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0 objetivo e discutir o momento i
nicial de transformação das massas trabalhadoras urbanas em for 
ça política de expressão nacional. A meu juízo, essas massas — 
e o operariado, como parte delas — constitüiram-se politicamen 
te graças a mediação de agentes estatais e chegaram a expressar 
se como força política unificada no cenário nacional primordial^ 
mente através de organismos sindicais estreitamente atados ao a 
parelho de Estedo. De outra parte, como assinalaram os autores/
que inauguraram a problemática dò "populismo", foi na condição 
de parceiro subordinado no interior de alianças policlassistas 
que se fez sentir sua presença na cena pública. Acredito que o 
processo concreto de constituição desse novo ator político cole 
tivo sõ pode ser adequadámente compreendido quando se toma em 
consideração a crise política particular que lhe abriu um espa
ço anteriormente inexistente; o caráter do Estado cujos contor 
nos vão se definindo ã partir da Revolução de Trinta e as carac 
terísticas mais gerais das massas trabalhadoras, que influiram 
sobre süàs formas possíveis de organização e ação coletiva. Pa- 
receu-me oportuno tomar a discussão da legislação trabalhista 
como eixo em torno do qUal se articulam esses três temas. Tome£ 
a como materialização, no plano jurídico, de um novo relaciona
mento entre as classes trabalhadoras, as distintas frações dond 
nantes e os grupos da burocracia estatal e procurei mostrar as 
condições concretas em que se implantou e ganhou vigência,assim 
como seu significado mais amplo, seja como expressão e resulta
do da rearticulação entre as classes; seja por seus efeitos es
pecíficos sobre a organização e as práticas das classes traba - 
Ihadoras.

A literatura consagrada ao tema chama atenção pa 
ra dois aspectos desse ordenamento legal, ainda quando lhes con 
fira pesos diversos: de um lado, ele teria assegurado direitos 
que os trabalhadores nãò lograram impor por suas próprias for
ças; de outro, ha ve ri a estabelecido severos mecanismos de con
trole sobre o movimento organizado das classes trabalhadoras, a 
traves da imposição de entidades sindicais de feição corporati- 
vista..,. Assim,. alguns autores enfatizam o caráter de outorga an 
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tecipada das leis sociais*, enquanto outros sublinham o elemento 
de coação sobre o movimento trabalhador nelas contido. Outros , 
finalmente, apontam — e no meu entender com justeza — para a 
natureza dúplice dessa legislação social, que concede benefí
cios reais, reconhece o direito ã organização â atuação das mas 
sas. trabalhadoras, mas, simultaneamente, fixa limites precisos 
à ação do movimento trabalhador.

Creio que essa duplicidade intrínseca ao relacio
namento entre Estado e classes trabalhadoras, refletida na le
gislação do trabalho,, explicou-se, em ultima instância pelas 
condições em que se processou, no pós-trinta, a reàrticulação 
das relações entre as frações de classe dominantes e pelo papel 
nela desempenhado por grupos direta ou indiretamente vinculados 
ao aparato estatal. Na verdade, o reconhecimento de direitos as 
massas trabalhadoras urbanas, assim como sua organização em mo^ 
des córporativistas, ocorreu, por iniciativa autônoma de setores 
ligados ao aparelho de Estado, como parte de um esforço mais am 
pio de reorganizar "a partir do alto” uma sociedade sacudida pe 
la crise econômica e política. A ausência de uma força social 
capaz de tornar-se politicamente hegemônica abria a possibilida 
de de que isso ocorresse e mesmo de que, em certas circunstân - 
cias, as classes .subalternas urbanas pudessem ser consideradas 
como aliadas possíveis dos grupos que gravitavam na órbita do 
Estado. Todavia, a dificuldade de composição dos interesses dís 
pares de frações dominantes, igualmente incapazaes de constituir 
se um eixo de um pacto de dominação estável, impunha limites a 
participação popular: esta não podia se ampliar sem transformar 
se rapidamente em ameaça a uma ordem precariamente mantida. Em 
última instância, o espaço aberto ã participação das massas ur
banas organizadas-foi modulado pelas yicissitudes de um jogo po 
lítico intrincado,. no qual os agentes estatais, ao tempo em que 
cumpriam sua função de fiadoresxda ordem,, compunham e redefini
am, com alguma margem de liberdade, as. relações entre as clas
ses sociais.

