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1. o intervencionismo governamental nos diferentes setores da vida nacional. 
A consequência é a presença de um sistema legal de proteção ao 
trabalhador inexistente nas fases iniciais da industrialização capitalista. Se 
o sistema é pouco eficaz, e às vezes ineficiente, as causas não residem na 
falta de legislação, mas nas condições sociais, culturais e políticas que 
dificultam sua aplicação ou reduzem o seu alcance, especialmente nas 
áreas em que a vigilância sindical é fraca ou inexistente; 

2. a ação sindical se efetua numa situação de democracia de massas, em que 
o controle de muitas instâncias importantes do sistema de decisões e de 
poder escapa dos grupos empresariais. Num contexto em que as camadas 
assalariadas e populares formam a maior parte do eleitorado, as 
reivindicações trabalhistas tendem a encontrar aliados e canais de 
encaminhamento muito mais amplos do que o sindicalismo encontrou em 
fins do século XIX e inícios do atual; 

3. a implosão dos regimes dos países do Leste europeu e a crise terminal das 
ideologias socialistas tornam cada vez menos exequíveis a busca de 
soluções de tipo socialista e menos intelectualmente convincentes e 
politicamente mobilizadoras as palavras de ordem anticapitalistas. 

Todos esses fatores institucionais e ambientais reduzem as possibilidades de 
desenvolvimento de um sindicalismo socialista revolucionário, de luta de classes, 
que algumas correntes, no interior da CUT, pretendem desenvolver. Certamente, 
as brutais desigualdades sociais e a miséria do país alimentam a retórica radical 
através da qual se procuram legitimar as alternativas socialistas ou 
revolucionárias. Mas as denúncias de uma realidade social iníqua, por mais 
fundadas que possam ser, não bastam para permitir a reprodução de modelos e 
estilos de sindicalismo que foram frutos de contextos históricos muito diferentes. 
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CAPÍTULO II 

PERFIL DOS DELEGADOS 

 análise das profissões e ocupações, no interior das Ciências Sociais, 
constitui um dos terrenos mais repletos de armadilhas. Esse fato é conhecido 

pelos sociólogos que se aventuram por esse pântano. Apesar disso, trata-se de um 
espaço em que os pesquisadores não podem deixar de entrar pela quantidade de 
informações fundamentais que a composição sócio-profissional das instituições 
oferece para a análise. 

Nesta pesquisa foi esse, seguramente, um dos problemas mais sérios com 
que nos defrontamos. Ocorre que, pela natureza do procedimento adotado para a 
coleta de informações (questionários com poucas, mas variadas questões a ser 
respondido pelo próprio delegado ou aplicado com auxílio de um entrevistador), 
não havia possibilidade de um aprofundamento nessa área. Tivemos, pois, que nos 
contentar com uma única pergunta formulada deste modo: “Qual a sua profissão? 
(Se você tiver mais de uma, indique a que considera mais importante)”. Na 
medida em que a área não foi cercada com outras questões, muitas dificuldades 
apareceram no momento da codificação. Na imensa maioria dos casos, contudo, 
elas puderam ser satisfatoriamente resolvidas mediante a verificação das respostas 
dadas a outras questões, como o nível de escolaridade e a entidade que o 
entrevistado representava. Com isso, obteve-se razoável dose de confiança na 
classificação e codificação das respostas. Para a codificação, usamos a Escala de 
Prestígio Ocupacional elaborada em 1982 por Solange Santos e utilizada pelo 
SENAI. Considerando os objetivos específicos da nossa pesquisa e os interesses 
da CUT, algumas alterações foram introduzidas na escala.1 

                                                 
1 Cf. Solange Santos, Escala de Prestígio Ocupacional, SENAI, Departamento Regional de São 
Paulo, 1982. Como foi ressaltado, não seguimos inteiramente a composição das ocupações do 
SENAI. Assim, os professores do magistério secundário e universitário foram tabulados 
separadamente, uma vez que, dada a importância dessa categoria na CUT, era interessante obter 
informações mais precisas sobre sua participação no III CONCUT. 

A 
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Seguindo parcialmente a Escala de Prestígio Ocupacional, foram 
distinguidos os seguintes grupos de ocupações: 

1. Trabalhadores de ocupações manuais e braçais sem qualificação: 
trabalhadores rurais, lavadeiras, empregadas domésticas, jardineiros, peões 
de obra, carregadores, etc. No caso do III CONCUT, a quase totalidade dos 
delegados classificados neste grupo ocupacional era de trabalhadores rurais. 

2. Trabalhadores de ocupações não manuais sem qualificação: ascensoristas, 
auxiliares de topografia, auxiliares de almoxarifado, auxiliares de escritório, 
balconistas, camelôs, contínuos, office-boys, porteiros, vendedores 
ambulantes, vigilantes, carteiros, mensageiros de motocicleta, recepcionistas. 

3. Trabalhadores industriais de baixa qualificação: armadores, acabadores de 
móveis, ajudantes de impressor, ajudantes de mecânico, de encanador, 
cortadores de couro, forneiros, mineiros, embaladores, prenseiros, 
lixadores, balanceiros, controladores de tráfego de minas, montadores e 
operadores em geral. 

4. Trabalhadores semiqualificados da construção civil: ajudantes de pedreiro, 
calceteiros, ladrilheiros, serventes de pedreiro, estucadores, etc. 

5. Trabalhadores manuais especializados (“artesãos”): alfaiates, 
cabeleireiros, confeiteiros, panificadores, etc. 

6. Trabalhadores especializados não manuais no comércio ou serviços: 
armazenistas, almoxarifes, auxiliares de administração, secretárias, 
vendedores, corretores, despachantes, conferentes, escriturários, feirantes, etc. 

7. Trabalhadores industriais de qualificação elevada: torneiros, ajustadores, 
fresadores, mecânicos, soldadores, caldeireiros, eletricistas, feitores de 
produção, gasistas, inspetores de qualidade, marceneiros, líderes de seção, 
mandriladores, mecânicos de manutenção, prensistas, tapeceiros, 
operadores de composer, topógrafos, soldadores, ferramenteiros, tupistas, 
petroquímicos, prensistas, vidreiros, modeladores, etc. 

8. Trabalhadores qualificados da construção civil: carpinteiros, encanadores, 
mestres-de-obra, pintores de obra, pedreiros, bombeiros hidráulicos, etc. 

9. Trabalhadores qualificados manuais no comércio e serviços: datilógrafos, 
digitadores, auxiliares de processamento de dados, motoristas, telefonistas, 
ferroviários, metroviários, etc. 

10. Trabalhadores qualificados não manuais no comércio ou serviços: 
bancários na sua quase totalidade, mas também caixas do setor comercial, 
distribuidores, escriturários, securitários, teletipistas, marítimos e 
aeronautas de escolaridade média, etc. 
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11. Profissionais de nível médio: todos os técnicos, tais como: técnicos 
administrativos, técnicos agrícolas, de telecomunicação, de telefonia, de 
agropecuária, em química, em refrigeração, em transporte, etc. De modo 
geral, este grupo inclui profissionais com colegial completo ou superior 
incompleto. 

12. Profissionais de nível superior: advogados, médicos, engenheiros, biólogos, 
geólogos, jornalistas, sociólogos, psicólogos e todos aqueles cuja atividade 
profissional requer diploma de nível superior. 

13. Artistas e atletas profissionais: mestres de desenho, músicos, atores, 
palhaços recreativos, pintores artísticos, fotógrafos, etc. Somente doze casos 
foram encontrados e incluídos na categoria “outras ocupações”. 

14. Executivos de empresas: gerentes, administradores e diretores de empresa. 
Somente nove casos foram encontrados e incluídos na categoria “outras 
ocupações”. 

15. Funcionários públicos sem especificação: todos os casos em que constava 
apenas funcionário público, sem outra especificação. 

16. Professores do magistério elementar: todos os professores desse nível. Nos 
casos em que não estava especificado o nível do magistério, foi possível 
classificar o entrevistado pelo grau de escolaridade. 

