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Resumo

Este trabalho de monografia cujo tema é “os movimentos sindicais e corporativos
como atores da democracia”, tem como objeto de discussão e reflexão o comportamento do
movimento sindical e das associações corporativas congêneres, a partir do objeto de sua finalidade
precípua – a defesa dos interesses específicos de classe. Analisa, por outro lado, suas relações com
o governo, o parlamento e a sociedade, realçando as principais contribuições que ofereceram para o
processo de construção da democracia brasileira

Entre os objetivos propostos, o estudo buscou aprofundar sobre a crise de
representatividade e de legitimidade por que passam as entidades sindicais no Brasil e suas
lideranças, especialmente nas duas últimas décadas. O destaque do viés de natureza político-
ideológico, como elemento contributivo dessa crise e, ao mesmo tempo, como insumo principal da
construção de uma perspectiva libertária e transformadora foi estudado como contraponto ou como
uma utopia que ultrapassou mais de um século e se fez crença para milhões de trabalhadores em
quase todo o mundo.

A pesquisa relata as nuances – a construção, os avanços e limites – da evolução do
sindicalismo brasileiro, desde o seu nascedouro até o início da crise a que, no olhar do autor deste
trabalho, acabou por chegar nos anos 1990.

O trabalho foi conduzido a partir de vasto material pesquisado,  enriquecido pelos
diversos  depoimentos e entrevistas realizadas, mas sustentado, sobretudo, nas conclusões e
experiências adquiridas pelo autor no curso de sua vida acadêmica e, principalmente, no decorrer de
sua militância política, como membro do Partido Comunista Brasileiro, desde o início dos anos
1980.

As hipóteses  que a seguir são enunciadas, resultaram, assim,  desse intercâmbio
de visões com o empirismo militante do autor. No capítulo 2.4, por exemplo, é questionada a tese
defendida por alguns intelectuais do chamado “novo sindicalismo”, ao que o autor contrapõe como
uma articulação para uma nova hegemonia do movimento sindical; no mesmo capítulo o autor
defende ter havido certa condescendência do regime autoritário, “mesmo antes de seus instantes
finais”, com o ressurgimento das organizações sindicais e com a retórica de seus novos líderes; no
capítulo 3.3, o autor sugere, numa possibilidade de auto-crítica, que o viés antidemocrático por ele
comentado, sobre episódio ocorrido no Sindicato dos Bancários de Brasília, poderia ter se originado
no surgimento do sindicalismo de estado e corporativo dos anos 1930 e 1940. Já no capítulo 4 é
defendida a hipótese da ocorrência de “um certo estacionamento das reivindicações políticas e de
antigas bandeiras sociais, por parte do sindicalismo mais combativo”, devido a adesão em grande
número de dirigentes sindicais do Partido dos Trabalhadores ao atual governo.

Entre as conclusões, ressalte-se a possibilidade de ter havido um enfrentamento
também ideológico com o movimento sindical bancário, por parte dos banqueiros brasileiros, o que
se sustentaria na avaliação dos maciços investimentos feitos em tecnologia de informatização
bancária e sofisticação do sistema, algo que restou provado como, de fato, impactante no poder de
barganha da categoria e de suas entidades sindicais. Por fim, o trabalho enumera um conjunto de
sugestões/críticas no sentido de se encontrarem alternativas inovadoras e democráticas para a crise
enfrentada pelos movimentos sindicais e corporativos no Brasil.

O estudo enfim se utiliza de variado conteúdo e referencial teórico, mas de modo
especial, das contribuições empíricas e filosóficas de autores como Caio Prado Júnior, Antônio
Gramsci, Celso Furtado, Eric Hobsbawm, Leôncio Martins Rodrigues, Armando Boito Júnior,
Ricardo Antunes, Francisco Oliveira, Francisco Weffort e Luiz Werneck Viana, entre tantos outros.



Dessa diversidade e pluralidade literária e da atualização e revisão de conceitos auferidos pelo autor
no decorrer do curso, de cada aula e palestra ministrada, de tudo isso foram subtraídos os subsídios
para embasar as formulações que o trabalho pretende revelar.
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Introdução

Este trabalho de monografia se originou da oportunidade surgida para o autor com

a realização do curso de Especialização em  Instituições e Processos Políticos do Legislativo – IP,

oferecido pelo CEFOR – Centro Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos

Deputados,  a partir de   outubro de 2006.

Já nos momentos iniciais de seleção  e, a despeito de dúvidas quanto aos objetivos

do curso, no que respeita à sua formatação e interesse programático e filosófico, o autor mergulhou

em suas reminiscências político-sindicais, para estabelecer  o tema-foco central de sua pesquisa,

tomando como apoio sociológico um acumulado histórico e emblemático do aprendizado

percebido, tanto durante sua curta formação acadêmica, como discente de licenciatura em História e

Geografia,  no início dos anos 1980, quanto no exercício cotidiano posterior das suas atividades

políticas ou de sua militância partidária.

Superadas as incertezas de ajuste temático principiais outras batalhas adviriam  a

partir das primeiras aulas e do encontro frontal com a metodologia e com os objetivos da Ciência

Política. Nada obstante um certo e inclinado conhecimento  político-literário, resultante, por um

lado, da curiosidade histórica subjetiva e, por outro, do desejo de aprofundar no conhecimento

científico e  filosófico – que parece exprimir-se na natureza ideológica concebida ou da visão de

mundo do autor -  outras  barreiras surgiam em questionamentos desafiadores: Por que este

trabalho? O que mais poderia o autor apresentar além do prometido intercâmbio de suas lembranças

de ativismo com a Ciência Política? Com quais premissas históricas iria desenvolver a pesquisa?

Que contribuição poderia o trabalho oferecer à democracia, à perspectiva de fortalecimento do

Poder Legislativo e ao processo da cidadania brasileira? Como abordar um tema como o

inicialmente proposto desapegado dos vícios e dos desvios  políticos que caracterizam  as nuances

da  vida partidária  e das disputas nela inerentes? Como afinal percorrer esta “viagem” sem  se

imiscuir na parcialidade ou nos resquícios do sectarismo partidário?

As respostas a estas e outras perguntas não se apresentaram de súbito  E para

algumas delas possivelmente  não se encontrou a merecida explicação. Entretanto, quando com a

inestimável ajuda do orientador, professor Antônio Barros,  afinal restou definido o tema:  “Os

movimentos sindicais e corporativos  como atores da democracia”.  Dado esse importante passo,  o
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muro que parecia separar a idéia do projeto/conteúdo foi se decompondo  tal como caiu o “muro de

Berlim”,  em novembro de 1989, num misto de alegria e deslumbramento; num devaneio (...) As

valiosas contribuições das aulas de História do Parlamento, proferidas de modo singular pelo

professor Casimiro Neto, as lições de Norberto Bobbio, sobre democracia  contemporânea e a teoria

das formas de governo de Thomas Hobbes, de Mosca, Gaetano e Pareto, sobre a teoria das elites, as

“viagens “ feitas por intermédio de  Aristóteles, sobre os primórdios da democracia direta, a noção

racional ou a visão pragmática da concepção de Estado oferecida por Max Weber, as lições agora

esclarecedoras dos conselhos oferecidos por Maquiavel ao “príncipe”; do “discurso aos eleitores de

Bristol”, proferido por Edmund Burke, no século XVIII, enfim, do conjunto do conteúdo

programático e científico disponibilizado no decorrer do curso, dos seminários e das palestras como

as proferidas pelo professor Octaciano Nogueira, entre outros, de tudo isso foi retirado o quanto a

percepção pode se valer para dar forma aos quatro capítulos nos quais o trabalho se desenvolve.

Feitas estas devidas observações, vamos evidenciar o traçado sobre o qual a

pesquisa foi formatada. No primeiro capítulo,“Origens do sindicalismo e da legislação sindical e

formação dos sindicatos livres no Brasil” procura-se contextualizar, desde os primeiros passos ainda

no século XIX, a história da construção  das  organizações classistas operárias. Apoiado em obras

de vários autores  e historiadores do quilate de Caio Prado Júnior, de sociólogos  e intérpretes do

marxismo, como o italiano Antonio Gramsci, de Francisco Weffort, de críticos contemporâneos,

como Armando Boito Júnior, Leôncio Rodrigues Martins , Luiz Werneck Viana e Ricardo Antunes,

da obra paradigmática de Robert D. Putnan , traduzida no Brasil com o título de “Comunidade e

Democracia”,  que trata e nos faz refletir sobre a importância do desenvolvimento e da participação

cívica ou da acumulação do chamado capital social, de textos diversos colhidos por meio da internet

e das pesquisas realizadas,  o trabalho enumera acontecimentos históricos  sociais relevantes entre o

fim do período imperial e a implantação da República, em 1889.

Das turbulências verificadas entre a 1ª República e a Revolução de 1930, com o

advento da chamada República Nova, ao surgimento do Estado autoritário  e  mais tarde

corporativo, até a concepção do personalismo político encarnado por Getúlio Vargas, a partir de

1937. Das contradições de um Estado em formação e multienraizado, disforme social e

economicamente, cujo modelo de produção baseava-se nos títulos de propriedade agrária herdados

ainda das sesmarias e na herança de relações escravagistas, típicas da servidão feudal abolida em

outros países há muito mais tempo, cujo rompimento no Brasil, deu-se tardiamente e segundo a

média pensante dos historiadores, sem as devidas reparações. Perpassa-se o experimento das

primeiras relações laborais assalariadas, com a chegada encomendada dos imigrantes,
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especialmente os de origem italiana e espanhola, que vieram substituir a mão-de-obra escrava nos

campos de São Paulo e Rio de Janeiro, inicialmente.

 É desse conjunto de retalhos e substratos sociais  que o capítulo primeiro trata

como revista de uma era  de subjetividades, agitações  e conflitos sociais estampados, cujos

interlocutores foram se definindo de acordo com a capacidade de organização  e assimilação de sua

condição de classe social.

O capítulo 1 percorre,  pois, desde o nascedouro, a história  e a saga dos

anarquistas que aqui chegaram e emprestaram suas experiências de lutas, revoltas  e utopia para a

construção, junto com os socialistas já assumidos,  do primeiro partido operário no Brasil, o PCB,

para, em seguida, formarem  o embrião do que mais tarde se constituiria em sindicalismo de

Estado, hipótese defendida por Boito Júnior, e agora corroborada pelo autor deste trabalho.

 Por fim, o capítulo relaciona  o conjunto de conquistas mais importantes

alcançadas pelos trabalhadores,  entre as décadas de 1930 a  1940:  o reconhecimento e a

institucionalização de direitos trabalhistas e sociais que até o presente momento são objeto, por  um

lado, de um arraigado saudosismo político – A CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas - e por

outro de dissimulados desejos – empresariais, principalmente  - de ao menos se reverem alguns

desses direitos e garantias, por meio do que já tentaram fazer no Congresso Nacional dando o nome

de flexibilização.

O segundo capítulo abordará o comportamento dos sindicatos e associações

corporativas em sua heterogeneidade político-ideológica, entre 1964, início da ditadura militar,

diante de um cenário internacional de conflito ideológico bipolarizado – a guerra fria -  até o

processo Constituinte de 1987/1988, enfatizando o relacionamento com os partidos políticos e

entidades da sociedade civil vinculados às lutas sociais e de esquerda, na época mencionada.

Nesse tema, o estudo se deterá nas nuances específicas da evolução  do

sindicalismo brasileiro, forjado que foi nas décadas de 1930 e 1940, numa concepção estatal-

corporativa (da Carta Del Lavore, da “Polaca”)1,  deixando para trás o ideal de construção de

sindicatos livres e autônomos, para,  conforme as palavras de Armando Boito Júnior, tornarem-se

“todos sindicatos oficiais”.

Em revista à rigidez do período ditatorial mais recente,  a pesquisa valeu-se  de

entrevistas realizadas com personagens vivas da época, com destaque para os depoimentos de

Antonio Granja, antigo militante comunista e ex-dirigente sindical, hoje com 95 anos; de Arildo

                                                
1 Polaca ou Carta Política da Polônia, resultante do golpe de Estado de 1921 naquele país, e que inspirou a
Constituição autoritária da República de 1937.
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Dória, igualmente militante do “Partidão”2 e ativista das causas sindicais bancárias desde o início

dos anos 1960 até os anos 1990,  no Sindicato dos Bancários de Brasília; de Cláudio Magrão,

operário metalúrgico e atual deputado federal pelo PPS – Partido Popular Socialista, de São Paulo e,

também, com o trabalhador metalúrgico, ex-presidente da CUT – Central Única dos Trabalhadores

e atual deputado federal por São Paulo, Vicentinho, personalidades às quais o autor rende

homenagens e agradece pelas contribuições ofertadas.

A meio dessas entrevistas e pesquisas utilizadas para o incremento do segundo

capítulo, se buscará explicação para o que alguns intelectuais e sociólogos – e não foram poucos –

denominaram de “novo sindicalismo”,  referência elogiosa mas facciosa, sob o ponto de vista da

história de construção do sindicalismo no Brasil e de sua atual realidade, segundo a visão de outros

historiadores e intelectuais contemporâneos, como por exemplo, Leôncio Martins, Armando Boito

Júnior, Ricardo Antunes, Luis Mir, Francisco Oliveira, Francisco Weffort, entre outros, com os

quais o autor desde trabalho vai corroborar e, a partir de então formular a hipótese:  de que, de fato,

nunca houve um novo sindicalismo, mas um movimento em busca de uma nova hegemonia

sindical, ainda que nos primeiros momentos de “retomada”, em fins dos anos 1970, efetivamente

tenham se observado tentativas públicas  ou retóricas no sentido de se instituírem novos métodos de

ação sindical no Brasil.

O capítulo vai ainda aproveitar-se de maneira a mais oportuna de pesquisa

realizada pelo professor e atual coordenador do IPEA Márcio Pochman , “SINDEEPRES 15

ANOS”,  trabalho que focaliza e estuda o emprego formal e terceirizado no estado de São Paulo,

através do qual o autor desta monografia pôde ilustrar e enriquecer ainda mais seus argumentos

quanto à crise de legitimidade e representatividade por que passam as entidades sindicais e seus

dirigentes, especialmente no período abordado.

Por meio de entrevistas e textos como os relatos do ex-ministro do Trabalho no

último governo militar, Murilo Macedo, e de Almir Pazionotto, ministro do governo Sarney,  e sua

obra recém lançada “100 anos de sindicalismo” e do acumulado do ativismo político-sindical do

autor deste trabalho, que desde o início dos anos 1980 ingressou no PCB e, logo depois, em 1986,

foi eleito e reeleito para o Sindicato dos Bancários de Brasília, o capítulo segundo revisitará  as

entranhas do período mais obscuro de autoritarismo militar, sem a pretensão de aprofundar-se e de

denunciar fatos, mas de realçar as lutas dos trabalhadores naquele contexto renascente do

sindicalismo brasileiro e suas inegáveis contribuições para o desabrochar do sentimento nacional

para pôr fim à ditadura.

                                                
2 Partidão era outra forma de se reportarem ao PCB – Partido Comunista Brasileiro, legalizado em 1985.
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O capítulo II destaca, ainda,  o valor da pluralidade de visões e a necessidade de

se desmistificarem determinados preconceitos e devotamento a certas concepções em detrimento da

tolerância e do respeito mútuo, bem como da  convivência  com as diferenças,  no momento em que

sublinha no decorrer  de quase todo o trabalho  a importância da contribuição do Partido Comunista

e de seus militantes para as conquistas dos trabalhadores e da democracia brasileira. Destaca

igualmente a relevância do papel da igreja católica, principalmente, por meio das CEBs –

Comunidades Eclesiais de Base, no apoio oferecido ao ressurgimento das organizações sindicais e

populares e também no enfrentamento que de certo modo fizeram estas organizações com a ditadura

entre fins de 1970 e início de 1980.

Outra referência que o segundo capítulo enumera é sobre  os sentidos e a

influência do imaginário de libertação, de mudanças radicais idealizado pelos trabalhadores,

revalorizando sua força de trabalho,  por meio do que sonharam ser os sindicatos os instrumentos

através dos quais alcançariam essa utópica liberdade.  Daí, talvez, decorra e sobrevenha o melhor

que as lutas sindicais ao longo de suas jornadas de quase 100 anos tenham  construído: a

solidariedade de classe, como  restou demonstrado nas históricas greves dos metalúrgicos dos fins

dos anos 1970, no ABC paulista.

Todavia, a contextualização reflexiva descrita  não apenas no segundo capítulo,

mas no conjunto de todo o trabalho  alerta justamente para o perigo da individualização dos novos

tempos, que parece querer reintroduzir nos ambientes loborais da modernidade  um velho fetiche:  a

exacerbação do ideal individual de consumo em detrimento da solidariedade coletiva de antes.

No terceiro capítulo o autor vai focalizar e de modo específico a história do

surgimento  do Sindicato dos Bancários de Brasília e de suas contribuições, antes para a valorização

dos bancários enquanto categoria organizada, e logo a seguir para as lutas sociais e populares

realizadas na capital federal a partir dos momentos derradeiros da ditadura militar vigente no Brasil

até janeiro de 1985. O período talvez mais efervescente politicamente e, por outro lado ilusório, sob

o ponto de vista econômico, -  entre 1984 até  1992, com o fim da breve era Collor – serviu de palco

referencial ao capítulo terceiro, que relaciona aspectos emblemáticos e de participação cívica

vividos pelos bancários de Brasília, especialmente pelos trabalhadores dos Bancos públicos.

O quarto e último capítulo “Desafios da globalização – a crise conjuntural do

sindicalismo no Brasil” relaciona, comparando autores diversos, as conseqüências da globalização

de mercados e da revolução técno-científica para o mundo do trabalho. “Os impactos da

globalização no mundo do trabalho e no sindicalismo brasileiro”, que pondera sobre o uso

intempestivo das novas tecnologias de informação e pela informatização bancária, “A nova
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realidade brasileira pós Plano Real”, “Uma crise ainda sem respostas objetivas”, são itens que se

desdobram do capítulo  em forma analítica e reflexiva da conjuntura em comento.

Por último, em “A resistência como desafio e a necessidade de outras práticas

sindicais”, o autor salienta a importância de se buscarem elementos novos para a superação da

citada conjuntura de ilegitimidade e também da baixa representatividade ora enfrentada pelo

sindicalismo brasileiro. São aventadas algumas sugestões de mudanças comportamentais

estratégicas  no sentido de se estabelecerem práticas mais democráticas e  inovadoras e também

mais tolerantes, no que respeita à existência das diversas opiniões no interior da base laboral de

cada categoria de trabalhadores.

Enfim, e a despeito  das orientações metodológicas  e programáticas do Curso,

quanto à necessidade de consonância  de conteúdo e rigor científico,  o autor ressalta seu respeito às

normas, contudo, acentua  que, em virtude de sua definição por um tema político e

sociologicamente abrangente aliado à recorrência permanente às suas visões e conhecimentos

específicos, isso  pode ter  contribuído para a adoção  de um  estilo particularizado e talvez pouco

atinente a esses princípios. Entretanto, reafirma e enfatiza o reconhecimento na oportunidade que

lhe foi oferecida, confiante que o trabalho de pesquisa  neste ponto enunciado possa corresponder

plenamente ao objetivo proposto e à expectativa  (filosófico-acadêmica) dele esperado.
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1  Origens do Sindicalismo e da legislação sindical e formação

dos sindicatos livres no Brasil

A história da construção das organizações sindicais no Brasil remonta  a fins do século

XIX, período em que já se registraram diversas manifestações de protesto, ainda que quase

absolutamente isoladas e desprovidas de um caráter político e orgânico mais elaborado. Mas

segundo Marcelo Badaró Mattos3 , assistiu-se na cidade do Rio de Janeiro, durante a segunda

metade do século, a uma transformação rápida e profunda no que se refere ao chamado “mundo do

trabalho”, situando a greve dos tipógrafos de 1858, como fato bastante significativo desse início de

organização com característica de classe:

[...] Em sua contribuição à história das lutas operárias no Brasil, publicada
originalmente em 1955, Hermínio Linhares é um dos autores a situar a greve dos
tipógrafos, de 1858, como “a primeira greve do Rio de Janeiro, talvez do Brasil.

Contudo, se esta foi a primeira greve ou não de trabalhadores livres ou assalariados no

Brasil, é difícil de se comprovar. Existem sim outros dados, conforme o trabalho “A História do

Sindicalismo no Brasil”4 que dá conta  de uma greve realizada ainda em 1720, no Porto de

Salvador, à época o maior das Américas. Desse movimento, entretanto, pouco se consegue explicar

sobre a sua dimensão. Ademais, ao pautar um capítulo sobre as origens do sindicalismo no Brasil,

pretende-se muito mais realçar a contribuição dos chamados movimentos sociais e corporativos na

formação da história  da democracia no Brasil que propriamente reivindicar a autoria dos marcos

temporais de surgimento dessas organizações, algo que de fato pertence ao historiador.

       Vale ressaltar, porém, a fragilidade com que emerge a organização sindical no Brasil,

se compararmos, por exemplo, com o surgimento e vigor do sindicalismo americano, que em 1886,

sob o comando da Federação dos Grêmios e Sindicatos Operários dos EUA organizou uma greve

geral pela redução da jornada de trabalho para oito horas, o que resultou em muitas mortes e feridos

e, um ano mais tarde, (1887), na condenação e enforcamento da maioria de seus líderes, saldo

trágico que  vai emprestar à história  parte da simbologia para a definição do 1º de maio, como dia

                                                
3 MATTOS, M.B. Trabalhadores escravos e livres no Rio de Janeiro da segunda  metade do século XIX.
Www.labhstc.ufsc.br
4    Espaço de debates que “relatam as origens do sindicalismo no Brasil”, organizado pelo SINTSEF.
www.sintet.ufu.br/sindicalismo.htm
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internacional do trabalho. Se, por outro lado, compararmos à antropologia dos movimentos laborais

da Europa, que nascidos das trade unions, dos grêmios de ajuda mútua, das batalhas paradigmáticas

impostas pela revolução industrial, da utopia dos jacobinos na  Revolução Francesa, iniciada em

1789,  aí constataríamos, no espaço e no tempo, um enorme atraso.

 Mas, do ponto de vista da sociologia do trabalho urbano e industrial, especialmente, tal

comparação não poderia ser realizada. Enquanto a Europa central experimentava verdadeiras

agitações sociais e culturais a partir já do século XVIII, momento em que, ainda que de maneira

inconsciente sob o aspecto de classe social, os trabalhadores já davam os primeiros passos na  busca

da liberdade e de justiça, no Brasil, não obstante as turbulências do período pré-republicano,

somente a partir de meados da década de 30 do século XX, no assentamento dos pilares da “Era

Vargas” é que, de fato,  se vão constituir os elementos da industrialização brasileira, momento em

que a participação da população urbana no contexto nacional não passava de 30 por cento. Ou seja,

setenta por cento ou mais do contingente populacional ainda se encontrava no campo. E desses

trinta por cento de habitantes das cidades pouco mais de cinco por cento, segundo Caio Prado

Júnior (1942), se ocupavam de atividades industriais, pois somente a partir da criação da CSN –

Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, e a seguir as FNM – Fábrica Nacional de Motores, e

FNV – Fábrica Nacional de Vagões, é que se observa, a rigor, um salto de qualidade na efetiva

organização de uma ainda incipiente classe operária e na industrialização brasileira.

Foram, portanto, e isto é fato, lutas contra as formas mais ásperas de exploração do

trabalho humano, em que as relações de emprego tinham como modelo  basicamente os modos ou a

reprodução das relações escravistas, da  servidão, de jornadas extenuantes, do trabalho infantil sem

nenhuma proteção, da ausência, muitas vezes,  completa, de direitos reconhecidos. Tais condições

de vida refletiam o  desprezo5 e o alheamento das elites brasileiras,  no curso de todo o período

colonial e ante a organização social do país, que ainda não se completara, segundo o historiador

Caio Prado Júnior, em sua obra Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942:

[...] Não resta a menor dúvida que as agitações anteriores e posteriores à
Independência, as do tormentoso período da minoridade e do primeiro
decênio do Segundo Império, todas elas ainda tão mal estudadas, são fruto
em grande parte daquela situação que acabamos de analisar. É naquele
elemento desenraizado da população brasileira que se recrutará a maior parte
da força armada para a luta das facções políticas que se formam; e ela servirá
de aríete das reivindicações populares contra a estrutura maciça do Império,
que apesar da força do empuxo resistirá aos seus golpes.[...]p.284 e 285

                                                
5 Grifo do autor, para reforçar e caracterizar a categoria literária utilizada por Caio Prado Júnior, descrevendo
sobre a forma com que foram tratadas as populações escravas, indígenas e seus descendentes, desde o período colonial.
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 O Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravatura, a despeito da

proibição do tráfico internacional de escravos. Em 1831, por pressão inglesa, acabou sendo assinado

um acordo internacional proibindo o tráfico de escravos para o Brasil, acordo que pela pressão

maior das forças hegemônicas do Estado Nacional nascido em 1822 jamais foi cumprido. O país de

fato, somente veio a acatar esta exigência em maio de 1888, com a Lei Áurea, após um sem-número

de revoltas, fugas em massa para os quilombos e lutas intensas apoiadas e empreendidas com o

apoio marcante do movimento abolicionista, composto pela intelectualidade da época e por parte do

operariado urbano que então ia se constituindo, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Após a proclamação da República, intensificaram-se ainda mais os movimentos

migratórios, já que era grande a necessidade de mão-de-obra, com o fim do regime escravagista,

especialmente para as lavouras de café no interior paulista. Os italianos, em fins do século XIX e

início do século XX,  formaram os maiores grupos de migração organizada, que se destinaram,

conforme já mencionamos, principalmente para o Estado de São Paulo. Ainda que também tenha

sido forte a presença de espanhóis, portugueses, alemães e depois japoneses, naquele período,

foram justamente dos trabalhadores italianos e suas famílias, que aqui chegaram já “contaminados”

pelas lutas sindicais e emancipatórias em seu país de origem, as maiores contribuições para a

organização sindical no Brasil. As primeiras greves de que se tem notícia,  conforme já

mencionamos em capítulos anteriores,  deflagradas por aumentos de salários e por uma jornada de

trabalho menos estafante, datam ainda de fins do século XIX. Contudo, afora a “aventura”6

grevista dos tipógrafos do Rio de Janeiro de 1858,  movimentos organizados claramente com

caráter de classe, e de reivindicações mais definidas e específicas somente vieram a ocorrer,

digamos, com regularidade, por volta de 1906, ano da realização do I Congresso Operário Brasileiro

(C.O.B.). Já em 1907, São Paulo foi paralisada por uma manifestação iniciada pelos trabalhadores

da construção civil, da indústria de alimentos e metalúrgicos, que acabou atingindo outras cidades

do estado, como Santos, Ribeirão Preto e Campinas.

Fato interessante e que demonstra certa confusão ou sugere dúvidas quanto à

consistência de um claro pensamento classista naqueles idos, no que se refere à formação do

movimento operário, foi a realização do Congresso Operário de 1912, “que teve como presidente

honorário Hermes da Fonseca, então presidente da República”7. Pensadores mais engajados, como o

historiador e professor Michael Hall, auto-definido como trotskista, e o historiador João Tristan

                                                
6 Grifo do autor, para, em função de incertezas históricas,  ilustrar a importância daquele movimento para a
utopia da construção do movimento operário brasileiro.
7   Extraído do site do SINTSEF – A História do Sindicalismo no Brasil, em 21.02.2007..
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Vargas, doutor em história, ambos do corpo docente do Instituto de Filosofia  e Ciências Humanas -

IFCH de Campinas, defendem que não existia, ao contrário do que se pensa, uma repressão

organizada do governo da Primeira República ao movimento operário. Segundo João Tristan

Vargas, “ocorria sim, uma relação muito próxima, marcada por propinas e por influência política,

entre os proprietários de empresas e a polícia”. Já Michael Hall, recordando documentação do COB,

apontou que a legislação sindical brasileira, “embora tenha diversos elementos oriundos da Itália

fascista em relação aos direitos dos trabalhadores, incorpora também conceitos presentes em

documentos de Bismarck, em 1880, para frear o socialismo na Alemanha nascente”8.

 Em julho de 1917, ano em que é deflagrada a Revolução Russa, (Revolução

Bolchevique de outubro de 1917), outra grande greve também se deflagra em São Paulo, e teve

início em duas fábricas têxteis. O movimento se espalhou rapidamente e paralisou a cidade,

contando inclusive com trabalhadores do setor público, numa adesão estimada em cerca de 50.000

pessoas. Entre os resultados, os patrões concederam um aumento imediato de salário e prometeram

estudar as demais reivindicações.  Mas o destaque dessas primeiras conquistas foi, sem dúvida,  o

reconhecimento do movimento operário como instância representativa.