Insisto, pois: o equacionamento da "questão so
cial" pelo governo surgido da Revolução de Trinta, por intermé
dio da legislação trabalhista, tem uma explicação eminentemente 
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política.* Néssè sentido embora admita o Óbvio, ou seja, que os 
governos',' entre 1930 ê 1945, éfètivãménté asseguraram a ordem 
bürgüesà e:-mesmo — o q*üe ê ménos óbvio — que, a partir do f£ 
nal dos ãnõs trinta, tenham impulsionado a industrialização , 
discordo daqueles que procuram explicar a legislação social co 
mo um impérâtivó da acumulação industrial. Ao tratar das leis 
sociais, A.C.Bernardo, por exemplo, afirma que "o seu objetivo 
maior era o de permitir o desênvòlvirhéhto das 'relações de tra
balho màis"adequado aó «capitalismo industrial” (1) Dada a di
vulgação que vem ganhando esseitipò^de explicação julgo neces
sário fazer aqui um parênteses para discutí-ia melhor.

’ Na verdade, todos quantos veem uma relação de 
funcionalidade entre ã legislação social e industrialização te 
ferèm-sé basicamente ã duas'medidas: o estabelecimento do salã 
rio mínimo e a imposição de uma estrutura sindical, corporáti - 
vista. E não é por acaso, pois ambas apontam pára a questão 
central dos salários vis a vis ã acumulação industrialNo pr£ 
méiró càso, supõe-se que á fixação dó mínimo rèbàixoü a média 
dos salários. E no segundo, faz-se referência á restrição dò 
poder de barganha salarial dos trabalhadores; viabilizada pe
los mecanismos legais de controle sobre os sindicatos.Mas quer 
se pense no significado do salário mínimo,«quer se énfatizè o 
caráter da organização sindical, parte-se sémpre de um suposto 
sobre o qual se ergue toda a tentativa de explicação: á acumu
lação industrial exigia a redução ou o Congelamento dos salá
rios reais.

Caberia, portanto, a Bernardo e aos demais auto
res ‘que argumentam de maneira similar, demonstrar proposições 
dé três ordens. De início, hãveriâ que prováf qué a acumulação 
industrial era efetivamente incompatível com a elevação dos sa 
lãtios no período em que se implantou ã legislação social. Ato 
contínuo, seria necessário explicar como e por qüê essa regula

(1) BERNARDO,Antonio Carlos - Legislação e gindicalismo: .uma 
contribuição à análise da industrialização brasileira (1930 
-1945), Assis,"Faculdade de Filosofia, Ciências ê Letras 
de Assis, tese de doutoramento, (mimeo), 1973, p. 119. O 
grifo é mèu.
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mentação específica cias relações de trabalho criou condições 
mais adequadas â acumulação industrial do que o submetimento 
de um operariado, dotado de escasso poder de barganha, ao ar 
bítrio patronal quase ilimitado, que prevaleceu ao longo da 
Primeira República. Finalmente, urgiria indicar com precisão 
que forças sociais e políticas concretas, objetivando benef£ 
ciar a acumulação industrial, propuseram e impulsionaram a 
promulgação das leis trabalhistas. Estou convencida de que 
essas proposições dificilmente se sustentam.