17. Professores do magistério secundário e superior: todos os professores 
desses dois níveis. 

18. Atividades relacionadas ao ensino: orientadores educacionais, supervisores, 
diretores de escola. Somente doze casos foram encontrados e incluídos na 
categoria “outras ocupações”. 

19. Pescadores: foram encontrados vinte casos e incluídos na categoria “outras 
ocupações”. 

20. Seringueiros, garimpeiros e matagueiros: apenas 26 casos, incluídos na 
categoria “outras ocupações”. 

A classificação do SENAI incluía também outras categorias profissionais, 
tais como agentes das Forças Armadas, agentes da polícia civil, religiosos, agentes 
do poder público. Nenhuma dessas ocupações ou profissões foi registrada entre os 
delegados ao III CONCUT. 

Provavelmente a margem de erro para a classificação e codificação das 
profissões tenha sido maior do que para outras questões. Se, para os casos dos 
professores, profissionais de nível superior e trabalhadores rurais, a margem de 
dúvida foi pequena, no caso dos técnicos de nível médio e trabalhadores 
industriais as dificuldades foram mais acentuadas. Nesses casos, o sindicato, o 



30 

ramo econômico e o nível de escolaridade serviram geralmente como ponto de 
apoio para a eliminação de dúvidas. 

Embora o objetivo da escala fosse medir a trajetória profissional dos egressos 
dos cursos do SENAI através da valorização social das variadas ocupações, a sua 
utilização nos permitiu agrupar as ocupações em classes mais amplas e operacionais 
para os fins da pesquisa. Desse modo, e embora de forma indireta, a Escala do 
SENAI possibilitou aferir a importância dos segmentos profissionais presentes no 
III CONCUT em termos de sua posição na hierarquia social. 

Idade, escolaridade e tempo de militância 

No conjunto, o III Congresso da CUT é um congresso de militantes 
sindicais jovens. A média de idade é de 33,1 anos, com aproximadamente 75% 
dos delegados concentrados nas faixas etárias entre 21 e 39. Acima dos 69 anos 
registraram-se 19 casos, e, acima dos 70, somente dois. O delegado mais idoso 
que respondeu ao questionário tinha 77 anos, e o mais jovem, 15. 

Tabela 6 
Idade dos Delegados 

Idade % 
Até 20 anos 3,5 

21 a 29 36,2 
30 a 39 38,5 
40 a 49 14,7 

50 ou mais 7,1 
Total: n = 4 282 100,0 

Os delegados dos sindicatos rurais são os que apresentam uma distribuição 
mais uniforme pelas diferentes faixas de idade. Nessa categoria está a maior 
proporção de delegados com idade inferior a vinte anos (5,8 %), e, no outro 
extremo, a mais elevada proporção de idosos: 14,3 % com mais de 50 anos. Na 
verdade, a proporção de participantes com mais de 50 anos tende a ser mais 
elevada nas categorias ocupacionais menos qualificadas. Entre os operários de 
baixa qualificação da indústria, a proporção de pessoas nessa faixa foi de 7,5 %, 
enquanto, entre os operários qualificados, baixava para 4,8%. É interessante 
cotejar esses dados com os dos profissionais de nível superior. Nessa categoria, 
somente 0,9 % dos participantes tinham mais de 50 anos, ao passo que com menos 
de vinte não se encontrou ninguém. 
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Exatamente o mesmo fenômeno foi registrado entre os professores do 
magistério superior e secundário: 2,6 % tinham mais de 50 e 0,4 % menos de vinte 
anos. No caso dos profissionais de nível superior, 86,6 % tinham entre 21 e 39 
anos, o que indica uma elevada concentração nas faixas de idade intermediárias. 
De modo geral, como mostra a Tabela 7, à medida que se sobe na escala social 
dos delegados, tende a diminuir a proporção dos muito jovens e dos muito idosos, 
com a consequente concentração nas faixas sócio-profissionais intermediárias. 
Esta pesquisa não fornece elementos que permitam explicar o fenômeno. É 
possível, aqui, que a elevada concentração de delegados das categorias 
profissionais de alta escolaridade nas faixas entre 21 e 39 anos se deva, de um 
lado, ao tempo mais longo exigido pela formação profissional e, de outro, ao 
envolvimento mais intenso na própria profissão a partir dos 40 anos, o que 
afastaria os profissionais liberais, professores e técnicos qualificados mais idosos 
da militância sindical. A conclusão dos estudos universitários não ocorre antes dos 
22 anos. Consequentemente, entre as profissões que exigem diploma universitário 
não se poderiam encontrar representantes com menos de vinte anos. 

Tabela 7 
Categorias ocupacionais e idade 

 Até 20  21-29 30-39 
Idade 

%  
40-49 50 ou + 

Trabalhadores rurais e braçais 5,8 32,3 28,0 19,6 14,3 100,0 1386 
Profissionais de nível superior – 32,3 54,3 12,5 0,9 100,0 439 
Profissionais de nível médio 1,7 38,0 49,8 9,1 1,4 100,0 353 
Trabs. inds. de qualificação elevada 0,9 32,3 47,5 14,5 4,8 100,0 331 
Profs. do magistério secund. e sup. 0,4 23,2 55,7 18,1 2,6 100,0 271 
Trabs. qualif. não manuais do com. e dos serv. 0,6 56,1 38,4 4,3 0,6 100,0 164 
Funcionários públicos 2,1 52,3 36,6 6,2 2,8 100,0 145 
Trabs. ind. de baixa qualificação 3,8 44,4 32,3 12,0 7,5 100,0 133 
Trabs. especializados manuais (“artesãos”) 6,2 39,2 38,1 10,3 6,2 100,0 97 
Trabs. qualificados da construção civil 2,1 24,2 35,8 24,2 13,7 100,0 95 
Professores do ensino elementar 4,7 54,6 27,9 12,8 – 100,0 86 
Outras categorias 4,9 44,8 35,4 11,5 3,4 100,0 471 
n =3971        

Essa hipótese, para explicar a pequena participação de delegados jovens das 
profissões e ocupações cujo exercício exige diploma universitário, parece bastante 
pertinente. Já a hipótese aventada para explicar a baixa proporção relativa de 
delegados com mais de 50 não parece tão evidente, embora seja plausível. 
Estamos supondo que as pessoas mais idosas das profissões de nível superior, por 
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estarem mais envolvidas com suas atividades profissionais, sejam menos 
motivadas a participar de um congresso como o III CONCUT (três dias de 
reuniões, alimentação e alojamentos precários, etc.) do que os mais idosos das 
profissões menos qualificadas, notadamente os trabalhadores rurais. 

Escolaridade e categorias ocupacionais 

A distribuição da escolaridade, como seria de se esperar, refletiu o tipo de 
distribuição ocupacional e profissional dos delegados. Num polo, encontrou-se 
uma proporção elevada de trabalhadores analfabetos ou semianalfabetos, 
incluindo entre estes últimos os que não foram além de um ano de escolaridade. 

No outro extremo, há cerca de 22% de congressistas com curso superior 
completo. Somada aos que chegaram a entrar numa universidade, mas não 
completaram os estudos (por serem ainda estudantes ou porque abandonaram os 
estudos), a porcentagem dos que possuem alto nível de educação formal chega a um 
terço dos delegados. Essa proporção é muito maior do que a encontrada entre os 
eleitores. O corpo eleitoral brasileiro, em 1988, tinha somente 7,8% de eleitores com 
mais de doze anos de escolaridade (Pesquisa Perfil dos Eleitores, realizada pela 
PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio com eleitores de 18 anos ou 
mais). Lembrando que o término de um curso superior exige no mínimo quinze anos 
de escolaridade, a proporção de eleitores com universitário completo é inferior aos 
7,8 % com doze anos de escolaridade registrados na pesquisa da PNAD. 
Consequentemente, o III Congresso da CUT reuniu uma proporção de delegados 
com níveis de formação escolar muito superiores aos dos eleitores brasileiros em 
particular, e da população em geral. Já no que tange aos níveis mais baixos de 
escolaridade, a proporção encontrada no congresso da CUT aproxima-se da 
existente no país. O Anuário Estatístico registrou, para 1985, 20,8% de analfabetos 
no conjunto da população com mais de dez anos de idade. Já o Perfil dos Eleitores 
encontrou 17% com menos de um ano de escolaridade, aí incluídos os que eram 
totalmente analfabetos. No Congresso da CUT a proporção foi de cerca de 15%. 