Quase todas essas lutas operárias e relacionadas ao mundo do trabalho  do início do

século XX foram conduzidas e sustentadas pelo chamado anarco-sindicalismo, ( movimento de

inspiração anarquista e socialista,  cuja concepção filosófica e utopia do –  “sem governo e sem

patrão” - irá dominar a cena política/trabalhista até a fundação do Partido Comunista em março de

1922).  Ainda que já se houvessem constituídas outras organizações sindicais, como a COB –

Confederação Operária Brasileira e diversos núcleos sindicais estivessem em construção, é a partir

daquele momento, da união de alguns “operários”9 (um sapateiro, dois alfaiates e um gráfico, um

eletricista, um barbeiro e um vassoureiro) com o jornalista do Rio de Janeiro, Astrojildo Pereira e o

contador de Recife Cristiano Cordeiro – os intelectuais -, ao todo nove delegados, representando

anarquistas ou já militantes da causa socialista e internacionalista, dos primeiros marxistas, ou

maximalistas, como por aqui foram organicamente conhecidos,   que efetivamente vão se consolidar

as raízes para a formação dos sindicatos livres ou independentes, os quais, mais tarde, na sua grande

maioria, vão aderir, entre fins da década de 1930 e início de 1940, ao “modelo sindical

corporativista, o sindicato oficial', instituído por Vargas, (Boito Junior, 1991), cooptados pela

proposta de  regulamentação da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, que seria

                                                
8 Michael Hall e João Antonio Felício, em texto colhido do site da A-infos.ca, em 27.11.2005.
9 A história geralmente nomina esses  trabalhadores, que na verdade, na época, eram ou artesãos ou
assemelhados, como operários.
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institucionalizada em maio de 1943.

1.1 As primeiras leis trabalhistas

               A  primeira lei sindical brasileira, surgida no começo do século XX, o Decreto nº 979, de

6 de janeiro de 1903, atendeu a proposta da igreja católica,  que pregava a união do capital e

trabalho no campo – afinal o Brasil era um país essencialmente agrícola, segundo José Carlos

Arouca10. Esta legislação adotava a forma de organização mista, de trabalhadores e empregadores

rurais, para o estudo, custeio e defesa de seus interesses e  definia muito mais uma corporação

cooperativa do que sindical, na visão de Arouca.

       Eis, pois, a resposta talvez, prematura, - haja vista ser a partir daquela virada de século

que se vão avolumar e exacerbar os conflitos e agitações  sociais urbanas - à aquela situação

predominantemente agrária, prevalecente  ainda  das relações sócio-culturais do Brasil Colônia até a

República, em suas duas primeiras décadas.

Seguiu-se o Decreto nº 1.637, de 5 de janeiro de 1907, com a mesma origem e natureza,

contudo abrindo seu alcance  para todos os trabalhadores, inclusive profissionais liberais, mas sem

mudar o âmbito de representação das duas classes antagônicas, às quais atribuía, quando

constituídas:

[...]“com o espírito de harmonia, como sejam os ligados por
conselhos permanentes de conciliação e arbitragem, destinadas a
dirimir as divergências e contestações entre o capital e o trabalho”,
feição de “representantes legais da classe integral dos homens do
trabalho”, podendo como tais, “ser consultados em todos os assuntos
da profissão”. Arouca , (Legislação sindical. Passado, presente e
futuro).

 Conforme menciona o ex-Ministro do Trabalho do governo Sarney e advogado

trabalhista nas décadas de 1970 a 1980, Almir Pazzianotto (2007), a primeira tentativa de

regulamentação da criação de sindicatos profissionais e de cooperativas no País, ocorreu quando o

presidente Affonso Pena assinou esse decreto de número 1.637, no ano de 1907, instituindo os

Conselhos Permanente de Conciliação e Arbitragem, no âmbito dos sindicatos, órgãos que,  na sua

opinião,  não chegaram a ser efetivamente implementados.

                                                
10 O autor é advogado e juiz aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo), em artigo
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Ora, então vejamos o ambiente originário dualista em que foram dados os  passos

iniciais para a construção das primeiras leis e dos fundamentos das organizações sindicais e

corporativas  no Brasil. Tal como o país logrou sua  Independência, em 1822, igualmente

prosseguiu o curso de sua história, rompeu com os resquícios e vínculos da velha monarquia

portuguesa e instituiu a República. Foram todos movimentos conduzidos exclusivamente pelas

elites dominantes e para atender aos seus interesses. O povo, a massa de deserdados, nem mesmo a

incipiente classe média que se ia constituindo, tivera participação alguma, a menos que

consideremos os militares – protagonistas do movimento republicano e mais tarde do movimento

tenentista – como classe média naqueles idos. Segundo historiadores como Bóris Fausto ( 1995 ), e

Caio Prado Júnior (1942), entre outros, não o eram. Foram sim, componentes das oligarquias; filhos

diretos daquela classe dominante, oriunda do Brasil colônia. Somente mais tarde e nos primórdios

do processo da industrialização é que, de fato, se poderá classificar esse segmento como classe

média.

O auge desses movimentos urbanos e revolucionários, ou dessa “revolução passiva”11,

realizada à revelia das massas,  vai-se observar justamente a partir da tomada do poder por um

militar, em 1930, com  o golpe de Getúlio Vargas, aplicado sobre oligarquias hegemônicas de então

- paulistas e mineiras.

É fato que desde o período corrente  entre o Primeiro e o Segundo Reinados até a

Primeira  República o país viveu um turbilhão de acontecimentos sociais de toda ordem, nas

Províncias – lutas de independência, separatistas, lutas abolicionistas, revoltas organizadas diversas

(A Guerra de Independência, na Bahia,  a Confederação do Equador e a Revolução Praieira em

Pernambuco, Farroupilha, no Rio Grande do Sul, Balaiada, no Maranhão, a Cabanagem no Pará,

entre tantas outras), e que em muitos desses movimentos houve sim participação popular,

consciente ou não, ao lado de liberais mudancistas. Além disso, a história registra movimentos

sociais efetivamente de massa, realizados com e pelos mais miseráveis, como por exemplo, a

Guerra de Canudos - revolta camponesa que mistura abandono político e fanatismo religioso -

capitaneada pelo beato Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia, logo no início da República

(1896/1897)  e que custou caro ao governo baiano e às tropas federais, antes que aniquilassem,

mesmo,  aqueles milhares de despossuídos e miseráveis, como mostra de um  equívoco  praticado

pelo governo da Primeira República. Outra revolta social, cujo desfecho, foi igualmente perverso e

                                                                                                                                                                 
com o título: Legislação sindical: Passado, presente e futuro, colhido junto à página do DIAP, na internet.
11 Conceitos do pensador italiano Antonio Gramsci, por Carlos Nelson Coutinho (1999), para descrever
processos de transformação social feitos a partir da cúpula, por cima, ou sem a participação popular.
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que também teve caráter religioso, assemelhada à de Canudos, ocorreu na divisa entre Santa

Catarina e Paraná, entre os anos de 1912 e 1916 - a chamada Guerra do Contestado - , na qual

teriam sido empregados cerca de  8 mil soldados.

Os acontecimentos de Canudos e do Contestado, particularmente, e porque restam mais

recentes, são episódios a ilustrar um pouco da herança conflituosa e socialmente maltratada pelas

elites brasileiras ao longo de seu domínio; eventos que, dado o silêncio imposto pela historiografia

oficial, ou pior, pela manipulação que de tais movimentos fizeram12, somente mais tarde se

permitiram refletir na memória  e no sonho libertário de uma gente cuja história ainda carece ser

imparcialmente relatada.

Entretanto, o que se quis afirmar, e isso parece ser fato, é que dos grandes movimentos

institucionalizantes nacionais, como os da Proclamação da Independência e da República –

excetuando-se, naturalmente, a Revolução Pernambucana de 1877, as lutas dos inconfidentes

mineiros e da conjuração baiana, por exemplo, pelo legado histórico que representam -  não se

contou efetivamente com a participação popular. E já mais tarde, nas mudanças iniciadas em 1930,

e que vão marcar todo o período autoritário  getulista, ainda que leis tenham sido adotadas para

fazer frente e impedir o avanço das lideranças e organizações sociais que à  época se legitimavam,

foram, de fato, implantadas a partir de cima, tanto que a característica mais evidente da legislação

trabalhista adotada e consolidada em definitivo em 1943, vem a ser o atrelamento dos sindicatos ao

Estado, por meio da cobrança do “Imposto Sindical”, conforme Armando Boito Júnior, ( 1991).

            1.2 Era Vargas: pressão social e institucionalização de direitos sociais

               As décadas de 20 e 30, no século XX vão se caracterizar, primeiro pelo rompimento do

sufocamento oligárquico, pelo Tenentismo, pela Coluna Prestes, pela criação e fortalecimento do

Partido Comunista Brasileiro – o PCB. Em 1930, o movimento armado comandado por Getúlio

Vargas derruba o presidente eleito e assume o Governo Provisório em novembro. Em 1932, é

deflagrada a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Com o fim do conflito, é convocada

uma Assembléia Nacional Constituinte, da qual participam já também representantes de

associações profissionais, que elabora a Carta de 1934.

                                                
12 Segundo a maioria dos historiadores (Euclides da Cunha, Boris Fausto, entre outros), o governo da República
teria feito uso político, tanto do episódio de Canudos quanto da questão do Contestado, envolvendo  os protagonistas de
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              Mas, especialmente para os movimentos sociais esse período irá representar um marco de

conquistas e reconhecimento de direitos e, por outro lado, de contradições e conflitos ideológicos

na busca de institucionalidade e representatividade política pelos trabalhadores, ainda que segundo

autores como Armando Boito Júnior (1991), a grande maioria dos sindicalistas brasileiros

pretendesse praticar um sindicalismo sem ideologia”. Todavia, nesse aspecto ele acrescenta:

[...] As reivindicações dos trabalhadores não são necessariamente
comuns nem complementares. Há, entre eles, conflitos de interesses,
que são acompanhados de conflitos de idéias. p.64.

       A ideologia populista,  o culto ao Estado protetor, “O trabalhismo”, forma-se no Brasil

ao longo da Primeira República (1889-1930), no seio da baixa classe média e da pequena burguesia

urbana. O populismo aparece da incapacidade de auto-organização, e na sua forma extrema,

condena os trabalhadores à total inércia associativa e os impede de assimilar qualquer ação coletiva

organizada.

O anarco-sindicalismo nasce assim, ideologicamente forte e ambivalente, a seguir se

desenvolve a par de uma concepção economicista e corporativista, ainda que isso não represente um

mal em si mesmo, e vai, em geral,  se constituir em sindicalismo oficial, ou sindicalismo de Estado.

É exatamente nesse período que o Ministério do Trabalho procura conter o operariado e suas

reivindicações  nos limites do Estado, por meio de uma política de conciliação entre capital e

trabalho. Lindolfo Collor, primeiro Ministro do Trabalho do Brasil republicano e da era Vargas,

estabelece os pilares do sindicalismo oficial no país, por meio do Decreto nº 19.770, de 1931, o qual

previa o controle financeiro dos sindicatos pelo Ministério e definia sua filosofia de atuação como

“órgão de colaboração e cooperação com o Estado”13.

      Boito Júnior, (1991) salienta que o sindicalismo populista é economicista, não se

confunde, portanto, com sindicalismo revolucionário ou qualquer outro tipo de atuação sindical,

acrescentando que esta concepção é estatista, por sua ideologia e também apartidário, denotando

outra diferença do sindicalismo que era praticado antes da Era Vargas. Ou seja, inorgânico e de

adesão.

Assim, a meio de greves por melhores salários e condições de vida mais dignas,

pela institucionalização de direitos, de conflitos sociais constantes, são forjadas as bases do

sindicalismo no Brasil, em sua essência corporativista. Dividido ideologicamente entre os

                                                                                                                                                                 
tais movimentos com a defesa da volta à Monarquia. A história depois vai comprovar que tal suposição não passara de
uma “pecha oportunista”, um mote.
13 A História do Sindicalismo no Brasil, SINTSEF. Www.sintet.ufu.br/sindicalismo.htm
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herdeiros do anarco-sindicalismo, marcadamente os comunistas e dirigentes sindicais cooptados

pelo populismo, segmento que vai servir de base para a formação do partido criado e incentivado

por Vargas, em maio de 1945,   o PTB,  organização que:

[...]Segundo Alzira Vargas do Amaral Peixoto, o PTB, na concepção
de Vargas, “destinava-se a ser um anteparo entre os verdadeiros
trabalhadores e o Partido Comunista – que tinha então voltado à
legalidade. Os trabalhadores não se filiariam ao PSD (Partido Social
Democrático) nem à UDN (União Democrática Nacional). Iriam com
mais facilidade engrossar os quadros do comunismo. O PTB, sendo dos
operários, um veículo para que eles possam expressar seus anseios e suas
necessidades, servirá ao mesmo tempo de freio contra o comunismo e de
acicate para o PSD”.14 (por Marieta de Morais Ferreira, p.1).

Em 1934, a Constituição assegurou a pluralidade  e a autonomia sindical, mas

pela metade. A Carta Constitucional daquele ano já instituíra a Justiça do Trabalho, mas para

dirimir “questões” e não “conflitos” entre empregados e empregadores. A pluralidade, no entanto,

teria servido apenas para abrir espaço para a representação classista no Congresso e na Justiça do

Trabalho. “Foi a gênese do peleguismo”.15

    Estes últimos segmentos de dirigentes sindicais, os comunistas, especialmente,  que em

1935 seriam novamente postos na ilegalidade, lutaram enquanto puderam para não aderir aos

“sindicatos oficiais”. Entretanto, o endurecimento do regime varguista a partir do auto-golpe de

1937 ( Decreto Lei nº 1402, de 5 de julho de 1939) e que vai perdurar até o contra-golpe de 1945,

restringiu sobremaneira os espaços políticos para lideranças contestatórias e de esquerda. Com a

maioria de seus dirigentes presos, o PCB se desarticulou completamente durante o “Estado Novo”,

e somente encontrará terreno fértil para participar com liberdade novamente no período Constituinte

de 1945.

1.3 Histórico das conquistas sociais e da regulamentação dos

direitos trabalhistas

No curso das primeiras décadas do século XX e da contraditória Era Vargas são

aprovadas pelo Congresso Nacional as primeiras conquistas sociais e  quase no fim daquele período

ditatorial de “modernização conservadora”, em 1943,  os direitos trabalhistas são definitivamente

consolidados.

                                                
14  Texto de Marieta de Morais Ferreira, colhido do site da FGV, com o título Partido Trabalhista Brasileiro.
15 José Carlos Arouca, em artigo Legislação Sindical: como observou Hélio Silva, a bancada dos trabalhadores
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Em 1916, é aprovado o Código Civil; em 1919, são aprovadas leis relativas a acidentes de

trabalho e regulamentação de indenizações; em 1920, é criada uma Comissão Especial de

Legislação Social, com a função de analisar toda e qualquer iniciativa legislativa na área trabalhista;

em 1923, são instituídas as Caixas de Aposentadorias e Pensões, sendo que a lei que as criou é

considerada a primeira lei de previdência social no Brasil, também conhecida como Lei Elói

Chaves.  Ainda em 1923 é criado o Conselho Nacional do Trabalho; entre os anos de 1925 e 1927

são votadas diversas leis de proteção social, entre as quais, as que regulamentam as férias e o

trabalho de menores;  em 1931, é instituída a Lei Sindical (Decreto 19.770), que cria os pilares do

sindicalismo oficial no Brasil; em 1939, é criada a Justiça do Trabalho e o Decreto-lei nº 1402, que

disciplina o funcionamento dos sindicatos, (enquadramento sindical) como órgãos de colaboração

com o Estado; em 1940, são regulamentados os direitos trabalhistas dos trabalhadores urbanos:

férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo. Em 1º maio de 1943,  é

assinado o Decreto-lei nº 5.452, regulamentando a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

               Vale ressaltar, portanto, que as conquistas de cidadania alcançadas pelo conjunto da

população, no período referenciado no parágrafo anterior, têm a ver,  sim, com as lutas e as

agitações sociais urbanas e com as revoltas e movimentos populares ocorridas no Brasil agrário.

Resultam, também, das contribuições de todos os imigrantes que aqui chegaram, movimentos que

como uma onda, se multiplicam no mesmo passo em que aflora o processo de industrialização no

país e ainda que essas mudanças tenham se processado por meio do que considerou Carlos Nelson

Coutinho, (1999), citando Gramsci, ser a “modernização conservadora”16 .

Os trabalhadores enfrentaram a polícia, em vez  de serem chamados ao consenso.

O presidente Washington Luís teria afirmado sobre  as questões sociais e trabalhistas: “são mais

caso de polícia”, declaração infeliz, que levaria o resto de sua vida a negar.  Sonharam com a utopia

de um Estado “sem governo e sem patrão”. Entre os erros e acertos estava a vontade de participar e

agora interferir, como se observou no episódio da defesa do PCB, de uma “Constituinte com

Getúlio”,  na campanha do “queremismo” em 1945 – um reconhecido equívoco político. Foi assim

que aquela gente sem posses e sem direitos, os artesãos e depois os operários, ao lado de

intelectuais inconformados com a opressão e a injustiça romperam barreiras e pavimentaram a

estrada da cidadania.

Não obstante as vicissitudes que se queiram apontar nas suas formas de

                                                                                                                                                                 
obedecia o Ministério do Trabalho, Agamenon Magalhães.
16 Conceito  de Antônio Gramsci, em estudo de Carlos Nelson Coutinho, 1999, para explicar as contradições do
desenvolvimento brasileiro daquela época.
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organização, os trabalhadores brasileiros no acumulado das lutas que empreenderam nas quatro

primeiras décadas do século XX, por certo, contribuíram para os poucos momentos de efetiva

democracia institucionalizada naquele período. Se até a República as massas populares haviam sido

praticamente alijadas de participação política, a partir daí, elas vão aos poucos, buscar espaços para

lutar pelo reconhecimento de direitos e numa perspectiva ainda que subjetiva de vislumbrar a

participação no poder. No processo constituinte do segundo semestre de 1945, tem-se uma clara e

decisiva presença política de representantes dos trabalhadores, oriundos das lutas sindicais e

corporativas e dos partidos identificados com as causas populares.

Por conta dos acontecimentos e das transformações mundiais do início do século

XX - Revolução Operária na Rússia, em 1917, 1ª e 2ª guerras mundiais, regimes ditatoriais e

fascistas, de direita e de esquerda -, tudo isso tangenciaria um modo de vida, sugerindo diferentes

visões de mundo. Em tais circunstâncias,  num país de atrasos sociais inegáveis e clamorosos, e de

uma conivência alienada com as desigualdades, resta pois, encontrar  enorme influência a partir das

identificações ideológicas, da busca de solidariedade para o enfrentamento das complexas e

históricas demandas  sócio-econômicas, por parte daqueles que lutam especialmente por serem

reconhecidos. Certezas e ambigüidades, como herança dicotômica, são a marca do que, de fato

restou, na formação e construção dos espaços de atuação e representação política dos trabalhadores,

até que novos obstáculos representativos e democráticos se lhes fossem impostos, - após 1945 os

comunistas seriam novamente colocados na clandestinidade e com isso a nascente “democracia”

brasileira, como caminho para a libertação do trabalho e dos que vivem do trabalho configurar-se-ia

num objeto de menção retórica e de arremedo legal de suas  elites  renitentes.

 Desse período resulta, de acordo com as pesquisas realizadas, um acúmulo

sociológico instigante: a difusão ideológica de organizações sócio-corporativas por meio das quais,

numa ponta se reivindica autonomia e liberdade de ação, e na outra se aceita, como se num conluio,

que seja delegada ao Estado a prerrogativa e os limites dessa liberdade, comportamento que,

conforme Boito Júnior (1991), será o elemento de atrelamento dos sindicatos ao Estado. Na

perspectiva de responder  a tal situação, talvez valesse a pena refletir sobre as lições oferecidos pelo

filósofo italiano  Antônio Gramsci, descritas por Carlos Nelson Coutinho (1999), sobre o Partido

como “intelectual coletivo”:

[...] Lênin, em o “O que fazer?” menciona os elementos básicos universais,
da sua concepção de partido. Entre tais elementos destaca-se sua
compreensão de que “a tarefa básica do Partido Operário, do Partido da
Revolução Socialista, é a de contribuir para superar na classe operária uma
consciência puramente tradiunionista, sindicalista; isso implica fornecer os
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elementos teóricos e organizativos para que essa consciência possa se elevar
ao nível de consciência de classe[...] Gramsci – Um estudo sobre seu
pensamento político. p.169.

O que Gramsci queria afirmar, quando conceitua os sindicatos como

“instrumentos privados de hegemonia”, e que nesse ponto parece fazer sentido referir, é que os

sindicatos antes de serem associações coletivas corporativas, são entidades de interesses privados.

Ponderando-se, pois, sobre tal hipótese, encontramos elementos para compreender no limite as

ambiguidades do corporativismo legado pelas organizações sindicais do período aqui estudado.

É, portanto, a partir desse longo ensaio corporativo-ideológico, desse recorte de

acúmulos sociais e reivindicatórios, dessa profusão libertária-coletivista, de bandeiras e

movimentos  difusos e, às vezes,  ambivalentes, gerados e substanciados na emblemática Era

Vargas, que se vão definir as bases sociológicas – nacionalistas-conservadores, socialistas-

reformadores, “revolucionários”, etc. -  do protagonismo sindical e do associacionismo de classe no

Brasil. Tal é o cenário material e palco político-social, que  perpassa o imaginário corporatista-

sindical desde o fim da referida fase getulista, até o tumultuado período que antecedeu ao golpe

militar de março de 1964,  circunstâncias sobre as quais iremos refletir nos próximos capítulos deste

trabalho.
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2 Da participação dos sindicatos nas lutas contra a ditadura

militar de 1964 à Constituinte de 1987/1988

Este capítulo abordará o comportamento do movimento sindical, em sua

heterogeneidade político-ideológica – sindicatos e associações de classe - e suas relações com os

partidos políticos vinculados às lutas sociais e de esquerda da época, bem assim com os demais

movimentos sociais, como atores vivos e participantes efetivos da democracia brasileira, desde o

fim da ditadura estadonovista, com a Constituinte de 1945, aos momentos antecedentes ao golpe

militar de 1964.

 Mais adiante, irá  refletir sobre as variáveis e os contornos político-ideológicos

(interno e externo, da Guerra Fria), no cenário das lutas dos trabalhadores  e de sua busca de

libertação, de um imaginário radical transformista à  prisão de seus principais líderes e cassação de

direitos políticos de centenas de outras lideranças. Dos longos e silenciosos anos de obscuridão e de

completa privação de liberdade,  até  o acordar da rebeldia, das tentativas  de recuperação material e

física da autonomia e da liberdade políticas, dos primeiros enfrentamentos com a ditadura às

grandes e vitoriosas greves de operários no ABC paulista, nos anos de 1978 e 1979, principalmente,

demarcando a seguir a chamada “retomada”17 dos sindicatos da intervenção do Ministério do

Trabalho.

Em revista ainda a esse período buscar-se-á explicar, a partir dos momentos da

retomada,  as nuances – disputas políticas entre comunistas, trotskistas, antigos

trabalhistas/brizolistas, e os defensores da criação de um novo partido político não-comunista dos

trabalhadores, de massa e com forte apoio de setores da Igreja Católica pela hegemonia do

movimento sindical. Em jogo, conforme já mencionado, de um lado, a estrutura material

                                                
17 Retomada foi o termo utilizado pelo movimento de trabalhadores (ex-dirigentes, militantes de oposição
sindical, etc), para nominar o momento em que, por meio de eleições, foram sendo reconquistadas as direções sindicais
das mãos de interventores do Ministério do Trabalho e de dirigentes meramente assistencialistas.
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corporativista e agora fortemente assistencialista, e no campo ideológico, o sonho de recuperação da

estratégia sindical e “revolucionária” comunista pré-64. No campo oposto, a sua negação como fato

histórico, como desejam aqueles defensores da tese do chamado “novo sindicalismo”18. À parte as

disputas territoriais-ideológicas e o saldo entre vencedores e vencidos, se é que nessa seara houve

quem vencesse, o capítulo irá ressalvar a importância da participação e contribuição do movimento

sindical de trabalhadores de classe média – bancários, professores, trabalhadores de grandes

empresas estatais, entre outros -, que se juntaram ao conjunto de entidades da sociedade  organizada

nas lutas e campanhas populares para pôr fim à ditadura militar, pela anistia, por eleições diretas

para presidente e logo depois pela Constituinte.

2.1 Participação dos sindicatos nas campanhas nacionalistas e

durante o governo eleito de Getúlio Vargas

O Congresso Nacional é fechado de 10 de novembro de 1937 ( início do Estado

Novo) até 31 de janeiro de 1946. Instala-se no país uma das mais contraditórias páginas da  história

na sua perspectiva de institucionalização da liberdade e da democracia.

Surge, ante um movimento sindical, na sua maioria, cooptado pelo Estado – o

sindicato oficial – na visão de Boito Júnior (1991), o programa nacional-estatista no Brasil, modelo

de desenvolvimento autoritário e populista concebido, antes como conseqüência interna  do

resultado da Primeira Grande Guerra em alguns países da Europa (Itália, Alemanha e depois

Espanha e Portugal), e mais tarde,  num contexto latino-americano.

O cerne da ideologia do sindicalismo de Estado é o medo da liberdade, conforme

Boito Júnior (1991), que assegura que todo movimento sindical é portador de uma determinada

ideologia e que,  [...] elas funcionam, como toda ideologia, como [...] “sinais e vetores carregados

de proibições, de permissões, de obrigações, de resignações e de esperança”19

Então, consumava-se a meio do desenvolvimento do estado-estatista uma

concepção corporativista de sindicalismo, por um lado, conforme já descrito no capítulo anterior,

                                                
18 A expressão novo sindicalismo, uma alcunha, porque despreza a história,  restou das formulações intelectuais
discordantes das práticas sindicais do PCB, especialmente, no período anterior ao golpe de 1964, como um marco da
“nova era”.
19 Louis Althusser, “Práticas teóricas x luta ideológica” em “a filosofia como arma de la revolucion”, Córdoba,
Cuardernos  Pasado y Presente, 1972, p.50.
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apegado à permissividade do Estado , e por outro ameaçando libertar-se das amarras a ele impostas,

mas sem, de fato, esboçar uma efetiva resistência. O corporativismo-nacionalista fora planejado e

implantado com êxito, pelo conluio entre o Ministério do Trabalho e a burocracia sindical agora

institucionalizada.

Inicia-se, conforme define Márcio Pochmann20, a segunda fase do sindicalismo

brasileiro, que vai perdurar (?)21, se é que pode-se assim dizer, até a segunda metade da década de

1970, momento em que o modelo corporativista ou de verniz trabalhista e comunista será posto à

prova e logo a seguir sucumbirá, diante das clivagens estratégicas praticadas pelos articuladores e

defensores intelectuais de um novo partido político de trabalhadores, e por conseguinte de um

“novo sindicalismo”.

Quinze anos praticamente se passaram sob o tacão autoritário e populista de

Getúlio Vargas, que sedimentou as raízes de uma engrenagem político-corporativista, ora mais

fortemente vinculada ao viés fascista, seu berço original, que no Brasil fora representado pela

corrente de direita integralista, ora  fortalecendo sua imagem pessoal de “pai dos pobres”, imagem

com a qual se eternizaria, por meio de um projeto “nacional” de desenvolvimento sustentado no

corporativismo sindical  e no populismo político junto às grandes massas.

Ante uma conjuntura internacional de pós-guerra marcada pelas lutas e

negociações de independência das colônias britânicas, no Brasil, sob as pressões do governo norte-

americano o nacionalismo arrefecia, refluindo esse sentimento basicamente para dentro do Clube

Militar, conforme Edgard Carone22. Contudo, prossegue no governo de Eurico Gaspar Dutra,

(1946-1951), a construção da estrutura nacional desenvolvimentista e industrial, que se iniciara no

governo Vargas, com a criação, em 1941, das grandes fábricas e companhias nacionais (FNM, FNV

e CSN). A partir desse momento o país evoluiria de um modelo concentrador agrário e passaria de

fato a edificar as suas bases econômicas e industriais urbanas e capitalistas. E nesse  contexto, tendo

como guia político o padrão corporativista anteriormente consolidado, os trabalhadores organizados

em sindicatos e controlando os Institutos Previdenciários – de significativo avanço social na época

– desempenhariam um papel chave, apoiando e,  grosso modo, sustentando mesmo aquele sistema.

Há que se ressaltar que em 1945, no contexto da queda do Estado Novo varguista

                                                
20 POCHMANN, Márcio. SINDEEPRES 15 ANOS – A sindicalização no emprego formal terceirizado no
Estado de São Paulo. Trabalho publicado em agosto de 2007, pelo pesquisador, que é membro do Centro de Estudos
Sindicais e de Economia do Trabalho (CESIT) da Universidade Estadual de Campinas 9UNICAMP) – São Paulo.
21 Não se trata de duvidar das afirmações do pesquisador, mas é preciso demarcar, de fato, o longo  período de
interrupção  da democracia entre 1964 a 1985, em que os sindicatos de trabalhadores, em sua grande maioria, sofreram
intervenção do Ministério do Trabalho.
22 CARONE, Edgar – A República Liberal (1945-1965), São Paulo, Difusão Européia do Livro.
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emergiram da clandestinidade os comunistas, como partido legal, dispostos a participar – e o

fizeram – da Assembléia Nacional Constituinte, elegendo uma bancada de 14 deputados federais e

um senador, o mais votado, Luiz Carlos Prestes. Legalidade que não duraria dois anos; em 1947,

seriam novamente empurrados à clandestinidade, e naquele gueto ficariam por 38 anos, pois ainda

que durante o governo JK o PCB houvesse atuado com relativa liberdade, ou em regime de semi-

liberdade, somente em 1985 é que o partido seria de direito legalizado.