Em primeiro lugar, como tentarei mostrar na ül 
tima parte deste capítulo, ao tratar da questão do salãrio 
mínimo, não me parece que o processo específico de acumula - 
ção industrial a partir de 19 30 tenha requerido sempre e ne
cessariamente a contenção dos salários. Na verdade,esses po
diam subir sempre e quando seu impacto fosse absorvido por 
incrementos de produtividade ou transferidos para os preços 
dos produtos finais. E as duas possibilidades existiram, em 
graus variáveis para os diferentes setores industriais em 
distintos momentos entre 1930 e 1945, em função da possibili 
da de de importação de maquinaria e dado o caráter oligopõli- 
co da estrutura industrial brasileira. É verdade que a eleva 
ção dos salários foi antes exceção do que regra durante o pe 
ríodo estudado. Todavia, do ponto de vista estritamente eco
nômico a contenção dos salários nao constituia condição sine 
gua non da acumulação industrial. É fato, também, que o 
controle governamental sobre os sindicatos limitou drastica 
mente o poder dê barganha salarial dos trabalhadores. Mas,di> 
fieiImente a coação sobre as entidades classistas pode ser 
explicada pela suposta necessidade de segurar a subida das 
remunerações de base. Por outro lado, como procurarei indi - 
car, não me parece correto atribuir à legislação social dos 
anos trinta o significado de uma espécie de contra-ofensiva 
das classes proprietárias, ou de agentes estatais que atuas
sem em seu benefício, frente a um vigoroso movimento de base 
que estivesse a ponto de impor seus direitos, inclusive a me 
Ihoria substancial de suas remunerações. De um lado, as difi 
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culdades enfrentadas pelo setor industrialr na segunda metade 
dos anos vinte, e a abundante oferta de mão-de-obra configura 
vam uma situação pouco propícia ao êxito de demandas relati
vas ã elevação dos salarios. De outro, no raiar da década dos 
trinta, os trabalhadores vinham de viver tempos difíceis, de 
lutas derrotadas, de enfraquecimento de suas jã frãgeis enti
dades classistas, de atomização política de seus grupos de 
vanguarda. Foi ã massas trabalhadoras debilmente organizadas 
e dotadas de escasso poder de barganha salarial que o novo 
governo acenou com promessas de maior abertura política e com 
o reconhecimento, enfim, de direitos hã muito reclamados. Não 
nego que a abertura política fosse limitada, no tempo e na am 
plitude mesma, mas estou convencida que ela constituiu antes 
estímulo do que resposta ã mobilização e articulação das mas
sas trabalhadoras. Finalmente, hã farto material a demonstrar 
que a legislação trabalhista foi imposta contra a vontade ma
nifesta da burguesia industrial que tudo fez para impedí-la , 
no primeiro momento, e para transformã-la em letra morta, de
pois de promulgada. Não atendendo ao interesse expresso dos 
grupos industriais, as leis sociais não resultaram, tampouco, 
da ação de categorias sociais do Estado empenhados em regula
mentar as relações de trabalho para potenciar o desenvolvimen 
to industrial. É verdade que aquele ordenamento legal implan
to u-se graças ao empenho de grupos vinculados ao aparelho de 
estado, mas os objetivos por eles perseguidos com a regulamen 
tação das relações de trabalho e com a criação de uma estrutu 
ra sindical corporativista eram bem outros, definidos a par
tir de uma certa visão da sociedade brasileira e a partir,tam 
bem, de vicissitudes concretas da luta política. Que as leis 
sociais não tenham subvertido as relações de dominação impe - 
rantes é fato õbvio. Mas ele sõ nos diz que a aceitação da or 
dem social fundada na propriedade privada definia os horizon
tes ideológicos dos grupos responsáveis pelo equacionamento 
da "questão social". Como seria de se esperar, nenhum deles 
pensou a resolução do problema a partir de um projeto políti
co socialista, o que não implica — insisto — que seu móvel
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fosse adequar da melhor forma possível as relações de trabalho 
às injunções da acumulação industrial, nem que essa não se pu
desse fazer caso fosse outro o feitio das normas . reguladoras 
das relações de trabalho e da organização classista.

A combinação de garantias efetivas às massas tra 
balhadoras com coerção sobre as entidades sindicais, que carac 
teriza a legislação social do põs-trinta, tem que ver, portan 
to, com o caráter da crise política do período, com a liberda
de de ação que possibilitou aos agentes estatais e com os limi 
tes a essa liberdade impostos pela dificuldade de compor de 
forma estável os interesses díspares de grupos dominantes não 
hegemônicos. A analise ficaria, contudo, incompleta se não se 
fizesse referência às condições próprias ãs massas trabalhado
ras, que viabilizaram a implantação daquelas normas legais.Sob 
esse prisma, o que importa indagar e por que os trabalhadores 
não puderam garantir a existência de associações classistas ã 
margem da camisa de força corporativista que lhes foi imposta.

Estou convencida que a resposta a essa indaga
ção impõe a qualificação precisa do que, na verdade, eram es
sas massas trabalhadoras, quando a Revolução de Trinta abri u- 
Ihes novas perspectivas de participação política e de organiza 
ção. Creio ser um equívoco tratá-las como se ja constituíssem 
classe no sentido forte do termo, V. G., classe politicamente 
constituída em escala nacional, com suas entidades representa
tivas já formadas, cristalizadas e capazes de definir linhas 
de conduta coletiva referidas ãs contingências concretas das 
disputas pelo poder. Neste período, ê mais fãcil — e correto 
— falar em trabalhadores fabris, trabalhadores em serviços, 
sub empregados de todo tipo do que em classe operaria, ou cias 
se trabalhadora. Existiam massas trabalhadoras que, sob o aci 
cate de penosas e instáveis condições de trabalho, certamente 
possuiam elevado potencial de combatividade, capaz de emergir 
a tona quando afrouxavam-se os controles repressivos. Mas difi 
cilmente seria possível pensã-las como força estruturada no 
plano sindical e de alguma forma unificada na ação política em 
direção ao Estado. Ao contrario, a explosividade de suas mani-
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festações convivia, mesmo nos primeiros anos da década dos trin 
ta, com a fraqueza crônica dos organismos classistas e com a a- 
tomização, o localismo, a falta de alicerces, e, frequentemente, 
com a ausência de diretivas políticas claras dos agrupamentos 
políticos, que aglutinavam os quadros trabalhadores mais comba
tivos .