Tabela 8 
Escolaridade dos delegados 

 % n 

Analfabetos e com apenas um ano de escolaridade 14,6 617 
Até 4ª série do primeiro grau 18,5 779 
Da 5ª série a colegial incompleto 17,6 741 
Colegial completo 15,6 659 
Curso superior completo ou incompleto 33,7 1416 
n = 4212 100,0  
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Não seria preciso enfatizar que os mais elevados coeficientes de analfabetismo 
são encontrados entre os delegados de sindicatos de trabalhadores rurais. 
Aproximadamente um terço dessa categoria não tem mais do que um ano de 
escolaridade formal. Uma ínfima porcentagem desses delegados declarou ter 
chegado à universidade. Essa situação é fortemente contrastante com a dos 
profissionais liberais e professores do magistério secundário e superior, dois 
grupos com forte presença no III CONCUT. Aqui, todos os delegados têm 
formação superior, tendo completado ou começado um curso de nível 
universitário ou equivalente. Entre os operários industriais de qualificação 
Elevada observa-se forte heterogeneidade interna: enquanto cerca de 10% o 
encontram-se próximos de uma situação de analfabetismo, 13% começaram ou 
terminaram um curso de nível superior (na realidade, como indicam outros dados 
desagregados da pesquisa não transcritos na Tabela 9, somente 3% dos delegados 
desse grupo têm curso superior completo). Ao lado dos seus colegas não 
qualificados e dos trabalhadores especializados do comércio ou de serviços 
(auxiliares de atividades mais qualificadas, como auxiliares de laboratório, de 
enfermagem, costureiros, etc.), formam as categorias mais heterogêneas do ângulo 
da formação escolar. 
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Tabela 9 
Categorias ocupacionais e escolaridade 

 
Analfabetos 
e um ano de 
escolaridade 

Até 4ª 
série da 
escola 

elementar 

5ª série a 
colegial 

incompleto 

Completaram 
o colegial 

Universidade 
completa ou 
incompleta 

n. 

% n.a. 

Trabalhadores rurais 
e braçais 

32,4 38,9 20,3 5,9 2,5 100,0 1348 

Profissionais de nível 
superior 

– – – – 100 100,0 439 

Profissionais de nível 
médio 

1,1 1,1 8,0 39,9 49,9 100,0 351 

Trabs. inds. de 
qualificação elevada 

10,4 13,5 35,7 27,8 12,6 100,0 327 

Profs. do magistério 
secund. e sup. 

– – – – 100,0 100,0 271 

Trabs. qualif. não 
manuais do comércio 
e dos serviços 

1,2 0,6 6,7 19,6 71,9 100,0 164 

Funcionários públicos 
não especializados 

1,4 0,7 8,9 17,2 71,8 100,0 145 

Trabs. 
semiqualificados da 
indústria 

10,7 25,4 39,3 17,7 6,9 100,0 130 

Trabs. especializados 
manuais (“artesãos”) 

9,3 24,7 29,9 25,8 10,3 100,0 97 

Trabs. qualificados da 
construção civil 

30,5 29,2 25,8 11,2 3,3 100,0 89 

Professores do ensino 
elementar 

3,5 1,2 9,3 48,8 37,2 100,0 86 

Outras categorias 8,0 14,2 22,4 29,1 26,3 100,0 464 
N = 3911        

Tempo de militância 

No conjunto das categorias ocupacionais presentes no congresso de Belo 
Horizonte, os professores do magistério secundário e superior, seguidos de perto 
pelos trabalhadores industriais de qualificação elevada, são os que possuem maior 
tempo de militância sindical. No caso dos operários industriais, provavelmente a 
participação dos metalúrgicos nesse grupo é que explique as proporções mais 
elevadas de delegados mais experientes. Nota-se, na Tabela 10, que quase a 
metade da delegação dos professores do ensino secundário e superior e dos 
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operários industriais qualificados tinha mais de sete anos de participação em 
atividades sindicais. Essas duas categorias são também as que incluem a menor 
porcentagem de congressistas com menos de três anos de militância. Por outro 
lado, os professores de primeiro grau e os funcionários públicos eram as 
categorias com maior proporção de delegados com menos tempo de militância. 
Com relação aos professores do magistério elementar, chama a atenção o fato de 
mais da metade ter declarado que não tinha mais do que três anos de experiência 
sindical. No conjunto, deve-se destacar que a grande maioria dos participantes do 
III CONCUT tem pouco tempo de militância sindical, dentro ou fora da CUT. 
Pensamos que os seguintes fatores conjugam-se no sentido de explicar o pouco 
tempo de militância sindical da grande maioria dos congressistas: 1. os anos de 
ditadura militar, que aniquilou as lideranças vindas do período pré-64. Nesse 
sentido, convém enfatizar que, para toda uma nova geração de trabalhadores, a 
atividade sindical começou, de fato, em fins da década de 70; 2. a elevada 
proporção de trabalhadores jovens no congresso da CUT e no interior da 
população brasileira; 3. o fato de a própria CUT ser uma instituição bastante nova; 
4. o fato de muitas categorias ocupacionais apenas recentemente terem adquirido o 
direito de se organizar em sindicatos ou associações com funções de reivindicação 
e com alguma capacidade de mobilização da categoria. 

Esse é o caso, mais especificamente, dos professores do magistério 
elementar e dos funcionários públicos. 

Tabela 10 
Categorias ocupacionais e tempo de militância 

 Anos de militância 
% n 

 Até 3 anos 4 a 7 anos Mais de 7 
Trabs. rurais e braçais 40,7 28,0 31,3 100,0 1263 
Profiss. de nível superior 31,6 35,3 33,1 100,0 417 
Profiss. de nível médio 33,8 33,4 32,8 100,0 329 
Trabs. inds. de qualif. elevada 28,4 27,7 43,9 100,0 303 
Profs. do magistério secundário e superior 18,1 33,4 48,5 100,0 254 
Trabs. não manuais do comércio e serviços 38,4 31,4 30,2 100,0 156 
Func. públicos não especificados 40,8 39,5 19,7 100,0 142 
Trabs. inds. de baixa qualificação 48,8 24,0 27,2 100,0 121 
Trabs. manuais especializados (“artesãos”) 47,5 30,5 22,0 100,0 82 
Trabs. qualif. da const. civil 34,1 26,1 39,8 100,0 88 
Profs. do ensino elementar 53,7 34,1 12,2 100,0 82 
Outras categorias  46,1 31,9 22,0 100,0 432 
n = 3669      
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Posição nas entidades 

Quase a metade dos delegados do III CONCUT é constituída de membros 
de diretoria de sindicatos ou de associações. Por outro lado, há um número bem 
menor, mas ainda assim expressivo, de delegados de oposições sindicais: 10,5%. 
A proporção de congressistas que eram simples associados dos sindicatos não 
chega a um terço e se divide de modo desigual segundo o tipo de ocupação ou 
profissão. Foi entre os professores do magistério elementar, seguidos dos 
trabalhadores rurais e dos operários industriais de baixa qualificação, que foram 
encontradas as maiores proporções de participantes do congresso que eram 
simples associados de suas entidades.  

Tabela 11 
Categorias ocupacionais e posição na entidade 

 
Membros 

da 
diretoria 

Apenas 
associados 

Membros 
da 

oposição 
Comissão 

Deleg. 
sindicais 

Não 
associados 

Outra 
situação 

% n 

Trabalhadores rurais 
e braçais 

43,8 36,7 10,5 5,0 2,6 0,8 0,6 100,0 1308 

Profissionais de nível 
superior 

48,6 29,3 7,0 13,0 0,0 0,2 1,9 100,0 416 

Profissionais de nível 
médio 

56,4 23,7 9,8 8,9 0,0 0,3 0,9 100,0 338 

Trabs. inds. de 
qualificação elevada 

58,9 17,6 14,7 6,9 0,0 0,3 1,6 100,0 306 

Profs. do magistério 
secund. e sup. 