 Nesse mesmo ano foi criado o MUT – Movimento Unificador dos Trabalhadores,

para tentar romper com a estrutura sindical vertical e retomar a luta de classe operária, momento em

que sob o comando do PCB o movimento popular conquista a anistia ampla e irrestrita. Já em

setembro de 1946, é realizado o Congresso Sindical dos Trabalhadores Brasileiros,  no Rio de

Janeiro, oportunidade em que é criada a CGT – Confederação Geral dos Trabalhadores.

 A quadra de domínio liberal-religiosa e conservadora brasileira logo descobriria

argumentos para alijar os comunistas do meio político e sindical. Getúlio, além de ter a UDN

(União Democrática Nacional) sob domínio, apoiara decisivamente a criação do PTB – Partido

Trabalhista Brasileiro, para ser o desaguadouro dos louros de suas “bondades” populistas. Por outro

lado, o TSE, acatando denúncias conservadoras feitas à época, de que o PCB era financiado pelos

soviéticos, e, portanto, não era um partido nacional, deliberava por três votos a dois pela

ilegalidade.

A década de 1950 é palco de intensas mobilizações sindicais e populares. Em

1953 são realizadas várias manifestações de protesto contra a fome e a carestia e centenas de

greves,  que segundo o trabalho “A história do Sindicalismo no Brasil”23 teriam atingido cerca de

800 paralisações, particularmente nas indústrias têxteis, metalúrgicas e gráficas, setores em que o

número de trabalhadores parados teria chegado a cerca de 800 mil.

Dessas jornadas há que se destacar o grau de civismo que envolvia o movimento,

constando da pauta de reivindicações, além das questões salariais a luta por liberdade sindical,

contra a presença das “forças imperialistas” no Brasil e  em defesa das riquezas nacionais. 

Entretanto, o ponto mais alto das conquistas sociais e corporativas do período

neste capítulo em estudo, fica por conta do saldo da campanha “o petróleo é nosso”, movimento de

caráter fortemente nacionalista iniciado ainda em 1947 -,  mas que contou em todas as etapas com a

decisiva participação dos comunistas  engajados no sindicalismo e no conjunto das lutas sociais,

mesmo na ilegalidade - cujo desfecho histórico é coroado em 1953, por meio da Lei 2004, do

presidente agora eleito Getúlio Vargas, que institui a Petrobrás.

                                                
23 A história do Sindicalismo no Brasil – SINTSEF, texto extraído da internet em 21.02.2007.
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 Outro ator importante e ambíguo desse período foi o PTB – Partido Trabalhista

Brasileiro,  e sua máquina burocrática-sindical. De acordo com  Dulce Chaves Pandolfi24:
[...] O início dos anos 50, teria sido, conforme Lucília Delgado, o ponto de partida de
uma arrancada que levaria o PTB a comprometer-se em grau crescente com as bandeiras
do nacionalismo e do reformismo. [...] Diante das crises sucessivas, em agosto de 1953
Vargas reformulou todo o seu gabinete e nomeou o presidente do PTB, João Goulart,
para a pasta do Trabalho.

No movimento sindical brasileiro o PCB iria se juntar ao PTB até o início dos

anos 1960, para manter a hegemonia na direção dos sindicatos. Essa aliança, era, contudo, recheada

de dificuldades e permeada por disputas e diferenças. Não obstante intenções manifestadas de fazer

do país uma república popular sindicalista, nos instantes antecedentes ao suicídio de Vargas o PCB

fazia dura oposição à política  personalista de Getúlio.

2.2 Os sindicatos nos “anos dourados” de JK aos momentos

antecedentes ao golpe militar de 1964

Os anos que se passam entre o fim da era Vargas (agosto de 1954) e março de

1964 vão representar a prova de consistência e o paradoxo político em que se acham envolvidos os

movimentos sociais urbanos brasileiros. Juscelino Kubitschek, que seria o sucessor de Getúlio, é

eleito em 1955, sustentado por uma aliança então já consagrada, entre dois grandes partidos: o PSD

e o PTB e apoiado pelo PCB, que em seu governo gozará da legalidade, de fato. A chapa se

materializaria vitoriosa com a escolha de João Goulart, o Jango, para concorrer a vice-presidente ao

lado de JK, o que se reverteria de enorme importância política no futuro próximo do país, de modo

particular para a perspectiva de vitória das lutas sociais e progressistas em curso. Jango foi o

principal contato e o mais destacado negociador do governo com o conjunto das lideranças sindicais

da época.

De modo sintético, pode-se afirmar que nos anos JK ocorreram também intensas

greves, que mobilizaram sindicatos fortes como os dos ferroviários, marítimos, metalúrgicos,

bancários e gráficos, em algumas cidades das mais importantes do país. Não com a intensidade das

que ocorreram em 1953, como a “greve dos 300 mil”, em São Paulo e muito menos parecidas como

as que vão desaguar após setembro de 1961, quando Jango se tornou presidente, após a crise da

renúncia de Jânio Quadros. E de novo lá estavam os comunistas na direção da maioria desses

                                                                                                                                                                 
www.sintet.ufu.br
24 Pandolfi, Dulce Chaves. O VELHO PTB: Novas Abordagens, citand Estudos Históricos, Rio de Janeiro, em
artigo extraído do site do Cpdoc/FGV.
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grandes sindicatos citados, conforme relato de Arildo Dória25, personagem vivo daquele período e

entrevistado para este trabalho, em agosto de 2007, conforme abaixo:

“Houve greves importantes, mas o movimento daquela época ressentia-se de algumas
características românticas e negativas que é preciso destacar: o cupulismo era uma delas.
A idéia maniqueista também já aparecia; convencido de que as entidades sindicais
estavam todas tomadas por dirigentes 'pelegos', o PCB estimulava a criação de sindicatos
independentes. Isso foi um erro... A partir do governo JK o partido passou a viver, de
fato, na legalidade.  Desde fins da década de 1950 que o partido dirigia muitas entidades,
como, marítimos, ferroviários, bancários e tantos outros. É importante destacar, que
havia entre os chamados pelegos da época, também gente do partido, nas direções dos
Institutos Previdenciários (IAPI, IAPB), no SAPS – Serviço de Alimentação da
Previdência Social. Naqueles idos, onde houvesse máquina lá estavam também os
comunistas ocupando-as junto com trabalhistas/getulistas e depois brizolistas.

O movimento sindical brasileiro atravessava uma fase de crescimento (em termos

de número de sindicatos e de trabalhadores sindicalizados, que se iniciara quando da volta de

Vargas ao poder, em 1951, e que entraria em declínio com a repressão desencadeada pelo

movimento militar em 1964, acompanhando também o ritmo de desenvolvimento que o país na

época experimentava. Um aspecto demonstra bem tal evolução: a elevação do poder aquisitivo do

salário mínimo, que após muitos anos foi reajustado em 100% no governo Vargas. Segundo análise

do  CPDOC/FGV sobre “O Brasil de JK” [...]  Em todo esse delicado equilibro de forças, a

importância do Ministério do Trabalho, controlado por Jango e pelo PTB, é muito significativa. A

experiência do movimento sindical durante o período JK teria desdobramentos importantes. De

acordo com Márcio Pochmann26 (2007), inicia-se aí a terceira fase do sindicalismo no Brasil:
[...] Por fim, a terceira fase da atuação sindical fundamentou-se a partir do Plano
de Metas do presidente JK (1956/60), quando se instalaram as grandes empresas
privadas (nacionais e estrangeiras) e o Brasil apresentou um forte ritmo de
expansão econômica, acompanhado de maior intensidade no assalariamento
formal. [...] Mas a sua manifestação mais efetiva somente veio a ocorrer no final
da década de 1970, uma vez que o predomínio do regime militar entre 1964 e
1985, impôs enormes restrições à atuação dos sindicatos em todo o país (p.7).

Referenciando, ainda, o pesquisador Márcio Pochmann (2007), temos que “até o

início da década de 1960 a taxa nacional de sindicalização não sofreu maiores alterações, tendo em

vista o peso ainda predominante dos trabalhadores rurais e a sua exclusão da estrutura sindical do

país”. O Estatuto do Trabalhador Rural vai surgir em 1963, e é em plena ditadura militar – um

                                                
25 Arildo Dória, é bancário aposentado do Banco do Brasil, entidade na qual ingressara em 1959, foi dirigente
sindical bancário e militante do PCB em Brasília, desde os anos 1960 e no período da  “Retomada” do sindicato,
1980/1986. Depois tornou-se um assessor/colaborador. Atualmente, Arildo trabalha como assessor na Liderança do PPS
na Câmara dos Deputados..
26 Pochmann, Márcio.SINDEEPRES 15 ANOS – A sindicalização no emprego formal terceirizado no Estado
de São Paulo, Campinas, agosto de 2007.
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paradoxo -, que vão se consolidar os direitos sociais dessa categoria, como o Funrural – Fundo de

Assistência ao Trabalhador Rural, a contratação assalariada em  respeito à CLT, demarcando

significativos avanços.

O período JK/Jango  é demarcado por lutas populares intensas e por uma tênue

mas relativa liberdade, no campo sindical, cultural e político. Em 1960, durante a realização do III

Congresso Sindical Nacional é fundado o CGT (Comando Geral dos Trabalhadores), de orientação

comunista e com o objetivo de combater o peleguismo da CNTI (Confederação Nacional dos

Trabalhadores na Indústria), dominada por Ari Campista. Em 1963 tenta-se fazer uma Greve Geral,

com clara intenção não corporativista apenas, orientada pela cúpula comunista e pelos brizolistas.

Entre as reivindicações estavam as famosas “reformas de base” (educação, saúde, reforma agrária -

“na lei ou na marra”).

Na greve de 1963, segundo Arildo Dória, “os bancários conseguiram negociar

com o governo o pagamento dos 11 dias parados. Entretanto, e isso é inusitado, para os

trabalhadores que não fizeram a greve foi ofertado o pagamento em dobro”. Isso talvez possa ajudar

a explicar como aqueles movimentos, na sua vontade tão revolucionário, mas na prática refém do

cupulismo e de um certo voluntarismo romântico viria logo a seguir demonstrar-se

insuficientemente organizado para o enfrentamento  político  que desejava protagonizar.

O presidente João Goulart, preso à uma retórica radical-nacionalista e reformista,

é pressionado cada dia mais pelo movimento popular que tendia para uma radicalização sem

precedentes. Nesse clima monta-se o histórico comício das Reformas, ou Comício da Central do

Brasil, convocado pelo CGT, PTB, PCB e destacados setores do movimento social, que foi

claramente apoiado pelo governo, com o objetivo “de demonstrar a decisão do governo federal de

implementar as chamadas reformas de base e defender as liberdades democráticas e sindicais”,

conforme texto “Comício das Reformas”27. O evento se deu a 13 de março de 1964, e  contou com a

participação de mais de 150 mil pessoas, entre trabalhadores, estudantes e populares, para ouvir o

presidente da República e outros oradores reformistas como Leonel Brizola, o mais apaudido, que

segundo o texto já mencionado do CPDOC-FGV,
[...] “exortou o presidente a “abandonar a política de conciliação” e instalar
“uma Assembléia Constituinte com vistas à criação de um congresso popular,
composto de camponeses, operários, sargentos, oficiais nacionalistas e homens
autenticamente populares”.

O comício transformara-se num ato de ataque aos monopólios internacionais e de

provocação aos setores conservadores urbanos e rurais, no qual  o presidente em seu discurso, que

                                                
27 A conjuntura de radicalização e o golpe militar. FGV – CPDOC – www.cpdoc.fgv.br, em 14-08-2007.
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durou cerca de uma hora,

 [...] Inicialmente atacou os chamados "democratas", cuja "democracia do anti-
povo, da anti-reforma e do anti-sindicato" seria a "a democracia dos monopólios
nacionais e internacionais". Mais adiante, mencionou a necessidade da revisão
da Constituição de 1946, "porque legaliza uma estrutura sócio-econômica já
superada" e da ampliação da democracia, "colocando fim aos privilégios de uma
minoria". Referindo-se ao decreto da Superintendência da Reforma Agrária
(Supra), que havia assinado no palácio das Laranjeiras, frisou que o texto ainda
não era a reforma agrária, pois "reforma agrária feita com pagamento prévio do
latifúndio improdutivo, à vista e em dinheiro, não é reforma agrária", mas sim
"negócio agrário, que interessa apenas ao latifundiário". Pesquisa Cpdoc-FGV,
p.1.

O  Comício de 13 de março, aquela sexta-feira “13”,  é um dos marcos que vai

levar ao golpe de 1964 e interromper a democracia brasileira por 21 anos. Seis dias depois, em 19

de março, é realizada em São Paulo a Marcha da Família, com Deus, pela Liberdade, que reuniu

cerca de 1 milhão e meio de pessoas, organizada por setores conservadores da igreja católica,

militares descontentes e anti-comunistas e políticos de centro- direita de várias partes do país.

Naquela ocasião outros episódios esquentavam o clima político-ideológico.  A

revolta dos marinheiros, nome com que ficou conhecido o movimento originado pela resistência

dos marinheiros e fuzileiros navais, comandado por José Anselmo dos Santos – o cabo Anselmo -,

reunidos na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro no dia 25 de março de 1964, à

ordem de prisão emitida pelo ministro da Marinha, Silvio Mota.  O evento era comemorativo do

segundo aniversário da Associação dos marinheiros e Fuzileiros Navais, entidade considerada

ilegal. Na abertura da solenidade, o cabo Anselmo afirmou a disposição da associação de lutar a

favor das “reformas de base, que libertarão da miséria os exploradores do campo e da cidade, dos

navios e dos quartéis”, conforme texto Cpdoc-FGV, p.1.

O outro episódio que definitivamente marcou a ação, digamos, pouco conseqüente

com a democracia e alheia à hierarquia militar,  por João Goulart, foi o seu apoio explícito aos

sargentos amotinados no Automóvel Club do Brasil, na noite do dia 30 de março, em inflamado

discurso proferido em legitimação do movimento e reafirmação da sua política de reformas. Tal

fato, quebrou a hierarquia das Forças Armadas, tão prezada pelos militares. Tanto isso é verdade,

que na madrugada do dia seguinte o general Mourão Filho desceu com sua tropa de Juiz de Fora em

direção ao Rio de Janeiro. Nesta mesma madrugada, tropas do governo encontram-se com os

revoltosos comandados por Mourão Filho, e, em vez  de um combate, teria havido uma

confraternização “à brasileira” (...). Há quem diga que a meio daqueles acontecimentos encontrava-

se Dom Evaristo Arns, futuro arcebispo de São Paulo, talvez em busca de mediar ou evitar o
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conflito, algo não confirmado.

Muitos historiadores, sociólogos e estudiosos têm feito leituras abordando o

comportamento do presidente João Goulart nos fatos que contribuíram para a efetivação do golpe de

31 de março. Para o cientista político Caio Navarro de Toledo, da Unicamp (Universidade Estadual

de Campinas), as esquerdas que cercavam Jango foram responsáveis pelo "agravamento do

processo político" que resultou no golpe, mas não tinham a intenção de pôr fim à ordem

democrática. "A idéia de que o golpe de 64 foi preventivo é errada", afirma ele, para quem as

declarações de líderes de esquerda a favor do golpe, como a do então deputado Leonel Brizola,

eram "bravatas".

O sociólogo Hélio Jaguaribe concorda com esta tese, destacando que “a única

coisa que ocorreu com João Goulart foi que, de uma maneira infantil, ele aceitou as provocações

retóricas de Brizola (então deputado federal pelo PTB da Guanabara), numa disputa em busca de

maior popularidade".

Segundo o ativista comunista e bancário na época, Arildo Dória, que na noite de

31 de março  viajava de Vitória para o Rio de Janeiro, os movimentos sociais e os comunistas neles

inseridos, pelo menos até o Comício da Central do Brasil,  acreditavam sim que as Reformas

viriam, tanto que “estavam nas ruas lutando”. Dória, cita, inclusive, que “o coronel Assis  Brasil,

um militar de confiança do partido, garantia que havia um esquema militar preparado e consistente

para sustentar o governo Jango”. Ledo engano (...)

Depois, nos dias que se seguiram ao 31 de março, afirma Arildo Dória, “não

houve resistência alguma, nem de militares governistas  nem do movimento social”. Foram

decretados três dias de feriado bancário, e o que se viu foram seguidas manifestações de apoio ao

golpe em várias cidades do país, organizadas pelo movimento que o sustentara. Destaquem-se a

esse respeito, relatos dando conta de possíveis reações populares em consequência das cassações

imediatas ao golpe, como no caso da deposição do governador de Pernambuco,  Miguel Arraes, em

que teria havido sim manifestações de protesto nas ruas de Recife.

2.3 Da longa noite de 31 de março de 1964 às primeiras lutas pela

retomada dos sindicatos

É necessário sublinhar e, antes de mais nada recuperar, que o centro

argumentativo desde capítulo e particularmente da parte 2.2, subcapítulo anterior, trata da
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movimentação e organização participativa de trabalhadores assalariados médios, ou de classe

média, por meio de seus sindicatos, associações e partidos políticos nos eventos político-sociais que

antecederam o golpe de 31 de março, que conforme foi demonstrado, contou com amplo apoio de

segmentos sociais de origens diversas, para sua consumação.

 É oportuno, também,  lembrar que não obstante parte do pensamento de esquerda

considerar que esse apoio ao retrocesso político teria vindo apenas dos  chamados setores

conservadores e “desorganizados”28 da sociedade, tal presunção não parece corresponder à

realidade. É fato que a organização e estruturação do golpe foram, sim, responsabilidade, conforme

já afirmamos e é de conhecimento histórico e público, de militares anti-comunistas, de banqueiros e

grandes empresários nacionais e estrangeiros, de setores ultra-conservadores da igreja católica e de

políticos (governadores, principalmente), enfim, de homens e mulheres comuns também, que a

esses atores se juntaram para constituir a nova elite do poder; mas todos intolerantes com o avanço

da perspectiva democrática brasileira. Outro fato, neste aspecto, que não pode deixar de ser

mencionado foi o amplo e contínuo apoio do governo norte-americano para derrubar governos

democráticos e impedir o avanço de forças de esquerda, tal como fez contra a maioria dos governos

latino-americanos nas décadas de 1960/1970, algo que continuou depois em meio à chamada

“Guerra Fria”.  Aliás, a esse respeito e, especialmente quanto à intromissão anti-comunista desse

governo nas ações do movimento sindical brasileiro – intromissão naturalmente pactuada com o

governo brasileiro – foi algo que há muito se praticava, conforme depoimento colhido do senhor

Antonio Ribeiro Granja29, em 19 de agosto de 2007, durante a  Conferência Política Nacional Caio

Prado Júnior, realizada em Brasília pelo PPS ( Partido Popular Socialista):
[...] As missões anti-comunistas americanas agiram no Brasil desde a ditadura
Vargas, que na década de 1940, num Congresso Sindical convocado por Getúlio,
– pra você ver como as coisas funcionavam – tentaram impedir que a gente
aprovasse a criação da CTB (Confederação dos Trabalhadores Brasileiros), da
seguinte forma: o Congresso se realizava no estádio do Vasco, de São Januário;
eu liderava o movimento sindical (a delegação dos comunistas no congresso), e
dirigia o Congresso, e a toda hora era pressionado. Primeiro o governo tentou,
como fazia com todo mundo, me cooptar, prometendo um cargo vitalício no
Ministério do Trabalho, para que deixasse de lado qualquer proposta que
contrariasse o regime. Num dado momento, já no fim, eu querendo colocar a
proposta de criação da CTB em votação, fui físicamente impedido, com gritos
de “isto não deve passar”, “não bota isso em votação”. Eles faziam um cerco ao
meu redor, e ainda me lembro de dois deles,“Abin” e “Kenaer”. Numa certa
hora eles descuidaram e eu coloquei a proposta em votação, sendo esta aprovada

                                                
28 As esquerdas, especialmente, passaram a admitir, com boa dose de presunção e também sectarismo ,que
apenas quem estivesse  vinculado a alguma instituição ou movimentos relacionados com o seu pensamento político-
ideológico podia ser considerado parte da chamada sociedade civil organizada; de cidadão.
29 Antonio Ribeiro Granja, é talvez, um dos mais velhos dirigentes  sindicais comunistas e membro do PCB
ainda em atuação. Ele têm 95 anos incompletos, filiou-se ao Partido Comunista em 1934, e ainda hoje faz parte da
direção nacional do PPS (Partido Popular Socialista), sigla nascida em 1992, para suceder ao velho partidão.



41

por unanimidade pela massa. Foi uma festa! Neste momento recebi socos no
estômago que quase desmaiei. Mas aprovamos, embora pra ter vida legal muito
curta. Em menos de vinte minutos fui pressionado a informar que o governo, por
ordem do ministro do Trabalho, já havia decretado a ilegalidade da Central. Era
assim, não sabe(?)...”

Entretanto, e se formos vasculhar o baú da história, lá encontraremos exemplos

claros deste tipo de confusão resvalada que é também na alienação. Não é crível que continuemos a

imaginar que um movimento – golpista como de fato foi a tomada do poder em 31 de março de

1964 – mas que em poucos dias foi capaz de retomar uma organização, alterar seus planos e

mobilizar vastas multidões, resultando numa operação intervencionista fatal na luta pelo poder,

como algo desgarrado de organização social. Não foi. A verdade é que a sociedade –  os homens e

mulheres com suas incertezas - se organiza sob várias formas e se vincula ou não a correntes de

pensamento diversas, e quase sempre ela sociedade, o povo em geral, está atento a uma ou a outra

posição; apenas aguarda por melhor se convencer e, diante disso,  aderir a um projeto de poder que

lhe ofereça oportunidades claras de mudanças reais pelas quais perceba melhora nas suas condições

de vida, ou de conservação de seu status quo, se for o caso. Basta dizer que ainda nos anos 1950,

apesar do avanço de setores operários e populares, a elite conservadora através da União

Democrática Nacional – UDN e do Partido Social Democrático – PSD, detinham 70% do

parlamento e com essa força barravam todas as investidas dos progressistas, entre os quais

situavam-se PCB e PTB.

Aprofundar-se um pouco mais sobre essa hipótese, por certo, pode vir a oferecer

mais elementos para um debate alheio que seja de pretensões filosóficas, mas democraticamente

contributivo. Ainda que aqueles cuja origem de formação político-ideológica ou por definição

natural e, muitas vezes, romântica, resistam a um debate desapaixonado, mais plural e amplo

historicamente, é preciso, em qualquer suposição epistemológica recorrer-se ao olho do historiador.

Sintetizar a experiência dessas contradições é parte central das pretensões desse trabalho.

O golpe militar de 1964 significou, tal como a ditadura Vargas, uma profunda

repressão política e um corte sobre os interesses da classe trabalhadora, atingindo em cheio seus

representantes e os democratas em geral na história brasileira. E desta vez seria imposto ao PCB o

mais longo período de clandestinidade. As ocupações militares e as intervenções alcançaram,

segundo dados oficiais, cerca de duas mil entidades sindicais em todo o país. Nos sindicatos

combativos, ainda que na visão de Boito Júnior(1991), quase todos,  sindicatos oficiais, a maioria

de suas diretorias foi cassada,  presa e exilada. A desarticulação implementada pelo novo regime

para obter o controle do movimento veio acompanhada de uma nova política contencionista dos

salários e extremamente perversa para os  trabalhadores, que se consumou por meio da Lei anti-
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greve nº 4.330 de 1964 e do fim da estabilidade no emprego.

Nos primeiros dias que se seguiram ao golpe, conforme descreve o militante

sindical e bancário à época, que também era quadro político do PCB, Arildo Dória, “as direções

todas se recolheram”; à cúpula, com a “experiência” que acumulara, de perseguições e

clandestinidade, não restara outra saída que não o gueto; desaparecer e tentar sobreviver. Já as

massas pretensamente organizadas, essas ficaram órfãs de líderes, arquivaram suas reivindicações e

guardaram suas bandeiras por um longo período de  tempo. Foi um desastre! “Elas não estavam

preparadas para o golpe” Esta frase restou como padrão de conformação entre os meios sindical e

político ou ante a inércia dos que sobreviveram àqueles tenebrosos momentos iniciais de repressão

da ditadura. Segundo Caio Navarro de Toledo30:
[...] O golpe estancou um rico e amplo debate político, ideológico e cultural que
se processava em órgãos governamentais, partidos políticos, associações de
classe, entidades culturais, revistas especializadas (ou não), jornais etc. Assim,
nos anos 60, conservadores, liberais nacionalistas, socialistas e comunistas
formulavam publicamente suas propostas e se mobilizavam politicamente em
defesa de seus projetos sociais.

Mais adiante, já na conclusão do artigo, o pesquisador Caio Navarro de Toledo

resume sobre a incapacidade de resistência ao golpe de parte do governo Goulart  e dos movimentos

sociais que o estimularam e apoiaram:
[...] Desarmadas, desorganizadas e fragmentadas, as forças progressistas e de
esquerda nenhuma resistência ofereceram aos golpistas. Alegando que não
queria assistir a uma “guerra civil” no país, Goulart negou-se a atender alguns
dos oficiais legalistas no sentido de ordenar uma ação repressiva – de caráter
intimidatório – contra os sediciosos que vinham de Minas. Preferiu o exílio
político.

Recorrendo novamente às experiências do militante comunista, Antonio Granja,

relatadas ao autor, em 19 de agosto de 2007,  referindo-se às circunstâncias do golpe:
“Olha, há umas duas semanas do comício da Central, o Partido foi chamado para
uma conversa com o presidente da República: quando cheguei no comitê central,
de manhã cedo, fui abordado por um emissário do palácio, chamando Prestes
para uma reunião urgente com Jango. E fomos, eu e Prestes àquela reunião
muito tensa. As primeiras palavras de Jango foram as seguintes: “a situação não
é boa!; só há dinheiro para a folha de março, e para  conseguir empréstimo o
governo tem de ceder.

A seguir, Antonio Granja, referindo-se às pressões americanas para fazer o

governo recuar de suas propostas populares, enfatizou as palavras do presidente João Goulart: “eu

não vou recuar “, “tivemos a impressão de que Jango estava nos pedindo para apelar ajuda junto à Embaixada

                                                
30 Toledo, Caio Navarro de. O Golpe contra as Reformas e a Democracia – Revista Brasileira de História –
1964. Extraído da internet site www.scielo.br/scielo, em 15-08-2007.
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soviética”.

Eis, portanto, o quadro político em que se encontravam o governo Goulart e os

movimentos sindicais em março de 1964. Vale salientar, em alguns aspectos, as semelhanças de

postura das nominadas forças progressistas com os fatos que determinaram a “aventura”

revolucionária de 1935, inclusive pela participação de alguns personagens. Com uma diferença

interessante: naqueles anos 30, os golpistas ou revolucionários(?) estavam do lado de “cá”, ou

melhor dizendo, do lado dos progressistas de 1964. Todavia, se refletirmos sobre as crenças

envolvidas em ambos os momentos históricos, e sobre as promessas de mudança, que de fato,

representavam para as massas populares, qual restou mais desatento? A história, nesse aspecto,

estaria a querer cobrar o despreparo ou o equívoco(?) de quase trinta anos ? O fato é que as

esquerdas e, em especial, os representantes mais legitimamente engajados dos trabalhadores

pagaram um preço demasiado alto por esse pouco zelo com a organicidade e a efetividade de suas

propostas, bem como pela confusão histórica e inevitável que se vem fazendo entre o partido e o

sindicato.

Ainda que “a ditadura envergonhada”31 conforme resumiu o jornalista Élio

Gáspari,  (2002a),  tenha preferido manter o Congresso Nacional funcionando para se legitimar,

ainda que se acreditasse - como quiseram alguns ingênuos – que o “cordial” general  Castelo

Branco somente desejava tirar o país daquela “bagunça” para em seguida devolvê-lo ao curso

republicano da história, pela visão da tese da “intervenção corretiva”, nada disso pode atenuar o

tamanho do prejuízo que se abateu sobre o país, que pela primeira vez experimentava com liberdade

a possibilidade concreta de implementar reformas democráticas e pacíficas ante as suas crônicas e

complexas desigualdades sociais e econômicas. O que na verdade foi interrompido naquele 31 de

março não foi apenas o incipiente processo democrático que vivíamos, mas um conjunto de

acúmulos políticos e pedagógicos, ricos e caros, que a despeito das elites,  se vinham coletivamente

erigindo desde o início dos anos 30, no sentido da construção efetiva da cidadania e da perspectiva

de um Brasil de fato mais justo.