50,9 23,8 8,0 14,6 0,0 0,0 2,7 100,0 261 

Trabs. qualif. não 
manuais do comércio 
e dos serviços 

52,9 17,8 21,0 6,4 0,0 0,0 1,9 100,0 157 

Funcionários 
públicos não 
especializados 

55,6 21,8 11,3 8,5 0,0 0,0 2,8 100,0 124 

Trabs. 
semiqualificados da 
indústria 

49,1 23,3 8,1 8,9 0,0 0,0 1,6 100,0 124 

Trabs. especializados 
manuais (“artesãos”) 

48,9 27,8 7,8 10,0 1,1 0,0 4,4 100,0 90 

Trabs. qualificados 
da construção civil 

34,8 28,1 31,5 4,5 0,0 0,0 1,1 100,0 89 

Professores do 
ensino elementar 

34,1 45,8 10,6 5,9 1,2 1,2 1,2 100,0 85 

Outras categorias 58,2 24,2 8,6 7,7 0,0 0,0 1,3 100,0 454 
N = 3752          
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Provavelmente, foi por essa razão que, no III CONCUT, esses grupos 
profissionais é que tinham as mais elevadas porcentagens de congressistas com 
pouco tempo de militância sindical. Por outro lado, as maiores porcentagens de 
participantes que eram membros da diretoria foram encontradas entre os 
trabalhadores industriais de qualificação elevada, seguidos dos profissionais de 
nível médio e dos funcionários públicos (Tabela 11). 

A composição social do III CONCUT 

Apesar de ser formalmente um congresso da classe trabalhadora, a 
composição sócio-profissional do III CONCUT foi bastante heterogênea, com alta 
concentração dos delegados nas faixas ocupacionais de mais baixa qualificação, 
num polo, e nas faixas ocupacionais mais elevadas que compõem as classes 
médias ou médias altas, no outro polo. Os trabalhadores rurais, que na escala de 
prestigio social do SENAI ocupam a base da pirâmide social brasileira, 
representam mais de um terço dos participantes do III CONCUT. É nessa 
categoria que se concentra a quase totalidade dos delegados de nível de 
escolaridade muito baixo. Assim é que quase todos os participantes do congresso 
que não sabiam ler nem escrever (3,6% do total) eram trabalhadores rurais. No 
outro extremo está a categoria dos profissionais de nível superior, a segunda 
categoria mais numerosa no III CONCUT, composta por profissionais liberais, 
todos com formação universitária. Se nesse grupo forem incluídos os professores 
de segundo e terceiro graus, percebe-se que um quarto dos delegados no III 
CONCUT é de assalariados de alto nível de qualificação profissional e com 
escolaridade bastante elevada: engenheiros, professores do ensino superior e 
médio, advogados, economistas, etc. 

Consequentemente, são os trabalhadores rurais (pequenos proprietários, 
meeiros, rendeiros, sem-terra, ao lado de duas dezenas de seringueiros e garimpeiros) 
que constituem as categorias de mais baixa qualificação no Terceiro Congresso. No 
polo contrário estão os profissionais de nível superior e os professores do magistério 
universitário e secundário, todos com formação educacional superior. Essas duas 
categorias são as que têm a mais elevada qualificação profissional e, provavelmente, 
os níveis de renda mais elevados. Esses contrastes no interior do congresso da CUT 
decorrem, certamente, das disparidades educacionais existentes na sociedade 
brasileira, mas também do fato de os congressos da CUT reunirem sindicatos de 
trabalhadores rurais, de operários industriais, de empregados de escritório e 
profissionais liberais, geralmente do serviço público. 
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Depois dos trabalhadores rurais e dos profissionais liberais, seguem-se, em 
número de participantes, os profissionais de nível médio (geralmente técnicos) e 
os operários industriais qualificados. As demais categorias profissionais têm uma 
presença inferior a 5%. 

Tabela 12 
Categorias profissionais no III CONCUT 

Trabalhadores rurais e braçais (assalariados rurais, pequenos proprietários, meeiros, sem-
terra, arrendatários, etc.) 

34,9 

Profissionais de nível superior (engenheiros, médicos, economistas, arquitetos, 
farmacêuticos e outros profissionais liberais com diploma de nível superior) 

11,0 

Profissionais de nível médio (técnicos sem diploma universitário, operadores de refinaria, 
de computador, contadores, etc.) 

8,9 

Trabalhadores industriais de qualificação elevada (caldeireiros, carpinteiros, mecânicos, 
gráficos, soldadores, torneiros, pintores, prensistas, tapeceiros, etc.) 

8,3 

Professores do magistério secundário e superior 7,1 
Trabs. qualificados não manuais do comércio ou de serviços (bancários na maior parte 
dos casos, mas também aeroviários, marítimos, aeronautas com escolaridade média) 

4,1 

Funcionários públicos (sem especificação) 3,7 
Trabalhadores industriais de baixa qualificação (ajudantes e auxiliares de tarefas fabris) 3,4 
Trabs. manuais especializados (“artesãos”) (alfaiates, confeiteiros, cabeleireiros, etc.) 2,4 
Trabalhadores qualificados da construção civil (mestres de obra, carpinteiros, 
encanadores, pedreiros, pintores, etc.) 

2,4 

Professores do ensino elementar 2,2 
Outras ocupações 11,6 
Total n =3 981 100,0 

Classificando os setores de atividade econômica a partir dos sindicatos, 
nota-se que os profissionais de nível superior vêm predominantemente dos 
sindicatos e entidades do setor de serviços (65,6%). Já os profissionais de nível 
médio têm uma distribuição mais equilibrada entre os diferentes setores, com os 
sindicatos do setor dos serviços reunindo aproximadamente um terço dos 
delegados dessa categoria. As profissões e ocupações fabris de baixa qualificação 
concentram- se nos sindicatos dos setores metal-mecânico e químico (aí incluídos 
os petroleiros, os petroquímicos, os trabalhadores das indústrias químicas e 
plásticas, de vidro, de sabão e velas). Os trabalhadores não manuais, de escritório, 
de serviços e do comércio estão, na imensa maioria dos casos, no setor bancário. 

Por fim, entre os classificados como “rurais e braçais”, quase todos são 
delegados de sindicatos rurais. Entre esses, os pequenos proprietários constituem 
cerca da metade: 50,3% do total. Vêm a seguir os arrendatários, meeiros ou 
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parceiros, com 12,8%; os empregados ou assalariados rurais, com 7,9%; os 
posseiros, com 6,4%. Os restantes delegados de sindicatos rurais são trabalhadores 
sem-terra, acampados, seringueiros, funcionários de sindicatos. Somados, 
perfazem 22,6%. 

Por outro lado, chama a atenção, no III CONCUT, a proporção mais 
elevada de trabalhadores industriais de qualificação elevada com relação aos de 
baixa qualificação: 8,3% contra 3,4%. De certa forma, a diferença de mais do 
dobro entre esses dois estratos de operários industriais não é de surpreender. 
Como mostraram numerosas pesquisas, os índices superiores de participação 
sindical são encontrados principalmente nas camadas operárias mais qualificadas, 
o que significa dizer, entre os trabalhadores com salários mais elevados, melhor 
formação profissional e nível mais alto de escolaridade.2 

Na Tabela 13 é possível observar que os delegados que são trabalhadores 
industriais de qualificação elevada concentram-se no setor metalúrgico. Esse setor 
tem a característica de reunir também uma parcela importante dos operários 
industriais de baixa qualificação. Do total de congressistas classificados como 
trabalhadores industriais de baixa qualificação, cerca de um terço são metalúrgicos. 

                                                 
2 Cf., por exemplo, Leôncio Martins Rodrigues, Industrialização e Atitudes Operárias, São Paulo, 
Brasiliense, 1970; F. Ferraz, H. Trindade, J. de Cew e E. Aydos, Perfil Sócio-Econômico das 
Populações de Baixa Renda no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, UFRS/PUC, 1975; Annez Andraus, 
Estado e Sindicalismo, São Paulo, Símbolo, 1978; Maria Andréia Loyola, Os Sindicatos e o PBT, Rio 
de Janeiro, Vozes, 1980; Marcelo Grondim e Moema Viezzer, Diagnósticos dos Motivos de 
Sindicalização dos Trabalhadores, São Paulo, 1982, mimeo; José Sérgio R. C. Gonçalves, Mão-de-
Obra e Condições de Trabalho na Indústria Automobilística no Brasil, São Paulo, HUCITEC, 1985; 
Marcelo Grondim, Perfil dos Dirigentes Sindicais na Grande São Paulo, CECODE, 1985; e Leôncio 
Martins Rodrigues, Partidos e Sindicatos – Escritos de Sociologia Política, São Paulo, Ática, 1990 
(cap. “Trabalhadores de uma Indústria Automobilística: Perfil Social e Participação Sindical”). 
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Tabela 13 
Categorias ocupacionais e setor de atividade 

 
Func. 
públ. 

Educ. Serv. Fin. Transp. Metal. Quím. Urbanas 
Outras 

ind. 
Trab. 
rurais 

% n 

Trabalhadores 
rurais e 
braçais 

0,1 0,3 1,9 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 96,9 100,0 1345 

Profissionais 
de nível 
superior 

15,1 10,6 65,6 1,0 0,7 1,0 0,7 4,8 0,5 8,3 100,0 417 

Profissionais 
de nível 
médio 

106 10,3 30,4 0,3 2,4 9,2 12,8 8,3 7,4 8,3 100,0 336 

Trabs. inds. 
de 
qualificação 
elevada 

0,7 130 3,3 0,3 2,3 47,9 13,0 7,4 2338 0,3 100,0 299 

Profs. do 
magistério 
secund. e sup. 

6,2 89,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,2 100,0 260 

Trabs. qualif. 
não manuais 
do comércio e 
dos serviços 

0,0 0,0 1,3 87,4 10,1 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 100,0 158 

Funcionários 
públicos não 
especializados 

62,7 23,2 12,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 100,0 142 

Trabs. semi-
qualificados 
da indústria 

1,7 1,7 0,8 0,8 1,7 35,3 11,8 3,4 39,4 3,4 100,0 119 

Trabs. 
especializados 
manuais 
(“artesãos”) 

12,4 4,5 20,2 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 42,7 16,9 100,0 89 

Trabs. 
qualificados 
da construção 
civil 

4,7 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 83,6 8,1 100,0 86 

Professores 
do ensino 
elementar 

1,7 70,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 100,0 84 

Outras 
categorias 

5,6 8,3 43,2 0,4 11,3 2,2 4,9 4,5 8,8 10,8 100,0 445 

n = 3780           100,0  
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A expansão do sindicalismo de classe média 

Nessas últimas duas décadas, na Europa ocidental e EUA, o sindicalismo, 
depois de um longo período de ascenso, começou a estagnar e, em alguns casos, a 
recuar. O fenômeno só não foi mais acentuado porque, concomitantemente à 
queda nos índices de sindicalização nos setores que tradicionalmente constituíram 
a espinha dorsal do movimento sindical, ocorreu uma rápida expansão do 
sindicalismo entre setores assalariados anteriormente bastante refratários à 
participação sindical. Referimo-nos às camadas de trabalhadores habitualmente 
designados como de classe média, assalariados do setor público e privado. Essas 
camadas, bastante heterogêneas, experimentaram em todos os países 
desenvolvidos um rápido crescimento numérico, enquanto os trabalhadores fabris 
tenderam a estagnar ou a decrescer. O progresso técnico, de um lado, e, de outro, a 
expansão do setor público respondem em larga medida pela diminuição da 
população operária e pelo aumento, absoluto e relativo, da população de 
empregados dos escritórios e de serviços. 

O envolvimento dessa população nas atividades sindicais deu origem ao 
que, com alguma frequência, se denomina de sindicalismo de classe média, ou 
sindicalismo de empregados de escritório. Os americanos utilizam a designação de 
white-collar unionism, ou seja, sindicalismo de colarinho branco, distinguindo-o 
do sindicalismo tradicional dos operários fabris, dos trabalhadores de macacão 
azul, os blue-collars.3 Trata-se de camadas internamente bastante heterogêneas em 

                                                 
3 Na literatura norte-americana, o termo white-collar aparece como sinônimo de classe média, e assim 
foi popularizado em todo o mundo com o famoso estudo de Wright Mills. Mas nem todos concordam 
com essa identificação. Martin Oppenheimer, pelo contrário, julga que a maior parte das ocupações 
white-collars forma uma nova classe operária. Segundo o autor, três classes participam das ocupações 
de classe média: 1. os proprietários e a camada superior dos executivos, ou seja, a classe alta, ou a 
burguesia, que tem os seus rendimentos obtidos do capital que controla e dos lucros que obtém; 2. a 
velha e a nova classe média ou pequena burguesia, sendo a primeira a remanescente da antiga classe 
média autônoma, e a segunda, constituída pelos encarregados de supervisão das empresas modernas e 
do governo, cuja principal função seria garantir o lucro e o controle social sobre a força de trabalho; 3. a 
nova classe operária, abrangendo os técnicos e especialistas, entre os quais muitos supervisores de 
baixo nível, os empregados de escritório, que, como outros trabalhadores, vendem a sua força de 
trabalho. No conjunto, segundo o autor, essa nova classe operária representaria cerca de 40% da força 
de trabalho dos EUA. 
A lógica da conceituacão de Oppenheimer levaria ao abandono do termo white-collar. O autor 
considera, porém, que se trata de um termo consagrado que já teria se transformado num fato social 
que afeta as “percepções das realidades de classe”, por mais falsas que possam ser. Martin 
Oppenheimer, White Collar Politics, Nova York, Monthly Review Press, 1985, pp. 6-7. 
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termos de escolaridade, renda e tipo de trabalho. Apesar disso, distinguem-se tanto 
dos operários manuais como dos pequenos e grandes proprietários e trabalhadores 
autônomos. Com os operários fabris partilham da situação comum de assalariados. 
Mas, diferentemente da massa de trabalhadores industriais, trabalham geralmente 
em escritórios, em ambientes limpos, possuem níveis de escolaridade mais 
elevados, não trabalham com as mãos e, fundamentalmente, não produzem 
mercadorias, mas fornecem serviços. Essas diferenciações dizem respeito ao que 
se poderia designar muito grosseiramente como a média ou a mediana deste setor 
de classe média. Muitos dos segmentos que habitualmente são arrolados nesses 
setores não trabalham em escritórios (como os carteiros, os balconistas, etc.); 
outros trabalham em escritórios, mas trabalham com as mãos, como os digitadores 
e datilógrafos. Por outro lado, entre os grupos de trabalhadores habitualmente 
incluídos na classe operária, há várias categorias que também não produzem 
mercadorias, embora sejam braçais. É o caso dos doqueiros. Para tornar as 
definições e classificações mais difíceis, no interior desse setor assalariado há 
alguns estratos altamente qualificados, cujo tipo de trabalho afasta-se muito 
daqueles realizados pela maior parte das categorias habitualmente consideradas de 
classe média, como os médicos, cientistas, pesquisadores, professores, etc. Essas 
sumárias observações destinam-se a salientar que as discrepâncias internas desses 
segmentos de “classe média” são bem mais acentuadas do que as que existem 
entre os operários manuais assalariados da indústria. A heterogeneidade torna-se 
mais acentuada quando se nota que grande parte desses trabalhadores é constituída 
por empregados do governo, que têm laços empregatícios muito diferentes de seus 
colegas que trabalham no setor privado. 

No passado, essas camadas assalariadas geralmente possuíam rendimentos 
superiores aos dos trabalhadores industriais e, também, muitas outras vantagens 
trabalhistas. Presentemente, não só entre nós como também em vários outros 
países do Ocidente e do ex-mundo socialista da Europa do Leste, os estratos 
superiores dos trabalhadores industriais superam os de muitas dessas ocupações de 
classe média. Desapareceu a correlação que existia entre o tipo de tarefa, o 
vínculo empregatício, o nível de escolaridade, o status da ocupação e a renda. 
Consequentemente, o uso do conceito de classe média tornou-se mais 
problemático. Apesar disso, para facilidade de expressão e para manter um termo 
já consagrado, continuaremos a falar em “sindicalismo de classe média” para 
designar o sindicalismo de assalariados de serviços que não efetuam tarefas 
manuais, não operam máquinas para a realização de um produto, não estão 
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submetidos a controles de tempo e movimento, não efetuam habitualmente tarefas 
repetitivas e padronizadas e recebem por mês, e não por hora. 