Depreendem-se da análise de Élio Gáspari (2002a), equívocos, manipulações e

erros de ambos os lados, percebendo-se em alguns momentos, a impressão crítica de excessos de

radicalismos cometidos pelas esquerdas, conforme suas palavras: 
[...] A radical transição do regime liberal-autoritário ao autoritário-
desenvolvimentista – apoiado no capital mundial, no mercado externo e na
super-exploração do trabalho – torna-se tropeço político de ditadura que se
queria provisória [envergonhada] em ditadura que se pretendia eterna

                                                
31 GÁSPARI, Elio. A ditadura envergonhada. São Paulo: Compahia das Letras, 2002A.
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[escancarada]. Tudo devido à radicalização da esquerda civil e da direita militar.
"O que se deu no Araguaia foi o paroxismo do choque dos radicalismos
ideológicos que [...] influenciaram a vida política brasileira por quase uma
década." [406, II]

Até que se recuperassem força e coragem para recomeçar muito ficou perdido

entre 1964 e a década de 1970, na caminhada evolutiva e dos movimentos sociais e corporativos

brasileiros. Em l969, a Constituição foi perversamente emendada, incluindo-se diversos Atos

Institucionais altamente restritivos à liberdade. Entretanto é através do Ato Institucional número 5,

de 13 de dezembro de 1968, - o Congresso Nacional é fechado de dezembro de 1968 a outubro de

1969 - que se vai verificar o período mais duro da  repressão e perseguição, pelo qual,  entre outros

atentados à liberdade, estava previsto, conforme o caput do seu artigo 6º e parágrafo 1º:

 [...] Art. 6º Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de:
vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em
funções por prazo certo. [...]  § 1º - O Presidente da República poderá, mediante
decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer
titulares das garantias referidas neste artigo, assim como empregado de
autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir,
transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares,
assegurados, quando for o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao
tempo de serviço.

   Depois daquela rígida fase ditatorial, foi necessário um exacerbar de exploração e

arrocho nas condições de vida dos trabalhadores para que esboçassem as primeiras reações. Mas

não tardaria muito e elas viriam.  Talvez como fumaça alentadora  oriunda da cinza dos corpos que

a repressão consumira:  entre 1973 e 1975, um terço do Comitê Central do PCB foi assassinado e

centenas de militantes submetidos à tortura, alguns até a morte. É nesse período que o

sindicalismo não comunista começa a se organizar. As greves que se sucederam entre 1978 e

1980 na região do ABC paulista surgiram como um “não dá mais”,  sinalizando que, não obstante o

medo de uma repressão ainda feroz e violenta,  era preciso reagir.

De acordo com o historiador Luis Mir32 (2007), a ditadura para sobreviver

enquanto projeto político precisava destruir a “sua  grande ameaça, o PCB”. A seguir,  Mir ressalta

a persistência e o grau de organização dos comunistas , ainda que na clandestinidade:

[...] O PCB era um partido em movimento, um avanço constante no meio
sindical e social [...] era hegemônico no coração do país. Mesmo cercado e
afligido pela clandestinidade, a organização sindical comunista distribuia todo
mês, na Volkswagen (maior empresa do país), trezentos exemplares do jornal

                                                
32 MIR, Luis. Partido de Deus – Fé, Poder e Política. São Paulo. Alúde Editorial, 2007.
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“Voz Operária”, o tablóide clandestino do PCB. p.320

È preciso lembrar que em 4 de setembro de 1967 é constituída no Rio de Janeiro,

a denominada “Frente Ampla”, estratégia política para combater a ditadura, defendida pelos

comunistas, que desde março de 1956, como consequência, segundo alguns intelectuais do próprio

PCB, do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), passaram a “discutir

com profundidade a questão democrática”.

Em 1960 o PCB decide instituir uma campanha pela legalidade, o que o faz

adequar sua denominação para Partido Comunista Brasileiro, mas mantendo a sigla. Já em 1962, a

partir de uma dissidência interna do PCB é criado outro partido comunista, o PcdoB, politicamente,

naquele momento, alinhado com o Partido Comunista Chinês.

A frustação com o fim do chamado “milagre econômico”33, aguçada pelas

conseqüências internas da crise mundial do petróleo e pelo ferrenho achatamento salarial dos

trabalhadores, devido ao mascaramento que o regime fazia dos índices inflacionários, dá início à

eclosão de uma série de manifestações de protesto e logo  depois as primeiras greves.

Em 12 de maio de 1978, liderados por Gilson Meneses, os metalúrgicos da Scânia

de São Bernardo do Campo, em São Paulo, iniciam uma greve dentro da fábrica, encontrando os

patrões completamente despreparados. Logo as paralisações se estenderiam para outras empresas do

ABC e do interior do estado. A partir do segundo semestre outras greves ocorreriam, inclusive com

a adesão dos metalúrgicos de São Paulo, Osasco e Guarulhos. Aquele momento marcaria em

definitivo a  retomada das lutas sindicais na região do ABC paulista e repercutiriam em todo o

Brasil. Segundo Almir Pazzianotto (2007), o presidente Geisel, no curso de sua política de

“distensão”,  teria poupado o Sindicato de São Bernardo do Campo da intervenção.

 Em artigo publicado no espaço denominado a História do Sindicalismo no Brasil,

editado pelo SINTSEF34,  Adriane Lemos Steinke, reflete aquele reinício das lutas sindicais no

Brasil assim:
[...] No dia 12 de maio de 1978, os trabalhadores da Saab-Scania do Brasil, em
São Bernardo do Campo (SP), entraram na fábrica, bateram o cartão de ponto,
vestiram seus macacões, foram para seus locais de trabalho diante das máquinas,
mas não as ligaram: cruzaram os braços. No momento eles não poderiam
imaginar que com aquele gesto, aparentemente simples, estavam abrindo o
caminho de uma nova proposta sindical para o Brasil. A greve desafiou o regime
militar e iniciou uma luta política que se estendeu por todo o país. p.11.

                                                
33 Nome dado à época,  ao forte crescimento econômico do período militar, seu auge teria sido entre os anos de
1972 e 1974.
34 O sindicalismo no Brasil. Adriane Lemos Steinke. (SINTSEF). Estraído do site: www.sintet.ufu.br, em
21.02.2007
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O ano de 1979 começa com mudanças, a revogação do AI-5 em dezembro de

1978, sinalizava um abrandamento no trato das questões sociais. A economia do país se

complicava, os números eram mascarados, a inflação subira de 40,84% em 1978 para 77,21% em

1979, segundo dados do ex-ministro Pazianotto (2007).

Ao contrário do ano anterior, a greve de 1979, que começou em 14 de março,

fora cuidadosamente planejada pelo sindicato de São Bernardo do Campo, que desta vez contou

com a solidariedade dos metalúrgicos de Santo André e São Caetano. A principal reivindicação era

um acréscimo de 34,1% ao reajuste oficial, acompanhada pela redução da jornada de trabalho para

40 horas.

É importante se reportar ao motivo da greve de 1979, cuja proposta de reajuste

variava de 63 a 44%, escalonada entre as faixas salariais das empresas. Esta proposta atendia aos

interesses dos trabalhadores no interior, que fecharam o acordo, contudo, não correspondia às

necessidades do pessoal do ABC, conforme Pazzianotto (2007):

[...] O fato é que para os demais sindicatos a proposta da Fiesp era vantajosa,
mas para os do ABCD não, era um retrocesso em relação à cláusula 5ª da
Convenção firmada em 1978. p.126

Entretanto, é preciso voltar no tempo para se fazer justiça à história, em 1968, no

embalo das passeatas de  protestos estudantis e das tentativas “revolucionárias”, os carbonários, na

obra de Alfredo Serkis (1980),  urbanas e depois rurais – os vários grupos de esquerda e extrema-

esquerda que se organizaram para combater a ditadura, entre  os quais, os que se utilizavam de

seqüestros de autoridades, assaltos a bancos, para se financiarem e alguns outros já partiram para a

estratégia da luta armada – eclodiram duas grandes greves, a dos trabalhadores da Siderúrgica

Belgo Mineira em  Contagem, movimento que teria se ampliado por outras fábricas, como a da

Mannesman, SBE, e Acesita, segundo Paulo Aguena, em artigo “Lutas sindicais sob a ditadura

militar e a fundação da CUT”35 ,  em abril de 1968. A outra, ainda de acordo com Aguena, foi a

greve de ocupação da Cobrasma Autopeças, em Osasco (SP), que logo expandiu-se para outras

regiões do estado. A greve de Osasco foi decretada ilegal e o sindicato caiu sob intervenção. Em

outubro novamente os metalúrgicos de Contagem ousariam se levantar contra o arrocho salarial,

mas dessa vez a repressão foi muito mais violenta, a greve foi derrotada e o sindicato também ficou

sob intervenção do Ministério do Trabalho.

Ainda no sentido da recuperação da história real, e da busca de uma pluralidade

                                                
35 “Lutas sindicais sob a ditadura militar e a fundação da CUT”, extraído do site: www.pstu.org.br, em 16-08-
2007.
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dos fatos e de visões sobre a ressurgência do movimento sindical na década de 1970, vale a pena

meditar sobre entrevista concedida ao autor pelo deputado federal eleito por São Paulo, Cláudio

Magrão36, que revela ter sido feita uma grande greve na Companhia Brasileira de Materiais

Ferroviários -  Cobrasma, em Osasco (SP), no mês de novembro de 1977, e já com características

estratégicas semelhantes às adotadas quase um ano depois pelos metalúrgicos do ABC. Ou seja, a

greve, segundo ele, foi organizada pelo Sindicato, mas com os trabalhadores silenciosos, dentro da

fábrica:
“Olha, eu não concordo que o movimento sindical tenha renascido só a partir das greves
do ABC, pois desde 1976 eu era funcionário da Cobrasma, em Osasco, e me lembro e
posso afirmar, que em novembro de 1977, a gente já fez uma grande paralisação,
comandada pelo sindicato. Também não concordo com esse negócio de novo
sindicalismo. Na verdade tinha a oposição lá, que nunca conseguiu ganhar o sindicato; o
próprio Lula tentou várias vezes tomar o sindicato mas sempre perderam. Sobre os
comunistas, eu me lembro sim, tinha o Conrado Del Papa, o Papão, que presidia o
sindicato, acho que em 76 ou 77, o Chicão, o Alexandre; todos eles eram do PCB.
Quanto às ações do sindicato na ditadura, o gente tinha que fazer  assistencialismo, senão
não se fazia nada. Olha, tinha o clube, a colônia de férias, os dentistas. Mas tudo isso era
muito importante para a categoria; naquela época não se podia fazer muita coisa além
disso. Eu acho que de 77 para 79 a gente tinha pelo menos 80 por cento  da categoria
filiada ao sindicato. A maioria respeitava o sindicato, embora não tivesse muita
politização.

Há ainda a visão de integrantes do MOMSP (Movimento de oposição dos

Metalúrgicos de São Paulo), em que um dos seus expoentes foi o militante, como assim se auto

denomina, Waldemar Rossi, da Pastoral Operária de São Paulo, que em entrevista recente disse

divergir tanto dos dirigentes sindicais de Osasco quanto dos da oposição apoiada por Lula. Dizendo

discordar de velhos vícios da esquerda marxista (dos comunistas, tanto do PCB quanto do PcdoB).

Mas há outros fatos de importância singular no reacender das lutas sindicais e pela

democracia no país. As mortes do jornalista Wladimir Herzog em 1975, e do operário Manuel Fiel

Filho, em 1976, nas dependências do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), em São

Paulo, fatos que, de alguma maneira, repercutiriam nas cobranças que passariam a ser debitadas na

conta da ditadura.

Tanto as jornadas de protestos dos estudantes quanto as greves mencionadas no

parágrafo anterior, no contexto em que estavam inseridos, teriam contribuído para fortalecer os

argumentos de endurecimento maior do regime, - cujo estopim teria sido o discurso do deputado

Márcio Moreira Alves - com a edição do AI-5, em dezembro de 1968.

Depois das experiências vitoriosas dos anos de  1978 e 1979 crescia a onda

                                                
36 Cláudio Magrão, que é metalúrgico, oirundo da antiga Siderúrgica Cobrasma,  antes de se eleger deputado
federal, em 2002, foi dirigente sindical em Osasco (SP), tento sido presidente do Sindicato dos Metalúrgicos por três
mandados. Atualmente, também preside a Federação dos Metalúrgicos de São Paulo e é membro da Força Sindical.
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grevista, transformando-se nos anos seguintes quase em greve geral dos metalúrgicos. O governo

decretou intervenção nos sindicatos e muitas diretorias foram cassadas. Mas ao contrário do que se

esperava  a greve ganhou novo impulso, apoiando-se na solidariedade e nas grandes assembléias  do

estádio de Vila Euclides, em São Bernardo do Campo.

Em 1980 seguem-se muitas greves, e o  1º de maio unificado culminaria aqueles

movimentos reivindicatórios. A greve dos metalúrgicos do ABC naquele ano durou 41 dias, Lula

havia sido preso junto com outros dirigentes e logo depois do fim da greve seria liberado.

Já quanto ao crescimento do movimento sindical, com base na taxa de

sindicalização,  desde fins dos anos 50, vale consultar os dados da pesquisa organizada pelo

professor da UNICAMP, Márcio Pochmann, (2007), na qual assinala:
[...] Até o início da década de 1960, a taxa nacional de sindicalização não sofreu
maiores alterações, tendo em vista o peso ainda predominante dos trabalhadores
rurais e a sua exclusão da estrutura sindical do país [...] surge o Estatuto do
Trabalhador Rural em 1963, e a incorporação tanto na estrutura sindical oficial
como nas formas de contratação assalariada [...] Em grande medida, a
sindicalização possível no meio urbano ganhou maior dimensão com a expansão
interna da economia nacional, acompanhada do crescimento do mercado de
trabalho e da politização da temática social e trabalhista [...] Entretanto, a
trajetória urbana de ascensão da taxa geral de sindicalização no País terminou
sendo brutalmente interrompida com a ruptura democrática promovida pelo
regime militar.(p.8 e 9).

Ou seja, a organização sindical dos trabalhadores evoluía no passo do crescimento

e da efetiva estruturação do capitalismo brasileiro, que se consolidava em definitivo a partir de fins

dos anos 1950 até o início de 1960, sobretudo em se tratando da economia urbana.

Mais adiante, Pochmann37  assinala que “em 1977, o universo de sindicalizados

do campo alcançava 5,1 milhões de trabalhadores, enquanto o número de associados urbanos era de

3,5 milhões de ocupados”. Temos pois, segundo os dados oferecidos pelo pesquisador, antes da

arrancada de retomada sindical das mãos interventoras do  Ministério do Trabalho, uma taxa de

sindicalização, mesmo que crescente, mas ainda levemente majoritária  no meio rural. Esses dados

são ilustrativos da efetiva representatividade dos sindicatos antes e após o golpe de 1964.

2.4 Das lutas de retomada sindical à participação popular nas
campanhas pela Anistia e por eleições diretas para presidente

                                                
37 POCHMANN, Márcio. SINDEEPRES 15 ANOS – a sindicalização no emprego formal terceirizado no
Estado de São Paulo, Campinas, 2007.
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O antigo dirigente comunista e sindical Antônio Ribeiro Granja, referido no item

anterior, relembra o fato de que Lula pregava abertamente em fins dos anos 1970 uma

reorganização apolítica do sindicalismo no ABC paulista, alheia aos vínculos ideológicos do

passado, salientando que o líder metalúrgico  fazia críticas contumazes às concepções e práticas

sindicais dos comunistas e das esquerdas em geral, ao que se presume tais críticas como estratégia

norteadora e originária das bases do que vieram a nominar como “novo sindicalismo”.

Comportamento que, se verdadeiro,  em nada evoluía do sentimento alienado recorrente desde o

período Vargas, conforme já mencionamos da análise de Boito Júnior (1991),  que “ a grande

maioria dos sindicalistas brasileiros pretende praticar um sindicalismo sem ideologia”.

Complementando suas referências ao renascimento sindical daquele período, Granja afirmou que

Lula, provavelmente entre 1979 e 1980, teria publicado nota na qual daria o tom futurista e já

revisionista de sua opaca mentalidade política à época, agora defendendo ou sugerindo que “para

dirigir suas lutas os operários teriam que construir um partido”.

Em o “Sindicalismo de Estado no Brasil”, mais adiante, Boito Júnior (1991),

salienta, que tais divisões e conflitos resultam da heterogeneidade do mundo do trabalho,

destacando que “aqueles que podem ser superados só o são através da luta ideológica, e não do

banimento das ideologias do meio sindical” p. 64 e 65.

Por que é importante recordar-se dessas contradições e concepções programáticas

e  pragmáticas que desde fins dos anos 1930 permeiam as lutas sindicais e políticas de esquerda no

Brasil? Não por mera justificativa epistemológica ou político-afetuosa deste ou daquele

pensamento, mas antes como passo indispensável na busca do estabelecimento dos fatos históricos,

e nisso parece nítida e atual a premissa expressa no parágrafo anterior por Boito Júnior (1991), que

vale a pena repetir: “aqueles que podem ser superados só o são através da luta ideológica, e não

do banimento das ideologias do meio sindical”   

Os conflitos que se originam das diferentes visões de mundo, - um mundo

alienado socialmente -, que permeiam o imaginário romântico e utópico dos trabalhadores por sua

libertação, de homens e mulheres que têm como elo de unidade histórica a exploração, são traços

comuns da vida e da luta sindical desde o nascedouro de suas primeiras organizações de classe no

mundo inteiro. Entretanto, a constatação de um fato não pode simplesmente justificá-lo e em

definitivo consumá-lo. O que a história melhor tem legado ao ambiente da luta de classes e sua

perspectiva transformadora, não obstante exageros em certos momentos e manipulações sectárias

em outros, são a confiança e a solidariedade, algo que pelo exacerbar das disputas, pela luta

desenfreada pela hegemonia dos movimentos sociais, parece estar se perdendo.
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Em obra/pesquisa traduzida no Brasil recentemente, Robert D. Putnam38 (2006),

feita durante 20 anos, (de 1970 a 1990),  período em que  o governo italiano criou novas regiões

administrativas, - o autor procura responder por que alguns governos democráticos têm bom

desempenho e outros não. Entre algumas das conclusões da equipe de Putnam, destacam-se

mudanças comportamentais antes não imagináveis, sob o ponto de vista  ideológico e da localização

geográfica dos povos daquelas regiões, como elementos conducentes à melhora  da qualidade de

vida e das instituições públicas. Observou-se, por exemplo, que quanto maior o grau de

participação, de confiança mútua e de tolerância entre grupos políticos, tanto internamente como

entre esquerda e direita, (comunistas e católicos), melhor restou o “desempenho institucional”.

Bem, aqui recorremos a algumas das premissas utilizadas pelos expoentes

defensores do chamado “capital social”, uma abstração para uns. Já para Putnam, (2006), que

ampara suas teses em autores como Toqueville, ao ressaltar a conexão entre os costumes de uma

sociedade e suas práticas políticas e declara que “o movimento sindical italiano é um mito

fragmentado ideologicamente”. p. 120. O capital social  proporciona mudanças sociais a partir da

participação consciente dos cidadãos, conforme descreve:
[...] O capital social facilita a cooperação espontânea. p.177 [...] Tal como
sucede com o capital convencional, os que dispõem de capital social tendem a
acumular mais. p.179. [...] Uma característica do capital social é que ele
constitui um bem público, ao contrário do capital convencional. [...] A regra de
reciprocidade generalizada serve para conciliar interesse próprio com
solidariedade. (p. 180 e 181).

Da variedade recorrente de visões utilizada no percurso analítico e histórico do

sindicalismo brasileiro – suas lutas e seus conflitos internos – pretende-se extrair algumas respostas

como contribuição. Para tanto, é preciso radicalizar no esforço da busca da imparcialidade, algo

nem sempre possível. Todavia, essa evocação às origens das primeiras associações de classe no

Brasil tem sido bastante útil para o sentido da verdade histórica pretendida. E, segundo as pesquisas

e entrevistas realizadas, umas já relatadas e outras que ainda serão consignadas neste trabalho, não

se encontrou nas justas e ousadas batalhas corporativas sindicais travadas em fins de 1970 algo

efetivamente e de fato inovador com o que se pudesse corroborar à tese de “novo sindicalismo”. 

Constatou-se sim, e isto é fato, com tal pretensão, um achado pretexto para as disputas que

serviriam de cenário para a nova hegemonia sindical planejada por setores anti-comunistas,

religiosos ou não, e outras correntes socialistas de visão divergente. Algo normal, não fosse o

veleidoso discurso daí decorrente, que objetava, ou mascarar, ou como tem feito tal suposição,

                                                
38 PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia – a experiência da Itália moderna – Rio de Janeiro –
Editora FGV, 5ª 2006.
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desmentir a história. Parece que os intelectuais, que naquele momento subsidiaram a retórica

“neocorporativista”, na visão de Boito Júnior (1991) nascente, esqueceram de mais de 100 anos de

lutas de anarquistas, socialistas, comunistas, e ainda de correntes outras, que num dado  momento

ajudaram a sustentar os governos Vargas (nos dois períodos) e apoiaram o de João Goulart,

correntes do PTB e mais tarde brizolistas.

Sem negar, conforme já se afirmou, o heroísmo daquelas greves e de seus líderes,

posto que ainda vivíamos, entre 1978 e os primeiros aos da década de 1980, sob a renitência da

ditadura militar, ainda que atenuada, sem em nenhum momento deixar de reconhecer a importância

daquelas assembléias repletas de operários maltratados, nas suas condições salariais e  subjugados

politicamente, há que se fazer um julgamento justo de todos os personagens e fatos que originaram

a retomada sindical e muito contribuíram para engrossar o coro de “abaixo a ditadura”, por “anistia

ampla, geral e irrestrita” e na campanha das  “diretas já”.

Foram movimentos nascidos da imperiosa necessidade humana, de combater o

arrocho nos salários não mais suportável, os quais,  na  medida de sua extensão e amplitude iam

ganhando mais e mais coragem e adesão.

Ao nos remetermos às adversidades daqueles tempos, especialmente para os

trabalhadores e suas organizações de luta, há que se ter, entre outros cuidados,  lucidez e

imparcialidade. Se é fato que houve de um lado um estranhado sentimento da história e de outro

percebe-se mascarado de preconceitos, não menos verdade foi a participação de setores como as

CEBs (Comunidades Eclesiais de Base), organizações da igreja católica, em apoio decisivo aos

movimentos sociais diversos. Este trabalho recorre, conforme já mencionado, às mais variadas

percepções e formas de ver o mundo e de como transformá-lo, desde os pensadores marxistas,

materialistas ou agnósticos, a tantos outros inclusive cristãos. O que se pretende por essas viagens

político-filosóficas é buscar  estabelecer linhas racionais de análise do comportamento sindical

brasileiro na perspectiva de construção de uma sociedade de fato democrática e plural em todos os

seus sentidos. 

No contexto renascente do movimento sindical classista, de perspectiva

transformadora que a rigor e com alta dose de ousadia busca se reconstruir a partir da segunda

metade dos anos 1970, -  enfrentando um patronato ainda demasiado conservador e excludente na

sua ânsia capitalista  acumulativa de um lado, e de outro o aparato policial do estado e suas elites

retrógradas no poder - estão trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade; é certo que

naqueles idos e como atores protagonistas, sobressaíram-se mesmo os trabalhadores urbanos

pertencentes às grandes fábricas e, de alguma maneira, aqueles participantes e possíveis
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beneficiários da vida sindical. É que enquanto sofriam com a intervenção do Ministério do Trabalho

os sindicatos nesta situação, pouco ou quase nada podiam fazer afora as ações assistenciais e

serviços (médico, odontológico e advocatícios), de restaurantes, salão de beleza, esportivos, entre

outros. Em muitos casos, esta foi a forma única de sobrevivência e referência de organização

representativa dos interesses dos trabalhadores durante quase todo o período da ditadura.

É relevante, sob o aspecto presumível da imaginada consciência de classe, o

conteúdo de entrevista realizada em 21 de agosto do corrente ano com o metalúrgico, ex-dirigente

sindical de São Bernardo do campo na década de 1980, ex-presidente da CUT (Central Única dos

Trabalhadores) e atual deputado federal pelo PT (Partido dos Trabalhadores), pelo estado de São

Paulo, Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, que perguntado inicialmente se havia outras bandeiras

de luta afora as questões economicistas, dos baixos salários, do conhecido “arrocho salarial”, nas

mobilizações dos trabalhadores metalúrgicos entre os  anos de 1978 e 1980, assim se manifestou:
“ Nenhuma outra que eu saiba. Nós estávamos lá dentro da fábrica, e nosso negócio era
o salário; eu mesmo vim entender melhor isso, de consciência política, depois que entrei
pro sindicado, em 1981;  a gente era “peão de fábrica”, explorado, mas na massa não
havia essa consciência não. Não que eu soubesse dessas  pretensões político-ideológicas;
acho que  somente depois,  em 1979, no Congresso Estadual de Metalúrgicos é que se
começou a falar assim da possibilidade de criar um partido político. Sobre restrição à
participação em chapas para concorrer às eleições sindicais  de membros do PCB eu não
me lembro, até porque o pessoal do PCB no meu tempo era pouco, tinha mais gente do
PCdoB;  a gente ouvia falar que eles – os comunistas - foram fortes antes, em 76 e 77 e
aqui e ali se ouvia críticas lá do pessoal que dirigia, mas isso não passava pela base não”.

Perguntado depois sobre prisões de dirigentes sindicais e cassações entre 1978 e

1979, disse “não se lembrar”, acrescentando que “houve sim afastamentos de diretorias”, e cita

como um grande momento da luta operária no ABC, o “1º de maio de 1980”.

Então é preciso que retomemos nossas reflexões e ponderemos, não sobre a

contribuição que de fato deram os trabalhadores a partir de suas lutas corporativas, de greves que

começaram silenciosas mas desafiadoras, dentro das fábricas, mas sobre de que modo eles

participaram; sobre  com que grau de consciência – se é possível assim dizer – conduziram suas

lutas. E estas reflexões vão-se fazer ainda mais inexoráveis quando delinearmos os traços com que

restou afinal como marca da nova hegemonia sindical pretendida após o fim da ditadura.

 Nascidos pois, de um imaginário novo e em alguns aspectos pretensamente

revolucionários, porquanto faziam de fato certo enfrentamento, mesmo que indireto e no princípio

pouco acreditado, com a ditadura - cambaleante mas ainda vigente -, aqueles movimentos foram se

multiplicando para outros setores do sindicalismo, como entre os trabalhadores assalariados médios,

de  bancários, petroleiros, depois professores, funcionários públicos e tantos outros que seguiram a

onda. No passo em que ampliavam o campo de ação direta iam acumulando apoios importantes para
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as suas lutas, que vieram da igreja Católica, com Dom Paulo Evaristo Arns, em São Bernardo do

Campo, de Dom Helder Câmara no Nordeste, e de Dom Pedro Casaldaglia, no apoio que ofereceu

aos movimentos rurais, entre tantos outros.

A igreja, há que se destacar,  teve papel estrutural e fundamental para o êxito dos

embates sindicais de fins de 1970 e início dos anos 1980, tanto no ABC paulista como no resto do

país. Já do campo propriamente político, logo passariam a receber apoios de várias vertentes, como

do deputado Ulisses Guimarães, de intelectuais diversos, entre os quais, Fernando Henrique

Cardoso, Francisco Oliveira, Francisco Welfort, Luiz Werneck Viana.

É importante registrar o fato de que em setembro de 1980 surgia na Polônia o

Sindicato Solidariedade, comandado pelo líder metalúrgico não-comunista Lech Walesa. O

Solidariedade passou a organizar greves e passeatas contra o governo, e a crise econômica

estimulava as atividades sindicais naquele país. Este fato, é certo,  repercutiu fortemente no

imaginário operáro e sindical renascente daqueles anos no Brasil. Talvez a imagem do hoje

presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, tenha sido moldada àquela época à semelhança

do sindicalista polonês Walesa. Aliás, era comum, de acordo com as observações deste autor, nos

primeiros anos de 1980, se verem nos sindicatos de tendência não-comunista, principalmente,  entre

esses militantes agora petistas – o PT seria fundado em 1980 - camisetas com alusões a diversas

personalidades, tanto do campo da esquerda “revolucionária” mundial como de simpatizantes do

líder polonês, que em apenas um mandato afundaria seu país numa crise aguda de corrupção e

descrédito.

Em outubro de 1978 é revogado através da Emenda Constitucional nº 11 o Ato

Institucional número 5;  no mesmo ano se inicia a campanha pela Anistia, ampla, geral e irrestrita,

conduzida por amplos setores da sociedade civil organizada e, finalmente, depois de dezenas de

greves de fome feitas por presos políticos, de passeatas e protestos em todo o país a Anistia é

conquistada e com apoio de muitos sindicatos fortes e em luta em 1979. Ainda no mesmo ano de

1979, parlamentares e outros políticos cassados recuperam seus direitos políticos e  são extintos os

partidos políticos coniventes com a ditadura (MDB e Arena).

Logo nos primeiros anos da década de 80, no último governo militar, com João

Batista de Figueiredo na presidência, o movimento sindical, com todo o radicalismo de suas bases,

passou, digamos, a desfrutar de uma fase de convivência permissiva com o regime, atuando a partir

daí com relativa liberdade, em comparação com o período mais rígido do regime. Há que se

registrar que em  dezembro de 1978 havia sido sancionada nova Lei de Segurança Nacional, agora

prevendo penas mais brandas que a anterior.
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Na primeira metade dos anos 80 houve inúmeras greves e passeatas de

trabalhadores, numa afluência que partia de São Paulo para se espalhar por todo o país. Muito

daquele processo rebelde era, a princípio, realizado à revelia das direções sindicais incrédulas e

pelegas39,  e observou-se intensa luta no interior dos sindicatos, originando a formação de

movimentos de oposição sindical em várias das categorias de trabalhadores mais importantes, sob a

relevância do impacto dessas greves na economia brasileira.

 Data de 1980, por exemplo, e já pela segunda tentativa, a eleição de Augusto

Carvalho,40 para a presidência do Sindicato dos Bancários de Brasília, - entidade na qual será

focado o trabalho nos próximos capítulos. De acordo com Arildo Dória, que àquela época  era

funcionário do Banco do Brasil em Brasília e militante clandestino do Partido Comunista Brasileiro,

nas eleições bancárias de 1977,  Augusto não pôde concorrer simplesmente por não poder

apresentar o “atestado de antecedentes”, documento exigido pelo Ministério do Trabalho para

pessoas que desejassem concorrer a cargos nas diretorias dos sindicatos. Isso era parte dos absurdos

empecilhos impostos pela ditadura: o atestado de ideologia era utilizado para purgar os sindicatos

do perigo da “desordem comunista”.

Entretanto, em 1980, à base de uma chapa plural, no que respeita às diferentes

correntes ideológicas existentes, Augusto Silveira de Carvalho, hoje deputado federal, exercendo o

quarto mandato, aglutinaria forças e ganharia a eleição para a direção de um sindicato que a seguir

se revelaria estratégico nas lutas dos bancários em nível nacional,  e referência em todo o meio

sindical de Brasília por mais de  uma década .

No curso dessa contextualização contemporânea, serão especificados, tanto por

meio dos depoimentos colhidos quanto pelas anotações eventuais do autor, e de modo mais

objetivo, os  fatos históricos e as singularidades concernentes. Buscar-se-á demonstrar, por outro

lado,  a efetiva importância da participação desses atores nas lutas em defesa de seus interesses

próprios e também em busca da construção da cidadania brasileira.

 Procurando abstrair-se dos exageros, do sectarismo político, das paixões

ideológicas,  e das ilusões ainda presentes e próprias de um engajamento natural, ou da visão de

mundo do autor, o trabalho vai esforçar-se mais objetivamente para distinguir tal pretensão.

                                                
39 Naqueles anos, embora já com o vento soprando a favor das liberdades políticas, havia ainda muitos
dirigentes sindicais  interventores e outros vacilantes com os novos movimentos que ressurgiam. O termo pelego, é um
jargão adotado, particularmente no âmbito dos movimentos sindicais, para designar dirigentes  sem compromisso
concreto com as lutas dos trabalhadores, que se colocam no meio dessas lutas, para impedir seu avanço. Atrasados ou
mais afeitos aos interesses dos patrões.
40 Augusto Carvalho presidiu o Sindicato dos Bancários de Brasília por dois mandatos, de 1980 a início de
1986, quando se licenciou para concorrer e se eleger deputado federal constituinte por Brasília, na coligação PMDB-
PCB, sendo um dos mais votados naquela eleição
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À guisa dessa viagem demarcatória e distintiva ressalte-se, que do envolvimento

sindical/governamental, das lutas corporativas e por estabelecimento de direitos, experimentadas

desde os anos 1930, sobressaíram muitas lideranças políticas para ocupar cargos públicos em

diversos governos e nos parlamentos. Dessas “guerras de movimento”, na acepção de Antônio

Gramsci, descrita por Carlos Nelson Coutinho (1996), confusas, que travam desde então

representantes do capital, do trabalho e do Estado,  decorre um ex-líder sindical como presidente da

República.

De qualquer forma, e  afora mesmo as interpretações de caráter maniqueísta,

triunfal  e fatalista o Brasil, de algum modo e apesar dos interregnos autoritários que sofreu,

persegue uma trajetória política  de perspectiva republicana. Não no sentido apenas dos marcos que

romperam com a monarquia em 1889, mas do sonho liberal com que tal premissa foi construída, de

seus ideais de liberdade, de justiça, de respeito à coisa pública e da busca da  equidade. Resta,

todavia, encontrarem-se elementos legítimos de participação para, ante a pluralidade de pensamento

desses atores, e a complexidade das diferenças e desigualdades sociais em jogo apontarem-se

soluções adequadas para o estabelecimento de uma efetiva democracia com justiça social no Brasil.

A década de 1980 representou o reencontro dos brasileiros com a liberdade e a

esperança, e nos meios sindicais de um modo geral isso se expressou de maneira entusiástica.

Quando se pegava num megafone , ou em qualquer reunião, por pequeno que fosse o quórum, as

palavras de rejeição e insubordinação com o regime logo saltitavam: “abaixo a ditadura”, ou “o

povo unido, jamais será vencido”. Jargões como esses foram embalando e sonorificando cada

encontro, cada passeata. Assim um sem-número de ativistas de todas as correntes ideológicas foram

se libertando do medo e se identificando com os trabalhadores e a população em geral, ainda

bastante alienadas e amedrontadas pela truculência de quase duas décadas de ditadura militar.

Conforme já postulado nos parágrafos anteriores deste capítulo, com  fundamento

nas pesquisas realizadas e também a meio das experiências acumuladas por este autor, infere-se que

houve certa condescendência do regime autoritário, mesmo antes dos seus instantes finais, com o

renascimento das organizações sindicais e com a postura de seus novos líderes, hipótese que se

reforça quando do exame do período de 1978 a 1982. É fato que a ditadura e seus sustentáculos

vinham se desgastando desde meados dos anos 1970, após o fim do chamado “milagre econômico”,

mas, sobretudo para não enveredarmos por um terreno demasiado triunfalista da retomada das lutas

sindicais no Brasil é preciso conhecer-se bem as circunstâncias e as movimentações dos atores de

tais acontecimentos. 

A esse respeito, Armando Boito Jr. (1991), realça a importância das greves e
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movimentos reivindicatórios nos anos 1978/1980, para o arrefecimento da ditadura. Mas, ao mesmo

tempo, ele chama a atenção para a possibilidade hipotética que este trabalho pretende defender,

quando menciona palavras do ex-ministro do Trabalho Murilo Macêdo41, a respeito da realização da

1ª CONCLAT (Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras). [...] O Ministério do Trabalho

avaliou que a Conferência  fortalecia os sindicatos (oficiais) e fora positiva para manter a unidade

do movimento sindical. p.277.

Referia-se o ministro ao fato do novo sindicalismo e as oposições sindicais terem

abandonado uma linha, digamos, independente e perigosa, naquele momento para o regime, e terem

realizado um Congresso junto com os chamados dirigentes pelegos.  Em novembro de 1982, Murilo

Macêdo assim se manifestava em referência à sua política de abertura sindical, conforme Boito Jr.

(1991):
[...] As manifestações um tanto desorganizadas do movimento trabalhista nas
greves de 1978 e 1979 (amadureceram) em um novo sindicalismo. Firmaram-se
lideranças novas. As disputas pelas diretorias dos órgãos de classe
transformaram-se em verdadeiras campanhas políticas. As diretorias ganharam
representatividade e o sindicalismo ampliou o seu espaço na vida da nação: não
apenas como órgão de defesa dos interesses de categorias econômicas e
profissionais, mas como peças importantes para o processo de consolidação da
democracia no país[...] p.277

O destaque que se faz neste ponto às nuances operativas de retomada do

sindicalismo brasileiro em fins dos anos 70, cujo exemplo tomado tem sido o dos sindicatos do

ABC paulista, desdobra-se de importante valor, e de modo singular no sentido de contribuir para

um relato isento do desejável fato histórico, principalmente porque,  o trabalho ainda irá retratar na

amplitude de suas diferenças, as movimentações sociais decisivas do conjunto do movimento social

urbano para a consolidação da democracia no Brasil nos anos 80.

Então o Brasil chega à década de 1980, conforme considera Márcio Pochmann

(2007), “durante a terceira fase de atuação sindical, com significativo crescimento na taxa geral de

sindicalização”, um dado que objetivamente ilustra a disposição e a crença que os trabalhadores

urbanos, de modo geral naqueles momentos, depositavam no apoio às suas entidades de classe. Para

se ter melhor idéia da força do ressurgimento sindical brasileiro, vale a pena acompanhar os dados

sobre sindicalização colhidos da pesquisa realizada por Pochmann:
[...] Foi nesse contexto que o novo sindicalismo registrou as maiores taxas de
adesão dos trabalhadores de todo o século 20, apesar de haver certas
descontinuidades ao longo dos anos. Entre 1979 e 1989, por exemplo, a taxa de
sindicalização foi crescente, chegando a atingir a quase um trabalhador a cada
três ocupados em todo o país[...] p.11.

                                                
41 Murilo Macêdo foi ministro do Trabalho durante os últimos anos do regime militar, em artigo publicado no
jornal Folha de São Paulo, em 16 de dezembro de 1982.
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De fato, entre os últimos anos da ditadura militar, no governo Figueiredo, a 1986,

início da “Nova República”, nome resultante da aliança de engenharia política montada por

Tancredo Neves e que herdada por José Sarney, foi o período  em que se efetivaram significativas

mudanças nas direções de sindicatos de  categorias organizadas de trabalhadores em várias partes

do país. Depois da fundação do PT em 1980, os sindicalistas defensores do nominado “novo

sindicalismo”, também apoiados por setores intelectuais diversos, criaram em 1983 a CUT -

(Central Única dos Trabalhadores), em Praia Grande, São Paulo. Os sindicalistas comunistas

remanescentes, depois de muitos debates,  resolveram não participar da nova central. Ressalte-se

que na década de 1970 tanto o PCB quanto do PCdoB sofreram baixas irreparáveis em sua fileiras,

- de militantes e dirigentes sindicais, principalmente - vítimas de verdadeiros massacres. Mais tarde,

alguns iriam ajudar a  reconstruir a CGT, agora como Central Geral dos Trabalhadores, composta

na sua origem por muitos dirigentes descomprometidos com um sindicalismo transformador e de

estruturas e concepções refratárias ao ideário  das esquerdas.

A década de 80 se inicia com a introdução de novas tecnologias nas indústrias,

algo que a seguir – principalmente a partir de 1988 -,  vai se avolumar e consolidar-se na onda de

automação das linhas de produção, e mais tarde espalhar-se por quase todos os setores da atividade

econômica, especialmente o de serviços, como receituário da chamada reestruturação produtiva. É

possível que entre os anos de 1985 a 1989  nenhum outro país, aí considerada a economia

emergente, tenha passado por tantas greves quanto se verificou no Brasil da Nova República.

As mobilizações ganharam fôlego, por um lado, porque os trabalhadores

enxergavam agora espaços políticos com certa liberdade para reagirem ao perverso arrocho que lhes

fora imposto e de outro embalados que foram pela onda de insatisfação que se foi formando no

conjunto da sociedade pelo fim da ditadura. Os sindicatos de categorias com histórico de lutas

comprovado, de fato, entraram naquele movimento, ou por convicção ou por adesão. É que não

obstante muitas entidades terem passado naquele início de década para mãos combativas e

progressistas, outras eram empurradas a aderir pelo forte movimento das oposições sindicais em

luta no seu interior.

A seguir vai-se constatar um pouco daquelas eferverscências libertárias, políticas

e urbanas da metade da década de 80,  por meio de algumas entrevistas realizadas com personagens

que foram forjadas exatamente daquelas mobilizações, da ousadia e do encanto que os momentos

finais da ditadura ofereciam. Do ocaso do regime militar nasceram, de fato, muitos deputados,

prefeitos, governadores e outros importantes atores políticos. Afora outros, como foram os
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anistiados e militantes clandestinos, que na oportunidade se reencontravam com a liberdade e a vida

pública lhes negadas.

2.5  A participação dos sindicatos nas campanhas das “Diretas

já”, em 1984 e nas mobilizações da Constituinte de 1987/1988

Em 1982 são eleitos vários governadores de oposição ao regime, entre os quais,

Leonel Brizola, no Rio de Janeiro; Franco Montoro, em São Paulo; Tancredo Neves, em Minas

Gerais; Jader Barbalho, no Pará;  Gerson Camata, no Espírito Santo; José Richa, no Paraná. Para o

Senado também são eleitas personalidades oposicionistas de relevo,  como Itamar Franco,  Álvaro

Dias, Saturnino Braga, Mauro Borges, Severo Gomes, entre outros.

A posse desses novos governadores, - a despeito de tentativas retrógradas da

chamada linha dura do regime, como o foi o episódio da bomba estourada no colo de um sargento

no estacionamento Riocentro, em 1981, quando da realização de um show popular -,  demarcaria o

cenário generalizado da insatisfação popular com a ditadura e seus defensores. Naqueles momentos,

a cultura, especialmente através da música de protesto ainda disfarçada nas metáforas, exerceu

relevante papel na sensibilização do inconsciente popular ainda bastante renitente.

Nesse contexto, os sindicatos cujas diretorias eram compostas por militantes de

esquerda, legalizada ou não – os partidos comunistas somente seriam legalizados em 1985 –

tiveram importância destacada. A construção de um jornalismo sindical  combativo e introdução de

formas alternativas de participação, por meio de atividades culturais, por exemplo,  foram

rapidamente impingindo uma marca dos novos cenários. Articulavam-se músicos, atores, mímicos,

que junto com os cine-clubes constituíram um elo interativo na busca de divulgação de suas

propostas e de “quebrar  o gelo” do medo de anos de repressão e intervenção em suas entidades.

Muitos talentos desabrocharam naqueles idos. Em Brasília, por exemplo, tornou-se quase uma

exigência, a apresentação do mímico Miquéias Paz, antes das grandes assembléias dos bancários

durante toda a década de 80. O artista evocava do cotidiano sofrido do trabalhador bancário as

situações mais engraçadas, como as justificativas de atrasos ao trabalho, o sufoco das viagens em

ônibus superlotados, o uso do carimbo nos cheques, a repressão dos gerentes,  etc., mas em todas as

cenas enfocando com humor a exploração do trabalho e sua alienação.

Mas foi através da música que o movimento das “Diretas Já”42 ganhou

                                                
42 O movimento Diretas Já foi uma grande mobilização popular, talvez a mais bela do século XX, em prol da
aprovação da Emenda Dante de Oliveira, no Congresso Nacional, que estabelecia eleições diretas para presidente. O
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definitivamente as ruas e os corações de multidões. Artistas como Chico Buarque, Fernando Brandt,

Milton Nascimento, entre tantos  outros, embalaram os sonhos e as praças por onde se realizavam

aqueles memoráveis comícios, e os trabalhadores, de modo geral, participaram ativamente do

rompimento do “grito preso na garganta”. Em trabalho sobre a importância da música naquela

mobilização cívica, Graziela Valadares Gomes de Melo Vianna43, considera a música um tipo de

produção simbólica, e destaca que “carrega traços de contextos culturais, políticos e econômicos da

sociedade em que foi produzida (...)”.  No curso de sua dissertação ela destaca  “O som da diretas

já”, citando a canção de Fernando Brandt e Milton Nascimento, “Menestrel das Alagoas”, em

homenagem a Teotônio Vilela, um dos idealizadores da campanha:
“Quem é esse saltimbanco
Falando em rebelião
Como quem fala de amores
 Para a moça do portão?

De quem é essa ira santa
Essa saúde civil
Que tocando a ferida
Redescobre o Brasil?”

Os jornais desses sindicatos – os sindicatos combativos e que se pretendiam livres

– transformaram-se em efetivos veículos de mobilização popular em apoio à campanha das Diretas,

os quais se prestavam à convocação dos comícios, em cada grande capital e contribuíam para

incentivar os trabalhadores a apoiarem o movimento, ao realçarem a importância de eleições diretas

para o restabelecimento da democracia no Brasil e para as lutas de conquista de melhorias salariais

e de democratização das relações do trabalho.  Foram jornadas ousadas, que misturavam confronto

e esperança. Era como se as necessidades econômicas oriundas da manipulação e do arrocho nos

salários empurrassem os trabalhadores ao encontro ainda que tenebroso da consciência da cidadania

política. Foi, de fato, um momento raro de participação cívica, em que muitos sindicatos

disponibilizaram suas estruturas para juntarem-se ao conjunto da sociedade civil organizada, que

cansada do arbítrio, lutava por liberdade e pela democracia.

Da Emenda apresentada pelo deputado federal do PMDB de Mato Grosso, Dante

de Oliveira, nasceu, talvez, a maior e mais envolvente campanha político-social de todo o século

XX, a Campanha das Diretas, que  teve o apoio destacado da maioria dos governadores de

oposição, assim como do jornal Folha de São Paulo, que em artigo publicado pelo colunista político

                                                                                                                                                                 
movimento se iniciou ainda em 1983, atingindo seu auge em janeiro de 1984, depois de serem realizados massivos
comícios nas principais capitais do país.
43 Vianna, Graziela Valadares Gomes de Mello é professora e coordenadora do Grupo de Pesquisa e Iniciação
Cientifica e coordenadora do Curso de Publicidade e Propaganda do centro Universitário Newton Paiva. Em artigo
colhido na internet em 28-08-2007. www.jornalismo.ufsc.br
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Clóvis Rossi, e em  seu editorial pós-derrota da Emenda, em 26 de abril de 1984, salientava:
[...] A rejeição da Emenda Dante de Oliveira ocorreu em clima de acentuada
vergonha, de parte dos pedessistas que votaram não ou ausentaram do plenário
(113). Clóvis Rossi. [...] Esta Folha não foi a primeira nem a única a exigir
diretas já.  Mas não mediu esforços, desde o início, para que a campanha se
transformasse nesse grande festival de civilização política que vimos
presenciando e estimulando. [...] Nesse momento de amargura é fundamental
preservar  aquilo que tem sido a força do movimento. Em lugar da violência, a
participação; em lugar do tumulto, a tranquilidade; em lugar do desespero, a
persistência; em lugar do desânimo, a vitalidade renovada a cada revés. [...]
Continuemos com a mesma intransigência e com a mesma esperança[...].
Editorial.

Naquela noite de 25 de abril de 1984, faltaram 22 votos para coroar a campanha e,

de vez, se enterrar a ditadura. Não deu, mas da angústia da derrota,  Tancredo Neves, de oposição

moderada, que já desconfiava da não aprovação da Emenda das Diretas, tratou de articular um

amplo e plural movimento, ao qual chamou de “Aliança Democrática”,  com vistas às eleições do

Colégio Eleitoral, momento em que, finalmente, seria eleito presidente, para não assumir.

E novamente os trabalhadores e suas organizações sindicais são chamados à

participação. Mas nem todos apoiaram a aliança para enfim derrotar a ditadura no Colégio Eleitoral.

Principalmente os sindicatos dirigidos por membros do Partido dos Trabalhadores, cuja direção

mandou  expulsar de seus quadros  os deputados Airton Soares, José Eudes e Beth Mendes, por

terem votado a favor de Tancredo. Um equívoco político; um sectarismo pelo qual ainda hoje são

cobrados.

Após a vitória  no Colégio Eleitoral, em janeiro de 1985, o presidente eleito

Tancredo Neves, adoece, e em dias de agonia e comoção deixa o país perplexo até a sua morte

oficial em 21 de abril. Assume então o governo José Sarney, período no qual as lutas corporativas

de toda ordem se alastram e sucedem por todo o país. Por um lado incentivados pelos novos ventos

de liberdade em curso na chamada transição democrática,  e por outro pela necessidade de

recomposição dos salários, fortemente achatados pela escalada inflacionária, algo que se vai

perigosamente agravar por toda a década. A inflação verificada durante o governo Sarney, apesar

dos vários Planos econômicos adotados com vistas à sua superação arrefecera apenas

momentaneamente. 

Ante à euforia desencadeada pelo Plano Cruzado I, que congelou os preços em

geral, a população experimentou momentos distintos no que respeita ao seu poder aquisitivo e a

esperança. No início, principalmente os trabalhadores, obtiveram reconhecidos ganhos com o

congelamento, refletindo em em efetivo crescimento dos salários. Logo depois vem a escassez de

produtos, o problema do câmbio e outras incorreções no Plano, a exigir medidas do governo que
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demandavam pactos, para os quais a sociedade parece não estava naquele momento preparada. As

mudanças somente viriam depois das eleições gerais de 1986, momento em que o PMDB, partido

do governo, elegeu 22 dos governadores, na sombra da popularidade artificializada do  Cruzado.

Entre a edição do Plano Cruzado I e as eleições de novembro de 1986, houve, de

fato, um visível arrefecimento das greves. Mas, conforme já mencionado, o artificialismo do Plano

tinha data e hora para acabar: pouco depois da apuração das eleições,  o governo editou medidas

que descongelavam os preços de todos os produtos e serviços e determinavam mesmo aumentos,

em muitos casos, de mais de 100%.

A inflação voltava a subir sem controle e os sindicatos diante de um cenário de

incertezas e traição foram às ruas e mobilizaram os trabalhadores em  protestos de grandes

manifestações. Em Brasília foi realizado o maior e mais veemente ato de protesto, numa passeata

conduzida, principalmente pelo Sindicato dos Bancários e por professores, que a partir da Estação

Rodoviária recebeu forte e espontânea adesão popular, antes de  tomar conta da Esplanada dos

Ministérios com cerca de 50 mil pessoas. Sobre os detalhes desta manifestação o trabalho fará uma

abordagem mais ampla no capítulo que enfocará o Sindicato dos Bancários de Brasília.

Mas os sindicatos que já haviam tentado realizar uma greve geral em 1983, agora

com a edição do Plano Cruzado II e suas graves consequências econômicas, tinham justificados

motivos para convencer os trabalhadores a aderir a um movimento com caráter de confronto

político claro e geral contra o governo da Nova República. Consumada a vitória eleitoral do PMDB

e o golpe aplicado sobre a população44, com a edição do Cruzado II, que descongelou todos os

preços e fez retornar com força a inflação, as duas Centrais Sindicais – CUT e CGT, se uniram e,

logo depois dos primeiros protestos de fins de novembro decidiram pela realização de uma greve

geral de protesto no dia 12 de dezembro de 1986, evento que  mobilizou e, na verdade, paralisou a

maioria dos trabalhadores urbanos do país, em torno de várias reivindicações, conforme o texto

“Cronologia das Lutas”45

[...] A greve geral foi convocada pela CUT e CGT (Central Geral dos
Trabalhadores) em defesa do salário, pelo congelamento geral dos
preços, em defesa das estatais, contra o Plano Cruzado e o pagamento
da dívida externa. Contou com a adesão de 25 milhões de trabalhadores
que realizaram manifestações por todo o país, em algumas regiões,
como no ABC paulista, a paralisação foi total.

Eis um momento em que, de fato, houve unidade e solidariedade do movimento

                                                
44 O golpe consiste, segundo a maioria dos analistas econômicos e políticos da época, no retardamento por parte
do governo em adotar medidas reparadoras ao Plano, medidas que trariam insatisfação popular, mantendo o que
chamaram de artificialismo até a data das eleições, para beneficiar os candidatos do PMDB.
45 Cronologia das Lutas. Produzido pelo Centro de documentação e memória sindical da CUT, extraído do site
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sindical, e que suas propostas e o protesto que protagonizavam iam ao encontro do sentimento da

maioria do povo, que naqueles dias sentia-se verdadeiramente traído. Foi um movimento

fundamentalmente político, como políticas são o conjunto das atitudes humanas. Naquela ocasião,

os sindicatos extrapolaram o campo do corporativismo e agiram também em defesa dos interesses

gerais da sociedade. Deram, a rigor, uma contribuição indiscutível para a construção da democracia

e  demonstraram o quanto mais podem fazer além do papel que institucionalmente lhes cabe.

No ano seguinte, vem o Plano Bresser, adotado pelo ministro da Fazenda, Bresser

Pereira, com a inflação crescente, que em abril atinge o índice de  23,26%, segundo o Dieese

(Departamento Intersindical de Estudos Sócio-econômicos) e acumulava no final do ano a cifra de

366%.  A meio desse vulcão inflacionário e de centenas de greves os sindicatos buscam várias

alternativas para defenderem o salário dos trabalhadores. Mas o período de inflação alta estava

apenas recomeçando: em fevereiro de 1990, ela  disparou e mostrou-se incontrolável, ao atingir o

índice anual de 2.751%.

Entretanto, e mesmo diante desse “dragão” da inflação, que dia-a-dia corroía os

salários e colocava em confronto permanente trabalhadores, empresários e governo, as entidades

sindicais tiveram que encontrar forças para também atuar em outra frente, não menos importante: a

Assembléia Nacional Constituinte, que se instalara no início de 1987 e seria concluída em outubro

de 1988 com a promulgação da nova Constituição.

E  na intermitência de suas lutas corporativas e salariais os sindicatos articularam,

especialmente por meio da bancada ainda pequena de deputados oriundos do movimento sindical e

de esquerda, uma vigorosa frente para defender seus interesses – os interesses específicos dos

trabalhadores -  na Constituinte em elaboração. Particularmente na discussão e aprovação do

capítulo II, da Constituição Federal, que trata dos Direitos Sociais ( artigos 6º, 7º, 8º , 9º , 10 e 11),

houve intensa mobilização e pressão dos sindicatos junto ao Congresso Nacional.

A minoritária mas aguerrida bancada trabalhista ou eleita com apoio dos

sindicatos, composta de parlamentares de vários partidos (desde o PMDB,PDT, PT, PCB, PcdoB,

PSB), em consonância com a pressão que recebia de suas bases sociais, provocou a articulação de

um bloco conservador, na época chamado de Centrão, que aglutinou parlamentares do centro à

extrema direita, com o objetivo de impedir maiores avanços dos setores progressistas na

Constituição.

 Contudo, há que se reconhecer, a nova Carta representou sim, avanços

indiscutíveis para o conjunto dos trabalhadores e suas entidades de classe, como a consignação do

                                                                                                                                                                 
www.cut.org. Br, em 29-08-2007
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direito de greve, proteção ao emprego,  participação nos lucros das empresas, seguro desemprego,

proibição de discriminação salarial, reconhecimento dos direitos dos trabalhadores domésticos e

rurais, reconhecimento efetivo do direito dos trabalhadores constituírem suas organizações,

participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus

interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação e participação dos

empregados na gestão das empresas com mais de duzentos funcionários.

Conquistaram os trabalhadores por meio da atuação legítima dos seus sindicatos

no processo constituinte inegáveis direitos e ampliaram sobejamente seus espaços de atuação, bem

como concorreram para outras importantes vitórias sociais de interesse coletivo e difuso. Não

obstante a isso, o PT – o Partido dos Trabalhadores e do atual presidente da República – negou-se a

assinar a nova Constituição no ato de sua promulgação.

 Sem o propósito de polemizar sobre o mérito desse estranho posicionamento

político, talvez valesse a pena recordarmos de algumas das conclusões de Robert D. Putnam (1996),

quando enumera estratégias e quesitos includentes, avessos a  sectarismos,  e os relaciona a

importância da diminuição de práticas opostas e conflitantes entre as várias correntes de esquerda

na Itália dos anos 1970 e 1990, para se atingir ao que chamou de “desempenho institucional”, ou de

“governos e instituições democráticas eficientes”.

 No capítulo final deste trabalho, quando a crise do sindicalismo será tratada,

retomaremos o debate sobre as conflitualidades e as subjetividades filosóficas em contraposição à

necessidade de unidade de representação política dos trabalhadores, num país de economia

complexa e desigual como o Brasil, ainda não totalmente integrado ao mundo capitalista global.
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3 O  Sindicato dos bancários de Brasília -  da retomada aos anos 90

Os sindicatos de bancários começaram a se organizar, a rigor, na década de 30,

período em que são fundadas diversas entidades, mesmo que somente mais tarde tenham sido

reconhecidas pelo Ministério do Trabalho. Segundo texto extraído do Jornal Sindicato dos

Bancários de São Paulo46, “a primeira greve nacional da categoria bancária foi deflagrada em julho

de 1934,  e teve duração de três dias”, cujas principais reivindicações foram: aposentadoria aos 30

anos de serviço e 50 de idade, estabilidade no emprego a partir de um ano trabalhado e criação de

caixa única de aposentadoria e pensões. Nesse mesmo ano, nascia o IAPB – Instituto de

Aposentadoria e Pensões dos Bancários, órgão extinto pela ditadura em 1966, para incorporá-lo ao

INPS – Instituto Nacional da Previdência Social.
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O Sindicato dos Bancários de Brasília surge como Associação dos Bancários, no

contexto da inauguração da nova capital do país, em 1960. Já em 1961, o Ministério do Trabalho

havia autorizado o funcionamento do Sindicato, que entre seus fundadores contava com Adelino

Cassis e Édio Custódio, ambos funcionários do Banco do Brasil à época.

O método utilizado para a construção e o desenvolvimento de algumas hipóteses

analisadas ao longo deste trabalho decorre, sobremaneira, das ambiguidades e das incertezas com as

quais o autor se deparou no curso de mandato sindical exercido entre os anos de 1986 e 1992, no

Sindicato dos Bancários de Brasília. Nada obstante as imprecisões de crença e de uma precária e

tardia consciência crítica daquela realidade político-conjuntural, o estudo e as pesquisas indicam ser

o sindicalismo de assalariados médios e de classe média no Brasil, como  é o caso dos bancários,

uma rica fonte sociológica para o debate, tanto das desigualdades sócio-econômicas, quanto das

diferenças ideológicas em seu interior.