Numa relação dos dez maiores sindicatos britânicos de 1885, apresentada 
por Hobsbawm, todos eram sindicatos de trabalhadores manuais, a maioria 
agrupando apenas trabalhadores qualificados, quer dizer, sindicatos de ofícios e, 
naturalmente, do setor privado. Porém, em 1963, só três entre os dez maiores eram 
de trabalhadores industriais, aí incluindo-se os sindicatos dos mineiros e dos 
trabalhadores do setor de energia elétrica. Os demais eram sindicatos do setor 
terciário, entre eles o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos (National Union 
of Public Employees), o Sindicato de Funcionários Municipais (Local 
Government Officers), o Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Municipais e 
Outros (General & Municipal Workers) e o Sindicato Nacional dos Professores 
(National Union of Teachers).4 

O sindicalismo de trabalhadores white-collars não é fenômeno recente na 
Inglaterra. O Sindicato dos Professores do Magistério Elementar (National Union of 
Elementary Teachers) data de 1870. Os empregados de escritórios, por sua vez, 
haviam organizado um sindicato em 1897. Os funcionários municipais, em 1905. 
Nota V. A. Allen que os sindicatos white-collars ganharam impulso após a Primeira 
Guerra, e notadamente depois da Segunda, quando os empregados do setor de 
serviços e os assalariados não manuais, em comparação com os trabalhadores 
industriais, sofreram fortes reduções de seus salários reais durante os períodos de 
inflação.5. Ainda na Inglaterra, durante o período 1948-64, o crescimento do 
sindicalismo de classe média não teria conseguido acompanhar a expansão do 
emprego no setor. Porém, entre 1964 e 1970, a taxa de sindicalização teria 
prosseguido muito mais rapidamente do que o crescimento da massa de empregados. 
Neste último período, o número de sindicalizados em sindicatos de classe média teria 
crescido 34%, passando a proporção de sindicalizados de 2907o, em 1964, para 
38%, em 1970. Em 1974, 36% de todos os trabalhadores filiados ao Trade Union 
Congress (central sindical britânica) eram trabalhadores de classe média. Em 1964, 
a proporção era de 24%.6 Na Suécia, a maior federação de trabalhadores de classe 
média, entre 1955 e 1975, aumentou a proporção de seus membros em 17,2%; na 

                                                 
4 Eric Hobsbawm, Mundos do Trabalho, São Paulo, Paz e Terra, 1987 (cap. “O ‘Novo Sindicalismo’ 
em Perspectiva”). 
5 V. L. Allen, The Sociology of Industrial Relations, Londres, Longman, 1971 (cap. 8, “White-collar 
revolt”). 
6 Robert Carter, Capitalism, Class Conflict and the New Middle Class,Londres, Routledge & Kegan 
Paul, 1985, p. 153. 
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Dinamarca, o aumento foi de 18,4% no período de 1955 a 1975; na Alemanha, no 
mesmo período, a expansão foi de 104%; na Áustria, de 67%.7 

Nos EUA, onde os índices de sindicalização são habitualmente inferiores 
aos da Europa ocidental, ocorreu também forte expansão do sindicalismo white-
collar. O primeiro sindicato foi o dos balconistas, fundado em 1888 e filiado à 
Federação Americana do Trabalho. O crescimento da sindicalização dos 
assalariados de classe média, no entanto, foi lento. Em 1935, somente 5% dos 
empregados estavam sindicalizados. Entre 1935 e 1948 houve um incremento 
considerável da proporção de trabalhadores de classe média sindicalizados, 
quando 16% de todos os white-collars estavam filiados a sindicatos. Nas décadas 
dos 50 e 60, porém, ocorreu uma queda no índice de sindicalização. Em 1956, 
havia caído para 12,8% e, em 1968, para 11,2%. A recuperação iniciou-se na 
década seguinte, quando os trabalhadores de classe média passaram a representar 
mais da metade de todos os novos membros de sindicatos. A porcentagem total de 
white-collars no total de trabalhadores sindicalizados passou de 23,8% em 1973 
para 34,9% em 1980. Mesmo assim, somente 15,3 % dos trabalhadores de classe 
média estavam sindicalizados em 1980, contra 32,3% dos operários industriais. 
Das cinco maiores federações filiadas à AFL-CIO (Federação Americana do 
Trabalho-Congresso das Organizações Industriais), cinco são majoritariamente de 
empregados do setor privado ou público, inclusive do governo federal.8 

Diferentemente do que acontece no Brasil, não há uma separação rígida 
entre sindicatos que representam funcionários e trabalhadores do setor privado. M. 
Levine e E. Hagburg distinguem três tipos principais de organizações no setor 
público federal: 1. sindicatos com todos ou com uma maior proporção de 
membros que são empregados do governo federal, das quais uma das mais 
importantes é a Federação Americana de Empregados do Governo (American 
Federation of Government Employees), filiada à AFL-CIO; 2. sindicatos cuja 
maior parte dos membros é do setor privado, mas que possuem uma proporção 
substancial de filiados que são funcionários do governo federal; 3. sindicatos ou 
associações independentes que representam uma categoria profissional ou uma 
agência governamental. Este é o caso do Sindicato dos Empregados do Tesouro 
Nacional (National Treasury Employees Union) e da Associação dos Profissionais 
Controladores do Tráfego Aéreo (Professional Air Traffic Controllers Association). 

                                                 
7 Martin Oppenheimer, op. cit., p. 167. 
8 Ibidem, pp. 163-166. 
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Esses sindicatos, federações e associações negociam e estabelecem acordos 
com o governo, mas estão proibidos de realizar greve, operação-tartaruga 
(slowdown) ou organizar piquetes. As negociações estão restritas a assuntos que 
não conflitem com as Regulamentações do Serviço Público.9 

Lockwood relaciona o aumento da sindicalização entre os empregados de 
escritório à perda de status resultante da massificação e burocratização dos 
serviços de escritório. A burocratização implica regras rígidas e padronizadas de 
ascenso administrativo e relações mais impessoais. Consequentemente, enfraquece 
os componentes paternalistas da relação dos empregados com os proprietários ou 
com as chefias, facilitando a organização sindical. Assim, crê Lockwood que “a 
burocratização implica um conjunto de condições sumamente favoráveis para o 
desenvolvimento de ações coletivas entre o pessoal de escritório”. Por sua vez, o 
avanço da sindicalização, nota ainda Lockwood, “conduz a uma maior 
burocratização com sua pretensão de uniformidade nas condições de trabalho”.10  

E. Kassalow, em seu estudo comparativo sobre o sindicalismo, aponta 
outros aspectos que favorecem a expansão do sindicalismo white-collar. Em 
primeiro lugar, Kassalow chama a atenção para o fato de que, quanto maior a taxa 
de sindicalização dos blue-collars, maior tende a ser a dos white-collars. Em 
outras palavras: o avanço do sindicalismo dos trabalhadores manuais estimula a 
organização dos empregados de escritório. Na realidade, como mostram 
numerosos autores, os empregados de escritório vêm perdendo prestígio e 
declinando social e economicamente diante dos trabalhadores industriais. A 
massificação, a padronização das tarefas, a burocratização da carreira, ao lado da 
perda salarial, facilitam e estimulam a organização de um segmento social que, 
como já notamos, até a Segunda Guerra Mundial (para fixarmos uma data), tinha 
se mantido afastado da organização sindical. 