Focalizar, portanto,  a história do  Sindicato dos Bancários de Brasília  nesta

dissertação é, por um lado, fruto de dúvidas, aprendizado e reminiscências e, por outro, o

reconhecimento da importância de uma entidade que, de fato, nasce, cresce e interpreta – pelo

menos por algum tempo - um papel de efetivo destaque no processo de construção da cidadania sem

se afastar de seus interesses de classe.

3.1 Da fundação do sindicato aos anos de silêncio e arbítrio

O Brasil vivia, no início da década de 60,  uma crise política grave após a

renúncia do presidente Jânio Quadros, em agosto de 1961, enquanto o movimento sindical e as

demais organizações populares se fortaleciam em todo o país. Segundo o jornal Informativo

Bancário47,  de 23 de novembro de 2006:
[...] Na campanha salarial de 1961, os bancários de Brasília – que não tinham
ainda um sindicato, mas uma Associação – aderiram à greve nacional da
categoria, que conquistou 60% de reajuste e o 13º salário. Entrou para a história
como a “greve da dignidade”. p.3

Nos dois anos seguintes, sob o comando de Adelino Cassis, que à época era

membro do Partido Comunista Brasileiro, o Sindicato de Brasília participa ativamente das novas

campanhas nacionais da categoria, obtendo conquistas e instituindo direitos, como o fim do trabalho

                                                                                                                                                                 
46 Sindicato dos Bancários de São Paulo – CUT. Www.spbancarios.com.br, acessado em 06-09-2007
47 Informativo bancário, é o órgão institucional de comunicação do Sindicato dos Bancários de Brasília.
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aos sábados, abonos salariais semestrais e o anuênio, um percentual pago a mais nos salários, por

cada ano trabalhado na mesma empresa.

No ano de 1962, a partir de uma campanha de colaboração entre seus associados,

o Sindicato adquire todo o sétimo andar do edifício Arnaldo Villares, situado no Setor Comercial

Sul, local que se transformaria depois em referência, não apenas para os bancários, mas também

para as articulações políticas e populares no período de lutas contra a ditadura e pela reorganização

sindical em Brasília.

Em 1964, após o golpe, o Sindicato dos Bancários de Brasília não escaparia das

primeiras intervenções do Ministério do Trabalho. Adelino Cassis e seus companheiros de diretoria

são destituídos da entidade, presos  e também demitidos de seus empregos.

A partir de então se instala um longo período de arbítrio e de truculência política.

O Sindicato de Brasília, bem como um sem-número de outras entidades sindicais compostas por

direções autônomas no país, que lutavam e apoiavam as reformas propostas por Jango, na véspera

do golpe de março, vão enfrentar anos de dificuldades e de silêncio sob a intervenção.

De 1976 a 1980 a entidade é dirigida por Lauro da Silva Aquino, bancário do

BRB – Banco Regional de Brasília, denominação da época, que a despeito de ter sido eleito, ou

seja, ele não fora um interventor oficial, como o próprio esclarece e se defende, em depoimento que

a seguir reproduzimos, pouco ou quase nada podia ser feito:
[...] Eu assumi o Sindicato em 1976, numa situação muito desacreditada entre a entidade
e os bancários. O quadro de associados era muito baixo; o pessoal tinha muito medo de
procurar o sindicato; havia realmente uma perseguição das empresas quando descobriam
que o empregado era sindicalizado; pouco mais se podia fazer além dos serviços
assistencialistas oferecidos (odontológico, médico, restaurante), pelos quais a gente
procurava vir trazendo o bancário de volta para o sindicato”

A conjuntura vivida em Brasília entre os anos de 1964 e fins dos anos 1970  não

se diferenciava do que ocorria no resto do país, em que protestos estudantis e tentativas de reação

popular explodiam e logo eram reprimidas e sufocadas pela ditadura. A Universidade de Brasília foi

palco de inúmeras invasões, que deixaram um triste saldo de expulsões e outras arbitrariedades,

como foi o caso do estudante Waldemar Alves, baleado na cabeça, e da prisão de Honestino

Guimarães, presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, em  1968. A partir

da edição do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, o recrudescimento do regime é fatal, levando esses

movimentos a um silêncio quase pleno,  para somente ressurgirem entre o fim da década e o início

de 1980, quando desponta o Sindicato dos Bancários como protagonista da retomada das lutas

sociais e por democracia em Brasília e no país.
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3.2 A “retomada” do Sindicato dos Bancários para as lutas

sindicais e populares em Brasília

A luta de “retomada”48 do Sindicato de Brasília iniciou-se, segundo a maioria das

pessoas entrevistadas, ainda na segunda metade dos anos 70. Afirma-se, que em 1977, um grupo de

bancários, entre os quais encontrava-se o hoje deputado federal, Augusto Carvalho, reunia-se numa

organização denominada MBRS – Movimento Bancário de Renovação Sindical. Entretanto,

Carvalho fora impedido de participar das eleições  daquele ano, conforme depoimento já citado em

capítulos anteriores, porque não apresentou o “atestado de antecedentes”,- um pré-requisito ou

entulho autoritário – utilizado largamente pela ditadura para impedir o acesso às direções sindicais

de comunistas ou de pessoas que fossem ideologicamente contrárias ao regime.

As dificuldades de articulação e penetração nos bancos eram enormes e pouco

estimulantes, de acordo com  relatos colhidos dos personagens que a seguir serão citados. Contudo,

a insatisfação com as duras e autoritárias condições de trabalho e também com a clara percepção

das manipulações inflacionárias pelo governo, resultando em redução salarial constante, a partir dos

últimos anos da década de 70, permitiu, sobretudo nos bancos públicos, se criarem as condições

materiais de canalização dessa revolta. Pouco a pouco, os bancários, que também já se ligavam nas

lutas vitoriosas dos metalúrgicos de São Paulo e do ABC paulista de 1978 e 1979, principalmente,

foram se libertando do medo e apoiando, ainda que timidamente, o movimento oposicionista que

carreava o despertar de descontentamento que logo mais contaminaria o país.

Entre os integrantes da chapa vitoriosa de 1980 figuravam Albertina Magalhães

Moraes, José Sampaio de Lacerda Júnior, Nivaldo Alves da Silva, Maria Luiza Martins Neiva,

Antônio de Pádua, Augusto Silveira de Carvalho, e tantos outros intrépidos bancários de diversos

bancos, mas a predominância na Chapa e no movimento  era de funcionários do Banco do Brasil.

Em depoimento ao entrevistador, colhido em 17 de setembro desde ano, o

bancário do BRB, Nivaldo Alves da Silva, que ocupou o cargo de tesoureiro do Sindicato no

período 1980/1983 e se declarou sem filiação partidária, assim se referiu aos acontecimentos da

época:
“Naquele período havia um certo voluntarismo, mas o pessoal do PCB trazia uma
experiência que devia ser considerada. Posso afirmar que havia preocupação com o
pluralismo na representação sindical bancária em Brasília. O sindicato não era usado

                                                
48 O termo retomada deve ser compreendido, neste contexto com dupla explicação: em princípio, para demarcar
o momento efetivo do fim das intervenções.  Por outro lado, e parece ter sido o caso do Sindicato dos Bancários de
Brasília, para referenciar também o instante em que, apesar de já não estarem mais sob intervenção oficial do governo,
ainda se encontravam dirigidos por pessoas ou coniventes com o regime ou descomprometidas  politicamente.
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assim politicamente como se vê hoje; foi um período em que lutamos principalmente
para democratizar as relações de trabalho, que eram de muita exploração, como a volta
do  trabalho gratuito aos sábados e o autoritarismo dos gerentes. Eu acho importante
lembrar da forte pressão exercida pela oposição sindical do (PT e outros grupos), que
agia sempre nas assembléias com extremo radicalismo, exigindo da direção sensibilidade
e prudência no encaminhamento das propostas, porque a gente ainda lutava contra a
ditadura”.

Outro relato instigante tomado sobre os momentos primeiros de tentativa

oposicionista ainda no segundo semestre dos anos 1970, foi o de Maria Luiza Martins Neiva,

funcionária do Banco do Brasil e eleita na chapa vencedora em 1980:
[...] Olha, era tudo muito difícil e até engraçado naquela época, por exemplo, o edital que
convocava as eleições de 1977, foi publicado em um jornal de baixíssima circulação de
São Paulo; era pra gente – os bancários – não tomar conhecimento. Na eleição de 1980 a
convocação foi publicada na seção de venda de animais, do Correio Braziliense. [...]  Eu
lembro que uma das coisas que contribuiu para a motivação da greve de 1983, que se deu
após uma paralisação parcial, foi que acharam 'um bicho' na comida servida no
restaurante do Banco do Brasil. A constatação desse fato suscitou um boicote de
imediato ao Restaurante e foi objeto de  protesto e revolta.

Em seguida a bancária Luiza Neiva  relata outras experiências, e salienta que as

principais reivindicações daquela primeira greve dos bancários de Brasília de 1983, - na verdade

uma paralisação parcial de 2 horas - ainda sob a ditadura, eram  “o reconhecimento ou a

manutenção de alguns direitos históricos conquistados no passado, que o governo através do CNPS

- Conselho Nacional de Política Salarial, do Ministério da Fazenda, agora se negava a cumprir”. Ela

ressalta que o movimento iniciado como protesto em Brasília, teve um final vitorioso. “Foi uma

vitória esplendorosa, para aqueles tempos”, complementou. Ela prossegue seu depoimento e destaca

mais fatos que sublinham-se  reveladores das profundezas do regime que se vivia então, e de

“confusões políticas” ocorridas nos momentos da montagem da chapa de 1980:
[...] Eu trabalhava na diretoria do Banco e minha primeira liberação para o
Sindicato foi feita “fora de acordo”; acho que fizeram isso para se livrarem de
incômodos. Depois fiquei sabendo que perto de mim trabalhava um agente do
SNI. [...] Outra coisa engraçada, se deu quando a gente articulava apoios à chapa
em 80. Em um debate para os bancários trouxemos à Brasília Olívio Dutra do
Sindicato de Porto Alegre, Lula, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
Beraldo, da Bahia, entre outros. Ao recepcionarmos essas pessoas no aeroporto
nos deparamos com Chico Vigilante, da Associação dos Vigilantes de Brasília,
que à época apoiava a chapa de situação e, pelo visto devia querer persuadir o
pessoal  contra a gente[...]

A partir de 1980, de fato, introduziu-se uma nova prática sindical em Brasília, e

em particular entre os bancários, com a utilização dos debates culturais e políticos. O educador

Paulo Freire, por exemplo, quando de seu retorno do exílio fez seu primeiro evento público no

Sindicato, conforme afirmação de Maria Luiza Neiva.  Entretanto, e conforme se percebe dos

depoimentos, nada era fácil. De início se utilizava de qualquer estratégia para trazer o bancário
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para o sindicato. A esse respeito, segundo Luiza, que respondia pela diretoria de Cultura da

entidade, organizaram-se torneios de truco, de futebol; instituíram-se premiações para estimular a

sindicalização, porque, enfim, era preciso vencer a alienação e o medo.

Maria Luiza acrescenta ainda em  suas lembranças, que “as provocações eram

grandes”, “ligavam pra gente com ameaças de  que iam colocar bomba no Sindicato”; “tentavam

impedir a exibição de filmes” no cine-clube do Sindicato; “colocavam pessoas infiltradas nas

assembléias”. Aliás, essa  prática das provocações comandada pelos órgãos de repressão do regime,

era algo corriqueiro ainda no início dos anos 1980, em todo o meio sindical.

 Mas o uso dessas estratégias “motivacionais”, nem sempre era algo consensual

entre os membros do movimento bancário renascente, pois de acordo ainda  com Maria Luiza,

pessoas como o próprio Adelino Cassis,  fundador do sindicato e já referido em capítulos anteriores,

agora um participante das novas lutas, teriam reagido com pruridos ideológicos e até com

indignação: para estas pessoas, ou para “as mentes revolucionárias de então” tais medidas não

passavam de alienação [...]

Outro depoimento relevante sobre as articulações sindicais bancárias desde fins de

1970, é o que apresentamos a seguir, a partir de entrevista,  concedida por José Sampaio de Lacerda

Júnior49:

[...] Em verdade, a primeira campanha, embora incipiente, ocorreu em 1974. Nova
tentativa da oposição conquistar o Sindicato aconteceu em 1977. Somente em 1980,
depois de muita luta e dificuldades conseguimos obter a histórica vitória e assumimos  a
direção do Sindicato. Nossas mensagens mesclavam a necessidade de se reconquistar as
liberdades democráticas, suprimidas pelo regime discricionário, com bandeiras de caráter
reivindicatório, como reajuste salarial, por exemplo. Aqueles não eram tempos
tranqüilos, qualquer manifestação pública, mesmo para convocar os bancários para
participar de assembléia, era reprimida à base da porrada. Mas, sempre achávamos
formas criativas de divulgar nosso trabalho e de nos aproximarmos de anseios
reprimidos da população em geral. [...] Permita-me fazer o seguinte reparo: os
comunistas brasileiros, militantes do PCB, e aqui afirmo sem qualquer preconceito, mas
baseado em fatos históricos, mesmo com as baixas sofridas pela repressão nos primeiros
meses que se seguiram ao golpe militar de 1964 e durante maior parte em que vigorou o
regime, continuaram exercendo forte influência na vida política do país, particularmente
junto ao movimento sindical. Foram inúmeras as manifestações de participações
unitárias e de solidariedade dessas "forças", não apenas  de trabalhadores, mas de amplos
setores da sociedade,  nos movimentos políticos naquele período obscuro na vida política
nacional. A luta pela Anistia; contra a Caristia;  o Fora FMI; pela Assembléia Nacional
Constituinte - ampla, geral e irrestrita; embora localizada, a luta pela representação
política no DF ganhou repercussão nacional; e tantas outras em que a população se
juntou para reivindicar o restabelecimento das liberdades democráticas.

                                                
49 José Sampaio de Lacerda JÚNIOR é bancário aposentado do Banco do Brasil, participou das articulações de
Oposição Bancária, através do MBRS – Movimento Bancário de Renovação Sindical – desde o segundo semestre de
1970, foi membro do Partido Comunista Brasileiro de 1974 a 1992, ainda na ilegalidade, e em 1986 foi eleito presidente
do Sindicato dos Bancários de Brasília.
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O ex-dirigente Lacerda Júnior, salienta que não chegou a ser propriamente uma

greve da categoria, aquele primeiro embate,  mas pela sua expressiva representatividade numérica e

ativa participação política, a paralisação dos funcionários do Banco do Brasil, em 1983,

representou um dos mais vigorosos movimentos contra medidas supressoras de direitos.  A

manifestação, segundo ele,  teve início em Brasília e contagiou o banco no país inteiro, com nível

de adesão só comparado à luta pelo primeiro acordo salarial com a empresa deflagrada no ano

seguinte.

A seguir reproduzir-se-á um resumo de entrevista concedida pelo ex-presidente do

Sindicato e talvez ainda seu mais reconhecido protagonista daquele período de retomada, o atual

deputado federal Augusto Carvalho que, conforme já mencionado anteriormente, era membro ativo

do Partido Comunista Brasileiro na clandestinidade desde os tempos de invasão da UnB, instituição

na qual graduou-se em sociologia na época referida:

[...] Veja, desde as primeiras articulações para se montar a chapa, e isso ainda em 1977,
quando iniciamos o projeto de retomar o Sindicato, foi preciso a gente se precaver de
todos os cuidados, pois os desafios eram enormes. Havia, por um lado, a repressão na
nossa cola, e por outro a categoria profundamente descrente e desorganizada. Por essas e
outras procuramos incluir no movimento de oposição que organizávamos pessoas de
todas as tendências, bastando que se mostrassem interessadas na defesa dos interesses
dos bancários. [...] Quanto à questão da CUT, havia uma estratégia discutida entre
dirigentes das principais entidades sindicais de trabalhadores no sentido da unidade e da
criação de uma Central Unitária dos trabalhadores, não propriamente única, porque isso
já nos parecia um contrasenso. É que no próprio CONCLAT – Congresso das Classes
Trabalhadoras, realizado em Praia Grande, (SP), em 1983, lideranças como Jair
Meneguelli e Lula, entre outros, romperam esse compromisso de unidade, para fundarem
a CUT. [...] No Congresso Constituinte de 1988 a participação dos bancários bem como
também de outros segmentos organizados de trabalhadores foi de suma importância, do
que resultou o recepcionamento de muitas conquistas sociais e econômicas, como a
limitação da taxa de juros anual, a promessa de regulamentação do Sistema Financeiro
Nacional, consignada pelo artigo 192, a concessão de benefícios como a aposentadoria
aos trabalhadores rurais. Na verdade as garantias individuais e coletivas  recepcionadas
pelo artigo 5º da Constituição Federal, representam um avanço fabuloso, que foi fruto da
mobilização do movimento sindical organizado.

Em seguida, solicitou-se ao deputado Augusto Carvalho, sua opinião sobre como,

na atual conjuntura, os sindicatos poderiam melhor contribuir junto ao Parlamento para a

formulação de políticas públicas além dos interesses específicos de classe. Perguntou-se, por outro

lado, qual sua visão sobre a Contribuição Sindical, na verdade um imposto, posto que é obrigatório

o desconto de um dia de trabalho de todos os trabalhadores com carteira assinada, ao que abaixo

respondeu:
[...] Olha, vejo a luta corporativa como parte da luta pela cidadania, o que é legítimo,
mas os sindicatos não devem restringir-se a isso. Há outras bandeiras que dizem respeito
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à própria existência humana, como o direito à saúde e à educação de qualidade e
universalizada, a segurança pública, a defesa do meio ambiente, a luta pela superação das
desigualdades sociais, pelo direito das minorias, por exemplo. [...] No que respeita ao
Imposto Sindical, há muito que luto pela sua extinção, pois não vejo sentido em se
obrigar o trabalhador a sustentar seu sindicato. Isso deve decorrer da sua consciência.
Nesse sentido estou apresentando Emenda ao Projeto de Lei do Governo, já aprovado
nas Comissões de Finanças e Tributação e do Trabalho, que além de reconhecer as
Centrais Sindicais, repassa à estas 10 por cento do produto do referido imposto. A
Emenda é no sentido de somente se descontar do trabalhador aquilo que ele autorizar.[...]

Antes de adentrar no período da eferverscência sindical e da explosão de greves

dos anos 80, principalmente entre categorias de assalariados médios, categorias às quais o trabalho

têm recorrido, é imperativo realçar e reafirmar sem economia a importância do Sindicato dos

Bancários  - de seus dirigentes e militantes - nas grandes manifestações políticas ocorridas em

Brasília na campanha cívica nacional em defesa de eleições “Diretas” para presidente, (Diretas já),

cujo ápice  temporal é o ano de 1984.

De fato, a estrutura material e política dos bancários foi fundamental. Primeiro na

articulação junto aos demais movimentos sindicais e populares da cidade, momento em que

contribuiu para a formação de uma “frente  local de  mobilização”. Depois junto à própria categoria

dos bancários, por meio da imprensa sindical que passou a reproduzir um selo pelas “diretas já”,

além de divulgar artigos semanais com enfoque na  reconquista da plena democracia no país . Nas

manifestações de protesto sobre qualquer pretexto lá estavam os panfletos, as camisetas e tudo o

mais que tocasse a consciência ainda morna dos bancários. As palavras de ordem  ganharam corpo e

contaminaram a confiança dos trabalhadores, algo que permitia aos Sindicatos agirem com mais

ênfase e legitimidade.

Atos Públicos, dentro e fora dos bancos, viraram rotina em 1984, na defesa das

“Diretas já”, assim como rotineira foi a presença dos diretores do sindicato nas delegacias de polícia

da cidade. “O povo unido jamais será vencido”, isso virou um bordão popular, assim como mais

tarde nas assembléias dos bancários outra frase marcaria aqueles momentos e as pessoas

identificadas com a ditadura: “QUEM SERVIU À DITADURA NÃO SERVE À DEMOCRACIA”,

apelo criado por Arildo Dória, ao qual sempre recorria em seus eloquentes discursos, com o intuito

de “inflamar” ainda mais a massa de bancários nas assembleías da categoria, contra pessoas e

posicionamentos considerados “atrasados” ou contrários aos interesses do movimento e da

democracia.

O sindicato articulou e participou direta e ostensivamente da luta pelas “Diretas

Já”, até o momento da grande frustração com a derrota da Emenda Dante de Oliveira, no Congresso

Nacional. Todavia, ao contrário da corrente que depois se tornaria hegemônica no movimento
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sindical brasileiro, dos defensores do chamado “novo sindicalismo”, os dirigentes bancários de

Brasília, concernente o encaminhamento político do Comitê Central do PCB,  de fortalecer a

democracia e vencer a ditadura, logo se engajariam novamente nas mobilizações nacionais para pôr

fim ao regime militar no Colégio Eleitoral, tese enfim vitoriosa em janeiro de 1985.

3.3 O Sindicato dos Bancários de Brasília - do governo da Nova

República aos anos 90

O ano de 1985 vai representar na história contemporânea do sindicalismo

brasileiro um divisor de águas, especialmente entre os bancários, que realizaram, depois de muito

tempo e, talvez de forma única na sua organização, uma greve nacional unificada. Depois de 3 dias

de paralisação geral em todo o país, os bancários, tanto dos bancos privados quanto das instituições

financeiras públicas conseguem dobrar a intransigência patronal e do governo e assinam a primeira

Convenção Coletiva – um acordo amplo entre sindicatos de trabalhadores e de empregadores – na

qual restituíam a inflação integral do período passado aos salários, reconquistaram o abono

assiduidade e obtiveram o reconhecimento dos dirigentes sindicais, entre outros benefícios.

Contudo, o ganho mais significativo daquela greve de 1985, do primeiro ano do

governo da chamada Nova República, talvez não se possa atribuir aos resultados econômicos que

foram reais e indiscutíveis para os bancários, mas à reconquista de fato da legitimidade e

representatividade do movimento que doravante se fizera reconhecer e respeitar. Os atores daquela

arena social souberam com maestria  política tirar o melhor proveito da situação de liberdade que o

país agora retomava. Ser o presidente de um sindicato dos Bancários de uma grande capital naquele

momento era sinônimo antes de heroísmo para, em seguida, representar ganhos de popularidade e

prestígio. Tanto isso é verdade que, do protagonismo daqueles idos floresceu uma significativa lista

de novas lideranças políticas, algumas das quais já despontariam no cenário nacional nas eleições

para a Constituinte realizadas em 1986, como foi o caso do deputado Augusto Carvalho que,

embora apenas conhecido entre os bancários, praticamente, recebeu uma numerosa votação, tendo

sido o segundo parlamentar mais votado no Distrito Federal, e  de Olívio Dutra, no Rio Grande do

Sul, entre outros.

O Sindicato dos Bancários de Brasília vinha se transformando de fato numa

entidade- referência de lutas sociais e políticas, não obstante deparar-se ainda e por um bom tempo

com contingentes populacionais numerosos conservadores e mesmo reacionários,  no sentido o mais

literal possível, às lutas e reivindicações progressistas de então. Era comum se ouvirem nas ruas os
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xingamentos e agressões do tipo: “vão trabalhar vagabundos”, “seus baderneiros”,  “bando de

desocupados”, censuras dirigidas aos diretores do sindicato quando em protesto ou em lutas de

resistência e no interesse da categoria dentro ou fora dos bancos. O caminho das delegacias

policiais, conforme já referido, virou lugar-comum. As lutas sociais, longe de serem compreendidas

como instrumento de cidadania, ainda eram tratadas como se fossem questão de polícia.

Diante da inconsistência e ineficácia dos planos econômicos do governo Sarney e

do crescimento acelerado da inflação o movimento nacionalmente se robustecia. Assim, a partir da

grande e vitoriosa campanha unificada de 1985 , as greves transformaram-se na primeira palavra de

ordem dos bancários que deixaram de vez o medo para trás. Agora não bastava se fazer o melhor

acordo se isso não fosse conquistado no enfrentamento; “na luta”!

Da metade de 1980 em diante, houve ano em que os bancários não apenas de

Brasília, cruzaram os braços por duas ou três vezes e com um grau de participação e intransigência

que assustava banqueiros e governo.  Há quem diga que as mobilizações dos bancários naqueles

momentos – por seu radicalismo e intensidade -  chegaram a colocar em dúvida a própria “transição

política” que no país se  conduzia,  do regime autoritário para a democracia.

As campanhas começavam unitárias entre os bancários dos bancos públicos e

privados, ainda que no decorrer da greve surgissem propostas que no geral atendessem e, nas

especificidades contemplavam mesmo a pauta de reivindicações, o que implicava avaliações

próprias e separadas, como foi o caso seguinte: O Banco do Brasil, após 2 dias de greve, propôs aos

representantes de seus empregados um acordo que contemplava quase integralmente as demandas

econômicas e sociais de seus funcionários. Ocorre que a presença e solidariedade dos funcionários

do Banco do Brasil era algo vital à possibilidade de vitória do movimento geral. Diante dessa

situação, ainda que se esforçasse a direção para colocar a proposta em votação, a radicalização e o

constrangimento de romper com a unidade da greve falavam mais alto. Em coro gritavam, sem

permitir o debate: “a greve continua”, “a greve continua”. Era como alguns diziam, “é greve até

morte” (...).

Na situação descrita no parágrafo anterior, talvez ocorresse um fenômeno duplo

de manipulação: da direção do movimento, que ante o radicalismo da greve não encontrava espaços

para realizar o debate civilizado da proposta feita pelo Banco do Brasil, e por outro lado, do desejo

velado  da própria categoria de somente analisar uma proposta que atendesse ao seu conjunto e não

apenas a um segmento dela. Sem clima para sua defesa e nem vontade ou coragem de apartar o

movimento dos demais bancários logo a proposta era rechaçada.

A greve continuava sem que houvesse proposta para os demais bancários, e assim
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elevava-se o tom de radicalidade nas assembléias. Por dois ou três dias seguidos o presidente do

sindicato, José Sampaio Lacerda – o Júnior – colocava a proposta do Banco do Brasil em votação e

o movimento ou rachava ou a rejeitava, simplesmente. Diante daquela intolerância e inflexibilidade

coletivas, nada mais restava a não ser corroborar a vontade da “massa”. Júnior literalmente rasgava

o papel objeto da proposta de acordo, para o delírio enfurecido da platéia que lotava a praça do

Cebolão.50 Isso deve ter ocorrido, provavelmente no ano de 1987,  e o fervor daquela cena se

repetiria até que o governo apelou para  repressão policial ao movimento.

 Na manhã do terceiro ou quarto dia, não obstante reconhecidas tentativas de

intervenção conciliatória por meio de parlamentares como o então senador Pompeu de Souza e do já

eleito deputado Augusto Carvalho, entre outros, a polícia de choque chegou com cães e cacetete.

Decididos, aqueles agentes do monopólio estatal “do uso da força e da violência” - na concepção de

Max Weber - chegaram e ordenaram: “desliga o som”, “acabou a bagunça”. E, minutos depois,

como alguém mais ousado houvesse religado os aparelhos e ameaçado expressar o protesto com

aquela exibição de força bruta, detonou-se uma pancadaria geral. Soltaram os cachorros literalmente

e bateram pra valer. Foram dezenas de bancários mordidos, outros agredidos sem o menor disfarce.

A polícia parecia ali exacerbar a saudade  dos anos recentes da ditadura...

Naquela ocasião ocorreu um fato inusitado de solidariedade, digamos

envergonhada, por parte  daqueles bancários mais graduados que não aderiram ao movimento, ou

dos “fura- greve”, como eram a rigor considerados, principalmente os do edifício Sede III do Banco

do Brasil: indignados agora com as agressões contra aos colegas em greve, lá de cima – do alto de

sua covardia(?) -  num incontinente solidário, começaram a arremessar grampeadores, cinzeiros e o

que mais tomassem às mãos, sobre os policiais agressores. Aquilo transformara-se numa praça de

guerra. Foi um tumulto deliberado e persuasivo. O vendaval de selvageria somente cessou quando

os bancários, depois de muito tempo, se dispersaram. À noite, depois de muita pancadaria e

intimidação, ainda muito assustados com a polícia e pressionados pela direção do Banco do Brasil,

os funcionários  reuniriam-se separadamente no sub-solo do edifício Sede I e, visivelmente

divididos e constrangidos, deliberaram pela volta ao trabalho.

Foi assim, na base da coerção e do pavor, que aquela greve nacional  teve fim. A

consciência que se presumia haver talvez não fosse sólida o bastante para  sustentar a solidariedade

requerida, porém deveras irrealista (...)