Em segundo lugar, Kassalow, como outros autores, considera que a 
expansão dos serviços governamentais favorece a sindicalização dos white-
collars. É precisamente no setor público que se encontra, atualmente, o maior 
número de empregados de escritório. É também ai, segundo o autor, que a 
burocratização da carreira e das tarefas se encontra mais avançada. Ademais, é ai 
que grandes massas de trabalhadores se veem frente a um único e distante 
empregador. É por isso que, enquanto muitos sindicatos da indústria privada vêm 
                                                 
9 Marvin J. Levine e Eugene C. Hagburg, Public Sector Labor Relations, Los Angeles, West 
Publishing, 1979. 
10 David Lockwood, El Trabajador de Clase Media, Madri, Aguilar, 1962, p. 140. 
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declinando em número de afiliados, os de empregados estão crescendo. Em 
consequência, a expansão do aparelho estatal – frequentemente em razão da 
própria pressão dos sindicatos operários pela nacionalização de empresas, pela 
gratuidade dos serviços de educação, saúde, transporte, etc. – cria as condições 
para o avanço dos sindicatos white-collars.11 

De acordo com David Dilts e Clarence Deitsch, três principais fatores são 
responsáveis pela expansão do emprego no setor público: em primeiro lugar, as 
“deseconomias externas”, as quais, associadas ao crescimento econômico, 
aumentam a intensidade e a amplitude da ação governamental: criminalidade, 
poluição, etc.; em segundo lugar, estaria o aumento da demanda por serviços 
sociais fornecidos pelo governo; por fim, e mais importante ainda, estaria, até 
recentemente, a “propensão da sociedade a conceder ao Estado um maior papel na 
economia”.12 De outro ângulo, Robert Nisbet levanta a hipótese de que o aumento 
da sindicalização dos funcionários públicos decorreria do que o autor denomina de 
“declínio da confiança social” (“the decline of social trust”). A expansão do 
sindicalismo no setor público viria da perda de confiança e de crédito no Estado 
político e na burocracia governamental. Nisbet retoma aqui, por outras vias, a tese 
de Lockwood sobre os efeitos da burocratização e da racionalização dos serviços 
públicos. Os sindicatos de funcionários teriam surgido em circunstâncias análogas 
às que teriam estimulado o aparecimento dos sindicatos do setor privado. Na 
medida em que as instituições governamentais se tornavam maiores e mais 
impessoais, mais dominadas por comissões e regulamentos, as relações informais 
e íntimas tenderiam a se enfraquecer na mesma medida do declínio das máquinas 
políticas de clientelismo e da influência dos chefes políticos. Para Nisbet, os 
sindicatos de funcionários públicos, em múltiplos aspectos, são os sucessores das 
velhas máquinas políticas. Tal como anteriormente as máquinas políticas 
ofereciam segurança para milhares de americanos de classe baixa, dos quais 
muitos eram imigrantes recém-chegados e inseguros na nova terra, os sindicatos, 
com suas organizações nos locais de trabalho, oferecem o mesmo tipo de 
segurança.13 Reaparece, assim, a tese da organização sindical como uma reação às 
estruturas impessoais, formalizadas, racionalizadas e burocráticas. 

                                                 
11 Everett M. Kassalow, Trade Unions and Industrial Relations: an International Comparison, Nova 
York, Random House, 1969 (cap. X, “The Development of White-Collar Unionism”). 
12 David A. Dilts e Clarence R. Deitsch, Labor Relations, Nova York, Macmillan, 1983, p. 315. 
13 Robert Nisbet, “Public Union and the Decline of Social Trust”, in A. Lawrence Chickering (org.), 
Public Employee Unions, Lexington, Lexington Books, 1978, r ed., pp. 28-30. 
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Sem discordar dessa tese, conviria realçar a importância do fator 
quantitativo, quer dizer, o crescimento do número de empregados e, sobretudo, 
sua concentração em locais de trabalho e instituições. A expansão do aparelho 
estatal aumenta os custos de sua manutenção, atuando a favor da eliminação de 
antigos privilégios concedidos aos funcionários (estabilidade no emprego, salários 
mais elevados, benefícios sociais, etc.) que, no passado, eram fatores que faziam 
desnecessária a adesão a associações de pressão e reivindicação. Expansão dos 
serviços, crise do Estado do Bem-Estar, aumento do número de empregados, todos 
esses fatores tendem a tornar ineficazes os velhos mecanismos de proteção 
clientelista, da obtenção de vantagens por vias paternalistas. Estimulam, 
consequentemente, o aparecimento do sindicalismo num setor em que, até há bem 
pouco tempo, a atividade sindical era estritamente proibida. 

De nossa parte, entendemos que um fenômeno tão complexo como a 
expansão do sindicalismo de classe média dos setores privados e públicos não 
pode ser corretamente entendido se não se levar em consideração um conjunto de 
fatores mutuamente correlacionados. Resumidamente, pensamos que os seguintes 
pontos devem ser considerados: 

1. declínio econômico e social de numerosos segmentos de classe média 
tradicional; 

2. extensão da educação e universalização da escolarização para todas as 
camadas da população, processo que elimina as vantagens culturais que 
certas camadas de classe média possuíam no exercício de funções que não 
requeriam qualificação especial mas exigiam “boa educação”. Este é o 
caso, notadamente, de funções que implicam o trato com o público 
(recepcionistas, balconistas, telefonistas, vendedores, etc.); 

3. ampliação do setor público na economia e na sociedade; 
4. burocratização das carreiras e das vias de ascensão funcional; 
5. a mecanização e automação das tarefas de escritório, com a subsequente 

desqualificação do trabalho; 
6. concentração de massas de empregados em grandes empresas ou locais de 

trabalho sob um mesmo empregador; 
7. “assalarização” de profissões que antes eram exercidas autônoma e 

individualmente com a correspondente inserção do indivíduo em grandes 
equipes e escritórios integrados de trabalho. 

A especialização crescente de muitas atividades típicas de segmentos das 
classes médias (profissionais liberais e técnicos, notadamente), que resulta do 
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avanço técnico e científico, favorece as equipes submetidas a regras de trabalho 
padronizadas, com a consequente diminuição da iniciativa individual. Nesse 
processo, as tarefas e as condições de trabalho dos empregados de escritório se 
assemelham cada vez mais às dos trabalhadores industriais. Estas, por sua vez, à 
medida que se ampliam os procedimentos automatizados, tendem a se aproximar 
das condições e estilo de trabalho prevalecente nos escritórios padronizados e 
taylorizados. Todos esses processos, aliados às mudanças que ocorrem no plano 
do consumo e da escolaridade, atuam no sentido de aproximar dois segmentos das 
classes trabalhadoras que, no passado, estiveram bastante distantes. 

Os fatores acima relacionados são válidos, em geral, para as economias e 
sociedades que atingiram certo grau de desenvolvimento e modernização. No caso 
específico do Brasil, para entender a notável expansão do sindicalismo de classe 
média, cumpriria acrescentar mais um fator: a abertura política, que agiu como um 
elemento de catalisação para processos sociais que vinham ocorrendo há mais tempo. 
O fim dos regimes militares possibilitou a sindicalização – ou a atuação enquanto 
sindicatos de associações já existentes – de vários segmentos de classe média, 
notadamente de profissionais liberais. Além disso, mesmo quando os funcionários 
estavam ainda proibidos de fazer greve, no clima geral de redemocratização e 
desmoralização dos regimes militares, numerosas greves de funcionários públicos 
ocorreram praticamente sem repressão. Os diferentes níveis governamentais 
(federal, estadual e municipal) terminaram por negociar com as associações de 
servidores públicos, reconhecendo-as de fato como representantes dos grevistas. De 
modo geral, porém, as associações de funcionários públicos e de white-collars 
tenderam, no processo de oposição aos regimes militares, a ter uma atuação que foi 
além dos limites da reivindicação sindical pura e simples. O sindicalismo white-
collar brasileiro agrupou categorias profissionais de qualificação elevada, como 
professores universitários, cientistas, médicos, arquitetos, engenheiros, advogados, 
etc. As lideranças desses setores, através de associações como a Ordem dos 
Advogados do Brasil, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tiveram 
papel destacado na oposição aos regimes militares e na atuação política geral em 
favor do retorno do país a um regime de direito. As reivindicações trabalhistas de 
antigas e novas associações de classe média sob lideranças de esquerda sempre 
tiveram um marcado sentido político.14 De modo às vezes um pouco difuso, mas 