Outro raro momento vale ser destacado, pois realça a ação política ainda que com

                                                
50 Praça do Cebolão, -  uma alcunha para referenciar, segundo seus autores, o momento de insatisfação do
recebimento do contra-cheque pelos bancários , foi o nome dado ao local – roll externo do edifício da agência central do
Banco do Brasil em Brasília – que costumava reunir naquelas assembléias unitárias entre 5 até 10 mil bancários.
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espírito corporativo, mas de claro caráter coletivo, quando os sindicatos agiam com intransigência,

mas na defesa do patrimônio público e da ética, conforme relembra o autor a seguir:
[...] Entre 1985 e 1986 iniciou-se de forma lenta a disseminação no interior do BRB e de
seus funcionários denúncias dando conta de falcatruas diversas praticadas pelo seu
presidente, chamado Osvaldo Garcia.  No passo em que o sindicato fazia as 'más
notícias' se espalharem,  crescia a indignação do pessoal, ao tempo também em que
recrudescia o autoritarismo interno. O sindicato, através do representante dos
empregados do Banco na diretoria, Luiz César Fiúza, transformou tais denúncias numa
intensa campanha cívico-corporativa para livrar o Banco de Brasília da “rapinagem”.
Foram inúmeros protestos realizados na porta do Edifício Brasília, sede do Banco, um
movimento que cada vez ganhava mais adesão. A campanha culminou com o enterro
simbólico do referido presidente acusado de corrupção e de desmandos. O Sindicato
preparou toda uma encenação, com caixão, viúvas de corruptos choramingando, fogos de
artifício lançados pelos empregados, enfim, fizeram uma procissão de festa, que
percorreu todo o setor bancário até o setor comercial sul.

Esta campanha contribuiu decisivamente para a queda do presidente do BRB à

época, um movimento que antes de chegar à imprensa local e aos ouvidos do governador do DF, a

quem cabia exonerar ou não a diretoria do Banco, teve no “Regiornal”, jornal específico dos

funcionários do Banco de Brasília, feito pelo sindicato dos Bancários, o seu algoz. Esse é um

exemplo saudável de luta sindical e ao mesmo tempo politicamente republicana.  Foi uma maneira,

de fato, solidária, de participação cívica e democrática dos trabalhadores.

Conforme já referimos, o Sindicato de Brasília foi ator privilegiado também

durante os trabalhos de elaboração da nova Constituição. Foram organizados diversos encontros e

palestras com advogados trabalhistas para explicar as propostas dos trabalhadores e a necessidade

de se lutar para institucionalizá-las. Ao mesmo tempo, a imprensa sindical procurava repercutir

entre a categoria bancária a importância do seu engajamento e participação nos debates e em forma

mais direta na pressão exercida junto aos parlamentares de origem sindical e progressista no

Congresso Nacional.

Como registro, e sem juízo de valor, no momento em que se formou a Frente

Parlamentar de viés conservador, o “Centrão” - na visão dos movimentos sociais e de esquerda –

para barrar maiores avanços aos trabalhadores na Constituinte, entre 1987 e 1988, o Sindicato dos

Bancários de Brasília mandou confeccionar cartazes, por meio dos dos quais se denunciava aqueles

que votavam contra seus interesses de “traidores do povo”. A atitude, vista hoje como “pouco

democrática”, resultou em uma invasão do sindicato por homens da Polícia Federal, à procura de

tais cartazes.

Já no governo Collor, o Sindicato conduziu uma greve nacional de 21 dias dos

funcionários do Banco do Brasil. Este foi outro momento de  delicadas relações. E greve, conforme

a experiência ensina, se sabe como começa, mas não se tem noção de como vai acabar.  Forte como
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ainda se encontrava, o governo resolveu enfrentar até o fim o movimento grevista sem  abrir mão de

sua política econômica ortodoxa. Diante dessa postura o movimento foi caminhando ainda na

radicalidade para um fim melancólico, do ponto de vista de suas pretensões.

Aliás, sobre o governo de Fernando Collor, vale a pena  mencionar-se, um

exemplo de intransigência política negativa, cometida pela diretoria do Sindicato de Brasília, cujo

relato decorre da uma particular autocrítica, durante o processo eleitoral de 1989, conforme

descreve o autor:
[...] Como no primeiro turno das eleições presidenciais nenhum dos candidatos alcançou
o percentual de 50 por  cento mais um, dos votos válidos, para se eleger presidente,
foram para o segundo turno Luis Inácio da Silva, o Lula, e Fernando Collor de Melo.
Ainda que durante o primeiro turno os membros da diretoria tivessem optado por
candidatos diferentes, decidiu-se em reunião agora apoiar Lula, com a desculpa de que
este representava os trabalhadores. Entretanto, um certo diretor ao declarar sua opção e
direito que era seu, por votar em Fernando Collor, foi expulso da Diretoria do Sindicato,
por decisão da maioria. Ou seja, o bancário que havia sido democraticamente eleito por
seus colegas para lhes representar e não para votar neste ou naquele candidato a
presidente, fora impedido de fato de continuar seu trabalho, por pura intolerância
política. E é importante frisar, que o conjunto dos bancários de Brasília não havia dado
este tipo de autorização à diretoria, e nem podia fazê-lo, pois a categoria era plural.
Pluralidade que não se respeitou à guisa de apegos ideológicos que naquele momento
como agora em nada se justificariam, restando se inferir desse episódio 'um grave
equívoco e um desrespeito democrático a se esquecer, já que impossível de corrigir'[...].

O exemplo acima relatado deve ser encarado, antes de mais nada, como elemento

pedagógico e reflexivo, num cenário de aprendizado cívico e democrático. Deve, por outro lado, ser

levado em conta, quando se repensarem os métodos de instrumentalização político-partidária de que

a rigor, se utilizam as várias correntes dominantes no sindicalismo brasileiro.

Não pode valer como justificativa a lembrança, porque seria um recurso à

comodidade e complacência, contudo, é forçoso recordar-se o cenário em que se plantaram as raízes

do sindicalismo no Brasil: a década de 1930, de igual nascimento do populismo e do personalismo

demagógico e autoritário. É possível sim, que diante do surgimento daquele regime de governo que

a seguir faria da maioria dos dirigentes sindicais seus parceiros, se contaminassem talvez gerações e

gerações, no desapego à democracia e no desconhecimento dos princípios republicanos.

O Sindicato dos Bancários de Brasília teve, conforme demonstramos, um papel

destacado nas lutas cívicas diversas em Brasília, mas sua atuação, apesar das reconhecidas

conquistas obtidas, não se deu imune à equívocos e desleixos democráticos igualmente impossíveis

de não serem lembrados, se desejamos a imparcialidade histórica. Mas, é fato, fez história (...)

A partir de 1992, o patrimônio físico  de um andar inteiro no setor comercial sul,

de um prédio construído para servir de nova sede (semi-concluído), na entrequadra 314/514 Sul,

quase uma dezena de automóveis, sede gráfica, um caminhão de som, afora talvez, e o mais
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importante, um dos maiores índices de sindicalização do país, cerca de 87% dos bancários filiados

na ocasião, o que representava um  patrimônio político invejável, tudo isso depois de uma acirrada

disputa eleitoral, cuja campanha e circunstâncias não cabe neste trabalho relatar, passou às mãos da

nova hegemonia  sindical que há anos fazia oposição. E, convenhamos, se considerarmos o

conjunto da história de conquistas e a inserção social e política do Sindicato, era uma  oposição

apenas pelo poder, ou pelo desejo de hegemonia de um partido político, o Partido dos

Trabalhadores.

Vale, todavia, refletir-se sobre a atual realidade dos bancários e de sua entidade de

classe, naturalmente levando em conta as conseqüências do chamado processo de “reestruturação

produtiva”, conforme Ricardo Antunes (2001). Tais efeitos, sobre os quais se irá tratar amiúde no

capítulo seguinte e que atingiram fortemente os trabalhadores do setor financeiro, deixaram um

saldo trágico de demissões e terceirizaçõees. Propiciaram, por outro lado, a adoção de políticas

rígidas de enxugamento e ajuste pelas empresas no novo cenário, como as “demissões incentivadas”

e “incentivo à aposentadoria”, resultando essas alterações, especialmente entre os Bancos Públicos,

como agravamento da crise de representatividade e do declínio político das entidades.

Nada obstante as causas de natureza estrutural e políticas que no Brasil

repercutiram principalmente a partir da implantação do Plano Real, em 1994, com o governo de

Fernando Henrique Cardoso,  não se pode atribuir apenas a terceiros o declínio geral e a crise de

credibilidade em que se encontram hoje o Sindicato dos Bancários de Brasília e de resto a ampla

maioria dos sindicatos no país - crise inclusive de desvios éticos. Em Brasília, por exemplo, a

gravidade de tal situação pode ser medida pela queda na taxa de sindicalização,  para citarmos

apenas um indicador, que segundo se constatou, variou de um patamar de 87 para menos de 60 por

cento da categoria filiada. Caso aprofundemos a análise local dessa crise particularizada, valeria a

pena uma breve interrogação sobre o desfazimento físico/imobiliário e o esvaziamento político da

entidade.

Mas em razão de cumprir as orientações formais e metodológicas emanadas  para

a consecução deste trabalho, não é possível aprofundar mais na análise do objeto do presente

capítulo, restando, entretanto, da parte do autor, a  expectativa de não ter se afastado em demasia da

isenção dos fatos.
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4  Desafios da globalização - a crise conjuntural do sindicalismo no Brasil

Este capítulo versará sobre o comportamento e a crise por que passam as

organizações sindicais dos trabalhadores brasileiros diante da nova realidade da economia brasileira

pós Plano Real e das mudanças introduzidas no mundo do trabalho pelo chamado processo de

“reestruturação produtiva” do capital mundial. Dedicará destaque às alterações conjunturais

decorrentes do uso intensivo de novas ferramentas e tecnologias de última geração pelas empresas,

num cenário de mercados que buscam a integração e a inserção definitiva na economia globalizada.

Consoante pesquisa documental e as entrevistas realizadas, se buscará repercutir

as respostas oferecidas, especialmente sobre as novas estratégias adotadas no enfrentamento da

crise ou do declínio, como pensam alguns, das representações sindicais brasileiras, bem assim sobre

a percepção de uma reorientação de viés corporativista observada nas ações de sindicatos de classe
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média ou de assalariados médios, em decorrência da perda  de referenciais ideológicos.

Por fim se analisará a situação do atual quadro sindical brasileiro – nas suas

diversas tendências - ressaltando o que parece ser, um certo  estacionamento de suas reivindicações

políticas e de antigas bandeiras sociais, em decorrência da adesão em grande número de antigos

dirigentes sindicais do Partido dos Trabalhadores ao atual governo. O capítulo contemplará, ainda,

a ocorrência de uma reaglutinação sindical, que vem se verificando, ou por fusão ou por criação de

novas entidades de cúpula, tendo em vista, sobretudo, a aprovação recente nas Comissões temáticas

da Câmara dos Deputados, de Projeto de Lei reconhecendo formalmente as Centrais Sindicais e

concedendo à estas parcela do Imposto Sindical.

4.1 Impactos da globalização no mundo  do trabalho e no sindicalismo

brasileiro

O fim do “breve século XX”, ou da “Era dos extremos”, título da obra do

historiador  marxista inglês (por adoção) Eric Hobsbawm, publicada no Brasil em 1995, traz a idéia

de esgotamento dos modelos de revolução experimentados desde o século XIX. Hobsbawm

preocupa-se em transmitir sua impressão do “tamanho da catástrofe humana” que, na sua visão, foi

o século XX.

 Em se tratando da história das organizações sindicais dos trabalhadortes e,

especificamente dos sindicatos que se forjaram a partir de uma visão libertária e mudancista, parece

não haver dúvidas quanto ao embaraço ideológico que os últimos acontecimentos políticos

promoveram.

 O advento da terceira onda globalizante da revolução tecnológica sugere

incertezas e dúvidas quanto ao  futuro, que podem no limite exprimir esse sentimento de nova

alienação e até mesmo de uma catástrofe humana se, sob o ponto de vista do mundo do trabalho,

compararmos as conquistas obtidas no século anterior.
[...] Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à
produção e ao consumo em todos os países. [...] As velhas indústrias nacionais foram
destruídas e continuam a sê-lo diariamente.[...]  Em lugar das antigas necessidades,
satisfeitas pelos produtos nacionais, nascem novas necessidades que reclamam para sua
satisfação os produtos das regiões mais longínquas e dos climas mais diversos. Em lugar
do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolve-se
um intercâmbio universal, uma universal interdependência das nações.  A estreiteza e o
exclusivismo nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis. (Karl Marx e Friedrich
Engels, Manifesto do Partido Comunista. 1848).

Parece impossível não lembrar, sem juízo de valor, de Marx e suas formulações,
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ao se estudar o processo de globalização de mercados, a busca de homogeneização do pensamento e

seus impactos no mundo do trabalho. Daí a homenagem que se presta  àquele que pode ter sido o

primeiro a teorizar sobre as fases da mundialização do capital e suas possíveis  consequências para a

humanidade.

O cientista político Leôncio Martins Rodrigues, em (Destino do Sindicalismo,

1999),  analisa a crise enfrentada pelo sindicalismo nos últimos 20 anos, o que chama de “declinio

do poder sindical”, posto resignar-se à dúvida: crise ou declínio? Ele explica, para adentrar no

assunto, que “crise é uma alteração súbita nos rumos de um processo, uma ruptura de uma situação

de equilíbrio; enquanto que declínio é entrar em decadência, perder vitalidade”,(p.20). E segue a

consideração de que “o quadro que parece caracterizar o sindicalismo neste final de século sugere

mais declínio do que crise”, levando em conta a perda de sindicalizados e a situação a que chegaram

a maioria os sindicatos na Europa, após a segunda grande guerra.

Mais adiante, Leôncio Martins descreve sobre os efeitos das mudanças políticas

decorrentes da nova ordem mundial ou do desenvolvimento da “terceira fase capitalista”, a

revolução tecnológica, no do processo de globalização, refere à relação partido x governo e aos

impactos da perda de referências políticas e ideológicas para o sindicalismo:
[...] o desaparecimento do comunismo no leste europeu provavelmente reforçou a maré
individualista e liberal que deslegitimou todos os tipos de concepções holísticas, das
mais radicais, como o comunismo, às mais moderadas, como a social-democracia e o
trabalhismo[...] p.235.

Os anos 90 vão significar, de fato, um paradoxal desafio para a classe

trabalhadora, seus sindicatos e suas clássicas formas de representação  e de luta política. A

modernização preconizada pelo ideário liberal e a ilação daí decorrente no emprego feito talvez pela

maioria dos governos latino-americanos, a partir do programa erigido no encontro que resultou no

chamado “Consenso de Washington”51, vão ser objeto de imposição a esses governos, para

concessão de empréstimos por organismos como o FMI – Fundo Monetário Internacional e BIRD –

Banco Mundial.

Carga maior, entretanto, sofreram e talvez do que ainda se ressintam os

trabalhadores e as populações em geral desses países, devido ao ajuste interno de contas,

fechamento de empresas, privatizações, desregulamentação, liberação sem muitos critérios do

comércio exterior e da disciplina fiscal, mecanismo induzido para se eliminarem o déficit público.

                                                
51 Em 1989, reuniram-se por convocação do Institute for Interational Economics, entidade de caráter privado,
na cidade Washington (EUA), diversos economistas latino-americanos, funcionários do FMI, do Banco Mundial e do
BID e do governo norte-americano, com o objetivo de avaliar as reformas em curso na América Latina, resultando
desse encontro um conjunto de 10 conclusões/compromissos, cujo foco era a privatização, com venda de empresas
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Em tudo isso, se abrigava a idéia central de redução do tamanho do Estado, algo que provocaria

profundas mudanças na cultura e nas relações de trabalho e de consumo no Brasil.

De acordo com Giovani Alves (1999), a partir dessas mudanças o mundo do

trabalho vai se deparar com um conjunto de novas categorias precarizadoras das relações do

trabalho no Brasil, destacando que, “o predomínio da financeirização da riqueza, uma das

determinações intrínsecas à mundialização do capital, impulsiona o processo de valorização na

perspectiva da redução do trabalho vivo como estratégia de rentabilidade acionária”. Ele acrescenta

que as políticas “neoliberais” tendem a promover a desigualdade social como virtude de um novo

patamar de acumulação e alocação de riqueza”, sublinhando depois a categoria em que caracteriza

de “subproletarização tardia”, ou seja, a nova precariedade do trabalho assalariado sob a

mundialização do capital. Logo a seguir ele explica tal categoria:
[...] O subproletariado tardio é uma parcela importante do 'proletariado pós-industrial',
um equivalente contemporâneo do proletariado sem direitos, oprimido e empobrecido,
'proletariado pós-industrial', é constituído não apenas pela subproletarização tardia, mas
pelos desempregados estruturais. [...] Na verdade, é um processo dissimulado da nova
exclusão social, do qual o desemprego estrutural é sua fratura exposta[...]52 .

Voltando aos efeitos da globalização e da chamada revolução tecnológica no

Brasil, pode-se afirmar que os trabalhadores do sistema financeiro e suas famílias foram talvez dos

mais impactados. Conforme já mencionado, o sistema empregava nacionalmente, até pelo menos o

ano de 1990, cerca de 1,4 milhão de pessoas, sem contar a terceirização que, embora à época

estivesse longe do estrago que hoje faz, já era uma alternativa  bastante utilizada pelas empresas.

A exacerbação da concorrência capitalista envolvia-se de um receituário ainda

mais perverso para os trabalhadores e sua cultura de solidariedade recentemente adquirida, a valer-

se de mecanismos disseminadores do individualismo e de uma divisão ainda mais excludente do

trabalho, como o estabelecimento de indicadores de desempenho e a busca frenética por resultados

e eficiência. Abolia-se a cultura do compartilhamento de tarefas para a exigência desmesurada de

cumprimento de metas cada vez mais desafiadoras e, muitas vezes, inalcançáveis.

Por outro lado, os bancos brasileiros, e isto é fato, especialmente os grandes,

foram a parte da economia que talvez  mais recursos investiu em tecnologia de ponta, em

informatização de sistemas, o que causava logo a seguir, o que os especialistas denominaram como

desemprego estrutural. Na verdade, é preciso reconhecer, uma significativa parcela dos empregos

bancários era também  sustentada pelas demandas da ciranda inflacionária e dos juros altos,

realidade que foi fortemente afetada com a adoção do Plano Real, a partir de 1994, mas que antes

                                                                                                                                                                 
estatais, eliminação de restrições ao capital externo, disciplina fiscal e desregulamentação.
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mesmo os Bancos já vinham se reestruturando com tal perspectiva, o que provocava demissões, em

particular nas instituições financeiras privadas.

Então, junte-se a reestruturação produtiva do sistema bancário, a privatização, que

transferiu para os Bancos particulares a quase totalidade do patrimônio dos Bancos Estaduais

Públicos, investimentos maciços em informatização e tecnologia bancária, e ainda a adoção dos

chamados PDVs ou PDIs (Planos de Incentivo  à demissão e à aposentadoria antecipada), cabe

perguntar: Com que força iria reagir o movimento sindical já tão engalfinhado em suas divisões

internas? E se isso não bastasse, adotou-se nos Bancos Públicos (Banco do Brasil e Caixa

Econômica Federal, principalmente) novas e divisionistas estratégias de gestão de pessoal, por meio

das quais, seria atingido em cheio o centro da organização sindical: por meio dos tais “Planos”

pressionava-se ou coagia-se mesmo aqueles trabalhadores, cujo histórico estava mais identificado

com as mobilizações, com desculpas de ineficiência ou de não-correspondência aos objetivos das

empresas a aderirem aos referidos Planos.

A exigência exagerada por qualidade, decorrente do processo concorrencial

intrabancos, também contribuiu para a crise, mas entre as novas estratégias de gestão de pessoas

adotadas pelos Bancos Públicos, uma seria implementada sem que os sindicatos pudessem esboçar

reação alguma: depois da dispensa “por acordo” de centenas e centenas de antigos funcionários -

iludidos, desiludidos ou coagidos que foram – fizeram-se novos concursos com salários de

admissão que não representavam mais que um terço da média salarial da empresa. Ocorre que a

esses novos servidores foram atribuídas as mesmas tarefas desenvolvidas pelos mais antigos, numa

afronta à legislação trabalhista vigente. No Banco do Brasil, os novos funcionários foram

alcunhados de “genéricos”, justamente por estes realizarem o mesmo trabalho – e em muitos casos

produzem até mais que os antigos em função da energia de sua juventude -  que seus colegas,

contudo percebendo salários bastante inferiores. Uma discriminação que, a despeito de pequenas

mudanças introduzidas no sentido de sua reversão, parece ainda prevalecer... A isso os estudiosos

da sociologia do trabalho chamam, com razão, de precarização do trabalho.

4.2 Os sindicatos e a nova realidade  brasileira do Plano Real

Como o desfecho da crise do impeachment do presidente Fernando Collor, o país

vai experimentar bruscas mudanças na sua economia, especialmente a partir da entrada de

                                                                                                                                                                 
52 Alves, Giovanni. “Desemprego Estrutural e Trabalho Precário na Era da Globalização”. Unicamp, 1999.
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Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda em 1993,  e de sua equipe econômica. Tais

mudanças, com o êxito das primeiras medidas de contenção da inflação vão gerar impactos

paradoxais na vida das empresas e, principalmente, da população que, por absurdo,  acostumara-se

a conviver com elevados índices inflacionários por mais de uma década.

Mas a chamada “cultura inflacionária”, foi sustentada por meio de mecanismo de

correção monetária que, em dado momento, atualizava preços e servia de referencial para reajuste

dos salários dos trabalhadores.

A adoção do “Plano Real”53, no ano de 1994 – ano eleitoral - na economia

brasileira, veio acompanhada de um conjunto de outras medidas reestruturantes, as quais

repercutiriam diretamente na vida dos trabalhadores e, por conseguinte, nas suas organizações de

classe. O controle inflacionário, se por um lado, era algo mais que reclamado, por outro, constituía-

se em efetiva ameaça para segmentos importantes da economia, como o setor financeiro, que

cresceu fortemente à custa da ciranda financeira provocada pela inflação alta e do “spread”54

bancário.

Os trabalhadores, de modo geral, haviam como que se acostumado àquela

esdrúxula realidade, que levou seus representantes inclusive a exigir reposições mensais nos

salários, o que em certa altura, de fato conquistaram. As campanhas salariais se organizavam em

torno de reajuste de 100% da inflação do período, mais ganhos reais, reivindicações que, na maioria

das vezes, eram contempladas, especialmente por categorias de forte poder de pressão, como era o

caso dos bancários, petroleiros, eletricitários, trabalhadores das telecomunicações, metalúrgicos,

entre outros. Não raro chegava-se a acordos nas datas-bases com salários mais que dobrados, tal era

o exagero daquela realidade, sem que isso representasse efetivamente ganho de caráter duradouro,

dada a velocidade com que os salários eram corroídos.

Todavia, aquela cultura estava já arraigada no cotidiano ilusório dos brasileiros,

de tal modo que, para a  maioria do povo, a possibilidade de se derrubar a inflação a patamares

abaixo de 10 por cento ao mês era algo pouco imaginável. E dessa conjuntura econômica o

movimento sindical também tirava proveito, com a falsa sensação restada logo após os acordos de

reposição integral da inflação. Isso levaria os trabalhadores e suas lideranças à uma situação

paradoxal, em que de um lado lutavam contra o processo inflacionário e, de outro, de alguma

maneira, também se beneficiavam dele, em particular os empregados dos Bancos –  setor

                                                
53 O Plano Real foi o nome dado ao conjunto de medidas econômicas adotado pela equipe de Fernando
Henrique Cardoso, cujo início de implementação foi ainda em fins de 1993, com vistas a debelar o processo
inflacionário no país e implantar uma nova moeda, cujo nome seria o Real.
54 Spread é um verbete dos jargões financeiros, que significa o percentual de ganho pelos Bancos, entre o
momento que captam dinheiro e o que aplicam no mercado.
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econômico talvez mais beneficiado com a inflação e os juros altos no país.

A inflação foi posta abaixo, e nesse cenário o movimento sindical num misto de

perplexidade e desconfiança, foi recolhendo-se  num refluxo que pode ser caracterizado nas

palavras de Armando Boito Júnior (1991), que vai da confrontação à “cooperação conflitiva”, ou

ainda para uma “convergência antagônica”, categorias utilizadas para identificar a prevalência

progressiva na prática sindical agora hegemônica da CUT nos anos 1990, o que Boito Júnior

classifica como “neocorporativismo operário”.

É o início de uma crise que vai atingir de modo frontal o sindicalismo brasileiro,

mas de forma mais grave as entidades representativas dos empregados do sistema financeiro,

provocando demissões em massa, realocações arbitrárias de funcionários, com fechamento de

agências e cortes de benefícios. Instala-se uma conjuntura de medo e pavor, permeada por uma

idéia-chave enigmática e ameaçadora, em duas palavras: eficiência e qualidade; palavras até então

estranhas, diante do aspecto de seu objetivo agora,  no reduto sindical.

Tudo isso iria levar a uma transformação radical na cultura acumulada do

sindicalismo bancário, que com tais medidas recuava  inoperante diante das perdas impostas em seu

poder de barganha  e pelo desemprego em massa. Os sindicatos, é fato, não estavam preparados

para esse novo enfrentamento; tinha-se a impressão de que as lideranças sindicais, na sua quase

totalidade, não sabiam mesmo como reagir diante desse cenário tão adverso, pois não se conhecia

agora o  inimigo.

Não bastassem as conseqüências do cenário descrito, o governo brasileiro, em sua

guinada ao neoliberalismo, colocava em prática as  políticas daí decorrentes, destacando-se as

imposições do chamado e já referido “Consenso de Washington”, que impelia os governos

signatários a, entre outros compromissos,  adotarem políticas privatizantes e reestruturantes em

suas economias, o que levou o Banco Central brasileiro a  exigir dos governos Estaduais que se

desfizessem de suas empresas públicas, especialmente dos Bancos Estaduais.

De fato, talvez, em nenhum outro ramo da economia brasileira os trabalhadores

tenham sido tão duramente atingidos na conjuntura em comento pois, além das implicações

resultantes do processo da queda inflacionária, no plano mundial as empresas colocavam em prática

o que Boito Júnior (1995), chamou de “reestruturação produtiva do capital”, cujas conseqüências

analisamos no item anterior e ainda iremos ressaltar.

Para se ter uma idéia mais abalizada do tamanho da crise estrutural que se abateu

sobre o sindicalismo brasileiro a partir  dos anos 1990, vale acompanhar o trabalho elaborado por

Márcio Pochmann (2007), para o Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços
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a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra, Trabalho Temporário, Leitura de

Medidores e Entrega de Avisos do Estado de São Paulo (SINDEEPRES). O professor Pochmann

aborda em sua pesquisa, o comportamento da sindicalização de trabalhadores desde o início do

século passado, passando pela fase do ressurgimento sindical de fins dos anos 1980  até o momento

presente. Ele destaca que no contexto do chamado “novo sindicalismo” registrou-se as maiores

taxas de adesão dos trabalhadores de todo o século 20, e salienta  que:
[...] Certamento, o envolvimento dos sindicatos com o movimento de redemocratização
política nacional e com a defesa ampliada dos interesses dos trabalhadores,
especialmente no contexto da formulação da nova Constituição Federal de 1988 e das
altas taxas de inflação, terminou sendo extremamente favorável à expansão da taxa de
sindicalização [...] p.11

Já no período seguinte, ou precisamente entre os anos de 1989 e 1999, a pesquisa

do Professor Pochmann identifica uma queda na sindicalização que é bastante significativa da crise

que ora se comenta, atingindo o percentual de 42,5% do conjunto dos ocupados sindicalizados no

país. A esse respeito, o pesquisador atribui “o maior peso do ajuste derivado da adoção de políticas

neoliberais”. O trabalho55 aponta que somente no período de 1992 a 2002, a taxa de sindicalização

no Brasil caiu quase 18%, seguida da queda na sindicalização no Japão (-14,5%), na Coréia do Sul

(-9,6%), em Taiwan (-8,5), na Suécia (-5,2% e nos Estados Unidos (-5,0%)

No entanto, ao comparar-se o comportamento da sindicalização por setores de

atividade econômica, percebe-se a partir de 2003/2004 uma sensível recuperação, destacadamente

no setor terciário. De modo geral, esse crescimento já se verificava ainda que lenta e parcialmente,

a partir de 2000, chegando em 2005, por exemplo, a atingir uma taxa nacional de sindicalização de

15,5% superior a de 1988, de acordo com a pesquisa do professor Pochmann, (2007), página 17.

Mas alguns aspectos da pesquisa chamam a atenção, como por exemplo, a

fragilidade de sindicalização entre jovens, e o crescimento constante da terceirização. Outro dado

relevante para análise, é que as maiores taxas de filiação sindical no Brasil encontram-se entre as

maiores remunerações e entre os empregados de idade mais avançada. Já quanto ao nível de

informação, a pesquisa constatou que a maior adesão se dá entre os que têm maior escolaridade.

4.3 Uma crise ainda sem respostas objetivas

Em “O Destino do Sindicalismo”, Leôncio Martins Rodrigues (2002), inicia

analisando o declínio do poder sindical e suas conseqüências e conclui com uma pergunta: “Qual o

                                                
55 Gráfico 2, constante da pesquisa do Professor Márcio Pochmann, na página 13 (2007).
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futuro do sindicalismo?”p.285. O autor salienta que “na difícil situação atual, os sindicatos hoje limitam-

se basicamente a reagir às iniciativas das empresas, tentando evitar a perda de vantagens anteriores”p.23.

Martins  Rodrigues destaca que,  nos Estados Unidos bem como em alguns países da Europa, as

fusões de sindicatos foram estimuladas pelas dificuldades do sindicalismo verificadas nos últimos

anos e considera que as estratégias devem ser buscadas levando-se em conta as realidades de cada

país  e acrescenta:
[...] Seria necessária a formação de outro tipo de movimento sindical, mais democrático,
menos burocratizado, mais dinâmico, mais capaz de atrair as minorias étnicas, os
trabalhadores marginalizados e os não-organizados [...] (p281).