                                                 
14 Uma apreciação mais adequada do comportamento das classes médias ante os regimes militares 
requereria considerar suas divisões internas e as variações de suas atitudes durante o período. O 
leitor interessado no tema encontrará em Décio Saes um estudo abrangente do comportamento 
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nem por isso menos efetivo, essas associações expressaram os valores e posições 
políticas da intelectualidade brasileira em seu confronto com o poder militar. Mais 
recentemente, à medida que se consolidava o regime civil, essas associações 
progressivamente passaram a ter uma atuação mais sindical do que política.15 

Um aspecto importante a observar no desenvolvimento do sindicalismo das 
classes médias brasileiras diz respeito às suas relações com a atuação dos pequenos 
grupos políticos mais radicais, à esquerda do PDT, do PT e dos dois partidos 
comunistas. Mais explicitamente, referimo-nos aos grupos trotskistas ou 
trotskizantes. Antes da expansão de sindicatos e associações de profissões de nível 
de escolaridade elevado, esses grupos tinham ficado praticamente restritos aos 
campi universitários, que pareciam seu hábitat natural. As mobilizações dos estratos 
assalariados de classe média, especialmente das associações que reúnem 
assalariados de nível superior (professores universitários, profissionais da 
informática, médicos, sociólogos, engenheiros, etc.) ou de categorias mais amplas, 
que englobam tanto pessoal qualificado como de baixa qualificação (setor da saúde, 
do ensino, do setor público, etc.), permitiram que os pequenos grupos da esquerda 
mais radical pudessem estabelecer, de modo mais orgânico e institucional, uma 
ligação com o sindicalismo de trabalhadores manuais e com a classe operária. 
Participando de reuniões, conferências e congressos que agrupam variados 
segmentos das classes trabalhadoras dos setores privado e público, as lideranças do 
que às vezes são designados pejorativamente “os grupelhos” passaram a ter certo 
peso no movimento sindical, especialmente naquele ligado à CUT. 

O grande impulso de sindicalização das profissões liberais, como mostra 
Renato Raul Boschi, deu-se a partir de 1978, quando o número de profissionais 
liberais sindicalizados passou de cerca de 40 mil em 1964 para 147 mil em 1978.16 
Maria da Glória Bonelli, num survey que efetuou, em 1985, com famílias da 
classe média paulista, encontrou 133/4 de indivíduos com participação em 
                                                                                                                           
político das diferentes facções da classe média ao longo da história brasileira. Cf. Classe Média e 
Sistema Político no Brasil, São Paulo, T. A. Queiroz, 1985. 
15 Renato Raul Boschi, em seu estudo sobre o associacionismo de classe média, chama a atenção, a 
nosso ver com razão, para a importância da dimensão política nas mobilizações de classe média. 
Discordamos apenas quando o autor considera que, desde as primeiras mobilizações dessas 
categorias (aí incluídos não apenas os sindicatos e associações mas também os movimentos 
ecológicos, raciais, feministas, etc.), havia a opção por um programa liberal- democrático. Em nossa 
opinião, a opção era mais de tipo socialista, progressista ou radical-democrático. Cf. A Arte da 
Associação, Política de Base e Democracia no Brasil, Rio de Janeiro, IUPERJ/Vértice, 1987, p. 138 
(cap. 4, “A Nova Classe Média na Política: Associações de Bairro”). 
16 Renato Raul Boschi, op. cit., p. 113. 
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sindicato ou associação profissional na classe média alta, 13% na classe média e 
6,7% na classe média baixa.17 

A partir de 1978, de modo crescente, os sindicatos da classe média 
assalariada, especialmente de funcionários públicos, médicos e professores, 
começaram a disputar com os trabalhadores industriais a liderança das categorias 
profissionais que mais vêm deflagrando greves no país. Os levantamentos sobre as 
paralisações de trabalho após 1978, realizados por Eduardo G. Noronha, mostram 
que até 1986 os trabalhadores industriais, em número de paralisações, ainda 
superavam os assalariados de classe média. Medida, porém, a extensão dos 
movimentos grevistas em termos de jornadas de trabalho perdidas, as paralisações 
efetuadas por assalariados de classe média e do setor de serviços superam as dos 
trabalhadores industriais desde o reinicio da atividade sindical de 1978. Isso 
ocorre porque as greves desses setores tendem a envolver um número maior de 
trabalhadores e ser mais prolongadas. As greves de médicos, em 1987, segundo 
Eduardo Noronha, duraram em média 18 dias, e as dos professores 13,9 dias.18 

A partir de 1987, as categorias profissionais de classe média passaram a 
superar os trabalhadores industriais até mesmo em número de greves deflagradas. 
Nesse ano, as associações e sindicatos white-collars realizaram 787 greves, contra 
714 de sindicatos de operários industriais. Mas, feita a comparação em jornadas de 
trabalho perdidas, as greves dos setores de classe média resultaram em 100.309 
305 jornadas perdidas, contra somente 7.586.598 dos trabalhadores industriais. 
Nesse ano, 75% do total de jornadas perdidas resultaram de greves de classe 
média. A greve nacional dos docentes das universidades federais, envolvendo 50 
mil professores, durou 42 dias. 

Como indica Noronha, as áreas mais atingidas por movimentos grevistas 
foram as do setor público, notadamente do pessoal ligado à saúde e à educação, 
quer dizer, da área social. Apesar disso, isoladamente, os metalúrgicos, em 1987, 
ainda estão à frente dos servidores públicos, professores e médicos em número de 
greves deflagradas. Em 1987, os metalúrgicos realizaram 343 greves, contra 322 de 
                                                 
17 Maria da Glória Bonelli, A Classe Média do Milagre à Recessão, São Paulo, IDESP, 1989, p. 56. 
18 Eduardo Garuti Noronha, “Relações Trabalhistas”, Brasil 1987, Relatório sobre a Situação Social 
do País, publicação institucional do NEPP (Núcleo de Estudos de Políticas Públicas) da UNICAMP, 
1989. Baseamo-nos também no estudo do mesmo autor publicado no relatório do NEPP de 1988. 
Maria Hermínia Tavares mostra também a ascensão da mobilização das classes médias e o grande 
aumento da taxa de greves dessas categorias. Cf., da autora, “Difícil Caminho: Sindicatos e Política 
na Construção da Democracia”, in Fábio Wanderley Reis e Guillermo O’Donnell (orgs.), A 
Democracia no Brasil: Dilema e Perspectivas, São Paulo, Vértice, 1988.  
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servidores públicos, 239 de professores e 106 de médicos. Entre os trabalhadores 
industriais, depois dos metalúrgicos, seguem os urbanitários (80) e trabalhadores 
da indústria da alimentação (58). Os metalúrgicos, na realidade, já no período 
1956-60, constituíam a categoria profissional com maior número de jornadas de 
trabalho perdidas por greves. No entanto, como indica o estudo de Salvador 
Mireles Sandoval, a hegemonia dos metalúrgicos e dos trabalhadores do setor 
moderno da economia só se consolidaria depois de 1978. Até então, mesmo 
durante o período de Goulart, os trabalhadores do setor tradicional da indústria 
(especialmente têxteis, bebida e alimentação) ainda superavam seus companheiros 
do setor moderno em número de jornadas perdidas por greves.19 

É esse extraordinário crescimento do sindicalismo de categorias que, por 
força do hábito, chamamos de classe média que explica o peso, e provavelmente a 
grande influência política, dos profissionais liberais, professores e técnicos no III 
CONCUT e, ao que tudo indica, nos congressos anteriores da CUT. Das centrais 
sindicais que se formaram após o fim dos governos militares, a CUT foi a que 
conseguiu maior penetração nesses novos segmentos de classe média - mais 
modernizados e de níveis mais elevados de escolaridade. Vem dai, em comparação 
com as outras centrais, a maior influência do fator ideológico no interior da CUT, 
sua melhor organização, seu maior dinamismo e sua determinação de se impor 
como o grande (e talvez único) centro de aglutinação dos sindicatos e dos 
trabalhadores brasileiros. 

                                                 
19 Salvador A. Mireles Sandoval, Strikes in Brazil, 1945-1980, dissertação de doutorado defendida 
na Universidade de Michigan, 1984 (mimeo.). 