  

Nas considerações finais da obra citada, Leôncio Rodrigues (2002), salienta:
[...] A influência do fator ideológico é, por si mesma, indicativa de que o destino do
sindicalismo na sociedade contemporânea é de difícil apreensão e que as mais
sofisticadas análises não são capazes de oferecer resultados mais conclusivos, menos
sujeitos a interpretações ideologicamente enviezadas[...] (p.286).

Já na visão de autores como Hyman (1994c), outras estratégias poderiam se abrir

para os sindicatos hoje, conforme menciona Rodrigues e que relacionamos a seguir:
[...] a) A decorrente do deslocamento da ênfase da ação sindical do coletivismo para o
individualismo, na qual os sindicatos orientar-se-iam especialmente no sentido de
oferecer serviços para os trabalhadores enquanto indivíduos; b) Uma segunda alternativa
seria a acentuação da dimensão cooperativa, na qual o sindicato faria parte da “coalizão
produtiva”, colaborando com a direção das empresas para elevar sua capacidade
produtiva e concorrencial c) A terceira alternativa seria o sindicato como “parceiro
social”, um interlocutor do governo. Essa linha teria base sólida em países onde os
benefícios governamentais para o desemprego, doenças e aposentadoria são
considerados explicitamente como parte do “salário social”. d) A última alternativa seria
o que traduzimos, na falta de melhor termo, por “sindicalismo como uma organização de
movimento popular”[...] (p285).

No Brasil, tem-se observado tentativas diferentes no enfrentamento da crise, mas

em alguns aspectos os líderes sindicais de cúpula têm se valido de estratégias como as fusões, como

ocorreu no primeiro semestre desde ano de 2007,  na criação da UGT (União Geral dos

Trabalhadores), resultante do ajuntamento de outras três centrais (CAT, SDS e CGT), as quais,

parece,  pouca semelhança ideológica as unia.

Entretanto, não é de agora que se verifica a prática de um sindicalismo tendente

ao individualismo, ou à prestação de serviços, o chamado sindicalismo de resultados, marca, por

exemplo, da atuação da Central Força Sindical, que chega a reunir centenas de milhares de pessoas

nos seus atos de 1º de maio, atraídos fortemente pela possibilidade de ganharem brindes, como

automóveis e até imóveis. Os líderes desta facção atuam segundo uma visão a mais pragmática

possível e se alinham ou opõem-se a governos de acordo simplesmente com as suas conveniências.
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Ainda segundo as observações do cientista político Leôncio Martins Rodrigues

(2002), para os próximos anos, tudo indica que os sindicatos terão de combater a partir dos terrenos

nos quais eles se constituíram nas décadas passadas e sobre os quais se consolidaram pois, afirma o

autor, “são essas estruturas que estão sendo atacadas pelas forças da mudança”. Ele acrescenta que:
[...] O conflito trabalhista da atualidade não coloca como antagonistas as “velhas
empresas” da era fordista e do estado paternalista versos o “velho sindicalismo” dos
operários e dos funcionários. De certo modo, o combate que ora se trava é desigual
porque os adversários principais são as novas empresas da era da informatização, da
produção flexível e do novo  “Estado modernizado” contra o velho sindicalismo que
surgiu, em períodos anteriores, de um meio ao qual estava adaptado. [...] Não há hoje um
conflito que anteponha de um lado, um novo sindicalismo surgido de um mundo pós-
industrial e, de outro, empregadores privados e públicos da sociedade de serviços. Por
isso, o destino do velho sindicalismo não é risonho porque o habitat da sociedade
pós-industrial e do mundo globalizado lhe é muito desfavorável[...]56 .  ( p.304).
(grifos acrescentados).

Outras alternativas vêm sendo buscadas por segmentos diferentes do sindicalismo

brasileiro para fazer frente à crise que se comenta, como a prestação de serviços financeiros, na

intermediação dos  empréstimos consignados, a oferta de cursos de qualificação e requalificação

profissional, através de convênios com órgãos governamentais, de cursos de línguas, de informática

e cursinhos preparatórios para concursos. Isso corresponde, mais ou menos, à aplicação da teoria do

subproduto, defendida por Mancur Olson57. Para Olson, os sindicatos enquadram-se plenamente

nesta teoria que se aplica aos grandes e pequenos grupos de pressão nos Estados Unidos,  conforme

abaixo:
[...] O Sindicato é provavelmente o tipo mais importante de grupo de pressão organizado
e, portanto, merece um primeiro lugar em qualquer discussão sobre as grandes
organizações lobísticas. (p.150).

Ressalte-se que as teorias “dos grupos de pressão” de Olson, foram elaboradas a

partir da realidade econômico-sindical norte-america. Todavia, o estudo das relações trabalhistas no

Brasil tem demonstrado semelhanças interessantes, entre as  práticas sindicais, algumas veladas

outras não.

Há de se salientar, neste ponto que, a disseminação por parte das empresas de

novas estratégias de gestão, com ênfase na concorrência interna e na busca incessante de resultados

têm levado os trabalhadores de médias e grandes empresas onde havia um histórico de relações

sindicais consolidadas, a deixarem para trás uma singular experiência de solidariedade e de

compartilhamento participativo. Resta a impressão de que algo entre o que melhor o corporativismo

                                                
56 Grifo do autor deste trabalho, para enfatizar as observações  de Leôncio Martins, sobre as possibilidades
remotas de superação da crise ou de adaptação do sindicalismo ao atual cenário.
57 Olson, Mancur: A lógica da Ação Coletiva – Os benefícios públicos e uma teoria dos grupos sociais.
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construiu – a solidariedade corporativa – já não consegue resistir a esses novos tempos (...).

Por sua vez, os dirigentes sindicais ressentem-se de não terem o que

concretamente oferecer aos trabalhadores afora tais benefícios ou subprodutos, haja vista que os

ganhos  econômicos ou financeiros são na atualidade cada vez menos significativos, se comparados

às vistosas e, muitas vezes, ilusórias conquistas dos anos inflacionários. Acrescente-se a isso um

certo cansaço dos trabalhadores com práticas usurpadoras de sua vontade, tais como, a utilização

recorrente das estruturas sindicais em benefício dos partidos políticos de seus dirigentes e de

campanhas eleitorais e, mais que tudo,  as enfadonhas e pouco civilizadas disputas políticas

internas, promotoras da falta de unidade e de consensos mínimos para as ações sindicais e políticas

necessárias.

Concretamente, estamos na era da informatização ou da chamada “terceira

revolução”, em que o trabalho virtual avança e a mercadoria da informação conduz ao que Karl

Marx58 chamou ou talvez tenha profetizado como “mais-valia relativa”, para explicar a apropriação

da ampliação da produtividade física do trabalho pela via da mecanização. No mundo

contemporâneo, os trabalhadores e, em particular, aqueles que antes viviam do dia-a-dia de jornadas

de trabalho pouco ou sem nenhuma especialização, são os que mais sofrem as conseqüências do

progresso tecnológico e da instabilidade daí decorrente.

Este trabalho de pesquisa tomou como referência central e epistemológica o

acumulado das lutas sindicais dos trabalhadores assalariados médios, mas de modo específico,

desejou realçar a realidade dos bancários, categoria que conforme se procurou demonstrar, foi

fortemente afetada nas suas condições laborais e, sobretudo, de empregabilidade, a partir de uma

decisão quase que de enfrentamento ideológico, por parte dos banqueiros nas últimas duas décadas.

Basta um breve olhar sobre o nível de sofisticação tecnológica e informacional dentro das agências

bancárias dos principais Bancos, Públicos e Privados do país, para se ter uma idéia de tal realidade.

Há que se ressaltar, e neste ponto cabe uma explicação não apartada das crenças e

visão de mundo do autor deste trabalho como pretenso historiador, quanto à importância do avanço

da ciência e da tecnologia para a humanidade. E em se tratando de um estudo cujo ator principal é o

homem e sua história de lutas por melhores condições de vida, seus sonhos de libertação diante das

complexidades de um país que ainda se sustenta sobre extremas desigualdades sociais e de

oportunidades, é preciso colocar as conquistas e avanços tecnológicos da modernidade como

premissa de superação dessas diferenças, e também como condição da afirmação de uma nova

                                                                                                                                                                 
Tradução de Fábio Fernandez. Edusp, 1999.
58 Marx, Karl: O Capital, Crítica da Economia Política. Livro I, Civilização Brasileira e Abril Cultural. (Teorias
da Mais-Valia, Editora Civilização).
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humanidade. A utilização alienada de todo o instrumental que as novas técnicas científicas e

informacionais oferecem somente pode ser considerada como progresso efetivo se  se levarem em

conta os milhões de homens e mulheres excluídas do mercado formal de trabalho, desempregados

ou submetidos à condições de vida degradantes.

O professor Milton Santos59 (2000), em suas divagações sobre a globalização,

talvez quisesse chamar a atenção sobre as inevitabilidades e contradições dessa atual etapa do

capitalismo mundial e, a partir de suas observações e indagações infere-se a necessidade de um

debate desapaixonado mas ao mesmo tempo criterioso sobre os paradigmas da contemporaneidade,

de modo que, o conjunto dessas inovações não se perpetue alienado dos aspectos  culturais  e

humanitários e que, sobretudo, não se esqueçam da solidariedade.

 E talvez, exatamente neste aspecto contraditório da luta de resistência do

movimento sindical - forjado que foi em outra realidade conjuntural, na qual a exacerbação da luta

de classes além de ser uma conseqüência natural parecia produzir benefícios políticos coletivos e

libertários -  encontre-se o desafio mais difícil de ser superado, haja vista, principalmente, as

desigualdades de condições e uma certa ausência de experiências e vontades para esse que parece

ser um enfrentamento complexo mas absolutamente  necessário (...).

4.4 A resistência como desafio e a necessidade de outras praticas sindicais

No mês de outubro deste ano de 2007 a Câmara dos Deputados analisou,

conforme já mencionado, Projeto de Lei que regulamenta a existência das Centrais Sindicais de

trabalhadores, o qual também promoverá mudanças na distribuição dos recursos do Imposto

Sindical60, ao destinar 10% da parte que cabe ao Ministério do Trabalho ( até então de 20%), para

os órgãos de cúpula do movimento sindical.

Ora, desde fins dos anos 1970,  nas raízes do chamado “novo sindicalismo”, que

expoentes tradicionais na direção dos sindicatos mais atuantes, como o atual presidente da

República, Luis Inácio da Silva,  e muitos ex-dirigentes que hoje se encontram entre os principais

nomes do atual governo, como o ministro do Planejamento Paulo Bernardes, o senador Paulo Paim,

o deputado e presidente do Partido dos Trabalhadores Ricardo Berzoini, ( isso para citar apenas

nomes do partido governista), defendiam o fim desse imposto sindical, como premissa de

                                                
59 Santos, Milton. Por uma outra globalização. “Do pensamento único à consciência universal”. Rio de Janeiro.
Record, 2000.
60 O Imposto Sindical ou Contribuição Sindical, resume-se no desconto  obrigatório de um dia de trabalho de
cada trabalhador com carteira assinada, uma herança ainda do corporativismo e do sindicalismo oficial imposto pela
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construção de um sindicalismo autônomo e livre das amarras do Estado. Na votação da matéria em

plenário, o deputado  e ex-constituinte (a quem o trabalho já se referiu no capítulo anterior),

Augusto Carvalho,  apresentou emenda tornando o desconto de tal imposto facultativo. A emenda

foi acatada, e juntamente a ela, outra foi aprovada, para determinar que as Centrais Sindicais agora

reconhecidas oficialmente possam ser fiscalizadas pelo Poder Público, conforme o que preceitua o

artigo 70 da Constituição Federal.

A reação da maioria dos deputados oriundos do movimento sindical ao contrário

do que antes proferiam foi de estupefação e revolta. Alguns, como é o caso do presidente da Central

Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, por seu método próprio e que, muitas vezes, se confunde

com a forma do sindicalismo norte-americano, que mistura uma atuação de força bruta e exageros

corporativistas, alegaram que a emenda, se confirmada pelo Senado, levaria os sindicatos à falência.

Outros, igualmente indignados mas de manifestação mais contida preferiram usar de subterfúgios,

do tipo, “que votaram para cumprirem acordo” feito entre as principais centrais e o governo para a

aprovação do mencionado projeto de lei.

Na verdade, o que se têm observado desde a aprovação da referida  emenda pela

Câmara é um festival de contradições. De novo se uniram quase todos os segmentos do

sindicalismo brasileiro,  em prol da manutenção do texto “acordado”,  que dá as Centrais Sindicais

a fatia de 10% dessa contribuição sindical, tirada à força dos trabalhadores. Tão estranha é a postura

desses sindicalistas, que nos debates travados durante a Audiência Pública promovida pelo Senado,

houve não apenas ofensas verbais, mas ameaças veladas ao autor da emenda, do tipo “estamos de

olho em você”, estampadas em cartazes no Plenário.

É neste ponto que lembramos das palavras dos sociólogos e cientistas políticos,

Armando Boito Júnior e Ricardo Antunes, já fartamente referidos neste trabalho, de que na verdade

no Brasil “todos os sindicatos  são sindicatos oficiais”, e que o que temos de novo, se isso é possível

de se afirmar, é a consolidação do que chama Boito Júnior (1995), de “neocorporativismo”, uma

vez que aquilo que historicamente serviu para atrelar os sindicatos ao Estado, na concepção

autoritária varguista, o imposto sindical, poderá ser agora definitivamente consolidado, caso a

emenda do deputado Augusto Carvalho seja derrotada no Senado. Será, de fato, a constatação de

que o desejo de se construir um sindicalismo efetivamente novo e livre no Brasil não passou de

retórica, a despeito das inúmeras contribuições ofertadas à cidadania pelos atores sindicais de um

passado longínquo e observado mais recentemente até as lutas contra a ditadura e pela constituinte.

A prosseguir o que a prática contemporânea tem mostrado - um sindicalismo de carreiras, de

                                                                                                                                                                 
“era vargas”, na década de 1940.
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instrumentalização político-partidária e de desrespeito a vontade anterior dos trabalhadores - restará

pouco de um  legado de participação e de conquistas  sociais.

Entretanto, e nada obstante a natureza dos fatos anteriormente relatados, deve-se

retomar o caminho da imparcialidade desejável, para que,  apesar da exiguidade temporal e de

espaço, o trabalho possa ser concluído respeitando seus objetivos tal como proposto no projeto de

pesquisa inicialmente apresentado.

Ante pois, o conjunto dessas percepções e experiências descritas no curso deste e

de capítulos anteriores e, sobretudo, à luz das diferentes pesquisas e entrevistas realizadas, infere-se

que algumas mudanças – de estratégias comportamentais - poderiam ser debatidas pelo conjunto

dos movimentos sindicais e corporativos em busca de saídas para a crise conjuntural que enfrentam,

da recuperação da legitimidade que ora parece se esvair e, finalmente, do resgate de um papel que

historicamente desenvolveram, como contribuintes e, muitas vezes, até protagonistas do processo

democrático brasileiro.

Um debate franco e democrático, plural e despojado poderia ser patrocinado sem

mais perdas de tempo pelas lideranças da cúpula do sindicalismo brasileiro - que quando o assunto

interessa, já demonstraram,  agem em uníssono - de  todas as cores e particularidades ideológicas e

independente do grau de presunção sobre representatividade e legitimidade das respectivas

entidades, que incluísse na pauta coisas como: tratamento sindical dos trabalhadores informais,

trabalho parcial, incentivo à contratação de pessoas em idade avançada e de jovens, debate franco

da terceirização, respeito às minorias, diferenças e opção de sexo, desenvolvimento com respeito ao

meio ambiente, redução da jornada de trabalho para geração de mais empregos e busca de uma

participação mais ativa e desobrigada pelos trabalhadores nos seus respectivos sindicatos.

Por outro lado, no âmbito interno das diversas entidades, poderiam-se

experimentar mudanças nos métodos eleitorais e na forma de gestão dos sindicatos, de modo a

permitir uma participação mais abrangente e ampla possível das diversas correntes de pensamento

que atuam no interior e na base de cada categoria, adotando-se, por exemplo, e o que não é

exatamente novo, as eleições proporcionais, respeitando-se o atingimento de percentuais de votos

de até o mínimo de  5% por cada chapa inscrita, para fazer parte das diretorias. Poderia-se, também,

retomar a formação de “diretorias colegiadas”, como há anos assim faz o Sindicato dos professores

do Distrito Federal, entre outras entidades.

Já com vistas à oxigenação dos “quadros” dirigentes e à obtenção de mais

legitimidade e representatividade, a cúpula do sindicalismo poderia discutir, quem sabe, uma

espécie de “constituinte sindical”, proposta que também não é original, mas que até o momento não
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encontrou o espaço político e a compreensão necessários para sua discussão.

Nenhuma proposta, todavia, terá chances mínimas de prosperar se os atores

principais não se dispuserem sem maquinações e mais pruridos a discutirem com profundidade e

tolerância a crise porque passam suas entidades e, por conseguinte, a sua tênue e frágil situação de

legitimidade. É fato que uma série de elementos externos, políticos e econômicos têm contribuído

fortemente, especialmente, a partir do início da década de 1990,  para o agravamento da situação do

sindicalismo no Brasil. São esses fatores externos, aos quais cientistas sociais e historiadores

diversos como Ricardo Antunes, Armando Boito Júnior, Leôncio Martins Rodrigues, Iran J.

Rodrigues, Giovanni Alves,  entre tantos outros,  denominam como “crise da reestruturação

produtiva”, ou da rearticulação do capital. Mas é igualmente notório a ausência de um debate plural

e mais propositivo sobre as entranhas de tal situação.

Isto posto, cabe a todos, inclusive a partir da autocrítica do autor deste trabalho,

tal como esboçado em capítulos anteriores, uma reflexão profunda e generosa dos hábitos, métodos

e das práticas sindicais e políticas até aqui adotadas, se, de fato, se deseja enfrentar esta crise ou

declínio, como chamou Leôncio Martins Rodrigues, a partir de suas raízes e com uma perspectiva

paradigmaticamente renovadora.

Até o presente momento, a despeito de lutas políticas internas desgastantes e,

muitas vezes, desnecessárias e da inegável crise conjuntural e estrutural que afeta fortemente as

relações capital x trabalho no mundo inteiro, os sindicatos têm sobrevivido. Mas é fato,  há muito

tempo deixaram de interferir no sentido republicano e socialmente e, se assim continuarem estarão

apagando com seus próprios pés os rastros da história que tão bem por aqui ajudaram a  escrever.

                                     Conclusão

As análises e reflexões percorridas ao longo do presente estudo representam o

desejo sincero do autor, uma vez originário politicamente dos meio sindicais e de esquerda, de

contribuir para a disseminação de um debate que, pelo fardo de antagonismos e responsabilidades

sociais nele envolvidos parece ser urgente e inevitável: a democratização das relações sindicais, no

sentido harbermasiano.

Com efeito, os movimentos sindicais, as associações corporativas dos

trabalhadores brasileiros nasceram da imperiosa necessidade de reconhecimento de direitos
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elementares à vida, tais como, o da regulamentação da jornada de trabalho, do pagamento de

salários minimamente compatíveis com as exigências de subsistência dos operários, de descanso

semanal, do controle, para mais tarde se agregar forças pela  extinção do trabalho infantil, do direito

à maternidade, entre outros.

O trabalho não se preocupou com aspectos estatísticos elaborativos, mas em

estabelecer uma linha de compreensão racional da história e do perfil político-ideológico das

organizações sindicais erigidas no Brasil desde o final do século XIX até os dias atuais. E os

primeiros construtores dessa epopéia se aglutinaram a partir de uma tomada de consciência de suas

necessidades, diferenças e do grau de exploração a que eram submetidos.

 Revisando, pois, autores  e sociólogos como Caio Prado Júnior, Gilberto Freire,

Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa e outros da contemporaneidade tais como Francisco

Weffort, Francisco Oliveira, Leôncio Martins Rodrigues, Luiz Werneck Viana, e estudiosos da

sociologia do trabalho como Armando Boito Júnior, Ricardo Antunes, Iran J. Rodrigues e Giovani

Alves, o estudo demarcou um campo variado de visões literárias para no curso dos quatro capítulos

desenvolvidos imprimir um conjunto de observações e questionamentos a respeito das contribuições

oferecidas pelos atores em comento para a cidadania e para a consolidação da democracia

representativa  no país.

De fato, os sindicatos trabalhistas originaram-se no Brasil do mais veemente

conflito de interesses e, por isso mesmo, foram nas duas primeiras décadas de sua estruturação,

instrumentos de luta de classe. Diante dessa constatação, não seria possível e nem lícito falar de

sindicatos sem citar os seus primeiros articuladores e lutadores: os anarquistas. O estudo rende

homenagem àqueles que aqui chegaram com suas famílias, sonhos e experiências para dar forma ao

trabalho assalariado urbano. Igualmente dedica consideração a outros atores – os comunistas - que,

pelo seu assumido compromisso revolucionário, ainda que não absolutamente claro de objetivos,

desde 1922 deram cores orgânicas àquelas primeiras lutas e emprestaram sentido de vida e

perspectiva libertária ao movimento dos operários brasileiros em todas as suas jornadas.

E como conseqüência objetiva do aprendizado que o curso ofereceu, o autor

imiscuiu-se literalmente no conjunto de percepções dos diversos autores e obras estudadas,

fortalecendo convicções, refazendo conceitos e alinhando dúvidas quanto a uma até então visão de

mundo pretensamente consciente, posto que alienada da visão da ciência política e do realismo

histórico.

A partir das generosas lições  propiciadas pela equipe de professores e

palestrantes, que durante mais de um ano animaram o curso de IP e dessa referida atualização
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conceitual, a pesquisa pode evoluir ganhando um sentido filosófico mais próximo da ciência

política, o que proporcionou uma espécie de sinal de alerta na busca da imparcialidade e do devir

histórico.

Nesse sentido, o autor esforça-se para, a partir das premissas estudadas e das

experiências comparadas, estabelecer algumas hipóteses, as quais vão constar dos últimos três

capítulos da monografia e que a seguir referiremos.

No capítulo 2.4 é questionada a tese defendida por  alguns intelectuais do

chamado “novo sindicalismo”, em que o autor, a despeito de reconhecer novas atitudes e estratégias

de ação sindical  até então inéditas, como as greves feitas de dentro das fábricas, por exemplo, não

considera, com efeito, essas posturas como um conjunto de premissas que justifique o termo

pretendido. Na visão do autor, o que de fato se constituiu de novo, foi um plano articulado para se

alcançar uma nova hegemonia sindical. Ainda no mencionado capítulo, insere-se a hipótese de que

teria havido certa condescendência do regime autoritário, “mesmo antes dos seus instantes finais”

com o renascimento das organizações sindicais e com a postura de seus novos líderes, hipótese que

se reforça em depoimentos de personalidades como o ex-ministro do Trabalho Murilo Macedo, e de

ex-dirigentes sindicais da época.

No capítulo3.3, que discorre sobre o papel desenvolvido pelo Sindicato dos

Bancários de Brasília no governo da Nova República, o autor sugere que o viés  antidemocrático

por ele comentado e, de certo modo, auto-criticado, pode ter raízes no surgimento do sindicalismo

de estado e corporativo dos anos 1930 e 1940. Já no enunciado do capítulo 4 Desafios da

Globalização, é formulada a hipótese de haver “um certo estacionamento das reivindicações

políticas e de antigas bandeiras sociais, por parte do sindicalismo mais combativo”, em virtude da

adesão em grande número de antigos dirigentes sindicais do Partido dos Trabalhadores ao atual

governo. No capítulo 4.1 é defendido que “a exigência exagerada das empresas por qualidade,

decorrente do processo concorrencial intrabancos, também contribuiu para a crise” de instabilidade

e de supressão da solidariedade coletiva. Igualmente no capítulo 4.2 é sugerido que “em nenhum

outro ramo da economia brasileira os trabalhadores tenham sido tão duramente atingidos” na

conjuntura comentada, algo que, com efeito, encontra sentido nas estatísticas sobre o desemprego

divulgadas inclusive por órgãos governamentais. Ainda no capítulo 4.3 é sugerido que o maciço

investimento realizado pelos banqueiros em tecnologia de informação e informatização, “pode ter

como causa o volume de greves sofridas pelo setor durante a década de 1990”, principalmente.

Por fim, o estudo salienta que a crise ou o declínio de que são vítimas as

instituições sindicais e seus dirigentes, sem distinção, decorre, além de fatores estruturais e
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conjunturais externos, das injustificáveis disputas políticas internas, do uso político inadequado das

máquinas sindicais, da instrumentalização, o que estaria causando um certo cansaço nas categorias

estudadas.

O capítulo final, enumera uma série de sugestões, ressaltando que estas não são

propriamente originais, mas refuta relevantes, para o combate da crise que se comenta e para o

resgate da legitimidade e da representatividade do sindicalismo no Brasil.

O trabalho, enfim, percorreu uma variedade de visões filosóficas e literárias,

conforme recorrentemente referido, na perspectiva de realizar uma análise com o grau de isenção

requerido, mas, sem, em nenhum momento, deixar de se utilizar também das experiências políticas

acumuladas e agora atualizadas pelo autor.

Sobra, pois, o desejo de se encontrarem as alternativas políticas pertinentes,

sublinhando-se a importância da recuperação da solidariedade compartilhada, da tolerância, da

convivência mútua e do respeito às diferenças para que os movimentos sindicais e corporativos

reencontrem o caminho democrático do qual foram atores privilegiados até um passado recente.

Os antagonismos sobre os quais se revestem os interesses  de classes parece

reclamarem outras e mais inclusivas atitudes para a busca de sua superação. Nada obstante as

incertezas de caráter político-ideológico que sustentaram no passado a utopia revolucionária de uns

e os projetos mudancistas de outros, os novos tempos indicam ser necessário, ainda que por outros

moldes, como frisou o professor Milton Santos em “Por uma outra globalização”(1995), um debate

fecundo sobre as relações capital x trabalho na atual conjuntura, de uso intensivo das novas

tecnologias e dos recursos da informatização.

Os trabalhadores incluídos e os não-incluídos, que no Brasil aumentam a cada dia,

demandando ações e políticas públicas consistentes para a geração de mais empregos precisam

agora de muito mais que as antigas retóricas. As complexidades próprias de países em

desenvolvimento ou periféricos como o Brasil , que não realizou no tempo adequado, as reformas

estruturais requeridas reclamam propostas inteligentes e transformações republicanas nas estruturas

do estado. Por outro lado, restam patentes as exigências de aprofundamento cívico-democrático,

entre as práticas dos diversos grupos sociais e econômicos, se ainda vislumbramos alcançar um

outro patamar de civilização no Brasil, pela instituição de arranjos políticos livres e igualitários.

Com efeito, não basta a adoção de práticas mundiais de mercado e de relações

societais próprias de nações cujo histórico e modelo de desenvolvimento  encontram-se muito além

da realidade brasileira, para um país se tornar moderno. Além do mais, essa modernidade apartada

da realidade de uma sociedade em guerra não-declarada, entre os abastados e incluídos e os milhões
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de excluídos socialmente, que vivem à mercê da informalidade e desprotegidos dos benefícios

previdenciários estatais não pode interessar a ninguém.

O Brasil é uma federação que mistura regiões com altos níveis de consumo e

distribuição de renda, enquanto outras, e são muitas ainda,  apresentam uma situação inversamente

desigual e dependente da ação assistencialista do estado. Essas particularidades e obstáculos que são

característicos de um modelo de desenvolvimento excludente sugerem, é verdade, paciência no trato

dos conflitos sociais e também na análise do comportamento de seus interlocutores. Mas os

problemas do mundo do trabalho e a absolecência de certos  paradigmas ideológicos apontam para a

urgência de construção de arranjos políticos que avancem a retórica antes vigente e ofereçam enfim,

uma perspectiva alentadora de que é possível um mundo mais justo e de oportunidades, de fato,

democratizadas.

Finalmente, há que se ressalvar, os sindicatos são atores legítimos como grupo de

pressão social e, como tal, exerceram em cada fase estudada sua influência, seja como fizeram no

processo constituinte de 1946, nas batalhas de rua em apoio à luta para pôr fim à ditadura no início

dos anos 80 e, sobretudo, durante os debates da constituinte de 1988. Conforme o estudo já

reconheceu, houve momentos, além dos agora mencionados, como foi o caso da campanha do

“Petróleo é nosso”, da “luta contra a carestia”, no início dos anos 60, que as lideranças e o conjunto

de militantes sindicais foram, de fato, protagonistas do processo democrático que se construía.

Todavia, e isso é relevante para a democracia que se deseja consolidar, o país se compõe de uma

miríade populacional diversa e plural, sob o ponto de vista dos interesses econômicos em jogo. Daí,

a importância de se pensar no papel que estes atores desenvolveram como agentes de interesses ou

sentimentos “privados/coletivos”, conforme a visão do pensador italiano Antônio Gramsci, em

Cadernos do Cárcere,  na perspectiva da mediação de um  Estado, que representa ou deveria

representar o interesse geral da sociedade.
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