Penso, enfim, que essas características são de 
alguma forma tributarias das peculiaridades da economia urbanas 
de um lado, da heterogeneidade da estrutura produtiva, de sua 
falta de integração e da precariedade mesma das empresas fabris 
ou de serviços; e de outro, das condições do mercado de traba
lho, via de regra, extremamente desfavoráveis aos vendedores de 
força de trabalho. A semelhança das frações burguesas industri
ais, cuja conduta política subordinada expressava, como tentei 
indicar no capítulo anterior, a dependência da indústria no in
terior da economia mercantil-exportadora, a falta de identidade 
política do operariado e demais camadas trabalhadoras, certamen 
te espelhou as condições concretas de sua inserção no mercado 
de trabalho citadino.

Por conseguinte, parece-me incorreto atribuir à 
intervenção governamental nas relações de trabalho e, particu - 
larmente ã imposição de uma pauta corporativista de organiza
ção, o papel de elemento desorganizador das classes subalter
nas, como se estas jã estivessem previamente estruturadas no 
plano sindical e político. A questão ê bem mais complexa, como 
se verã. 0 enquadramento na estrutura sindical legal se impôs 
rapidamente em virtude da prõpria fraqueza do movimento traba
lhador e foi anterior ã repressão que, em meados dos anos trin
ta, se desencadeou sobre os setores populares.

Finalmente, hã que destacar que o próprio signi
ficado do sindicalismo oficial para os trabalhadores variou con 
forme as conjunturas. Independentemente dos limites que lhes im 
punha o texto legal, os sindicatos foram instrumentos de contro 
le governamental sobre as camadas trabalhadoras ou veículos de 
expressão de sèus interesses reais, em função das condições po
líticas gerais, que ampliavam ou reduziam o espaço aberto a par
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ticipação dos sublatemos, e em função da natureza das lideran

ças que assumiram a direção daquelas entidades de classe e lhes 
garantiram funcionamento continuado.

Para o bem ou para o mal, os sindicatos criados 
na década dos trinta, foram um instrumento importante na cons
tituição das massas trabalhadoras em força macionalmente unifi
cada: unificada "por cima", unificada no Estado, mas finalmente 
força política que não poderia mais ser desconsiderada nos cál
culos daqueles que disputavam o poder. Acompanhemos a seguir es 
se processo.

I. AS MASSAS TRABALHADORAS ÃS VfiSPERAS DA REVOLUÇÃO DE TRINTA

Não tenho meios para discutir satisfatoriamente 
a situação concreta dos trabalhadores, suas lutas sindicais e 
políticas no decênio anterior ã Revolução de Trinta. As múlti
plas obras que tratam do problema na Primeira República (l)são 
muito mais ricas de informação e analise referentes aos primei, 
ros anos do século e pouco revelam sobre a década dos vinte.

Todavia, quero retomar dois temas, indispensã 
veis ã exposição que farei posteriormente, e que talvez permi. 
tam esboçar um quadro sumario e tosco das condições em que a

(1) Sobre o assunto, ver:
SIMÃO, Azis - Sindicato e Estado. São Paulo, Dominus Ed . 
da USP, 1966.
RODRIGUES£ José Albertino - Sindicato e Desenvolvimento no 
Brasil. São Paulo, DIFEL, 1968, cap. I, pp. 3-66.
RODRIGUES, Leôncio Martins - Conflito Industrial e Sindi- 
calismo no Brasil. São Paulo, DIFEL, 1966, 3a. parte, pp.
1Õ3-1T6--------------—
BERNARDO, Antonio Carlos - op.cit. cap.II, pp.29 a 94.
FAUSTO, Boris - Trabalho urbano e conflito social.São Pau 
lo, DIFEL, 1976.
DIAS, Everardo - História das Lutas Sociais no Brasil.são 
Paulo, EDAGLIT, 1962.
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Revolução de Trinta surpreendeu o proletariado. São elesso te
ma da legislação trabalhista na Primeira República e o das for 
mas políticas de expressão das classes subalternas urbanas.

A mitologia varguista durante largo tempo impôs 
ao senso comum a idéia da inexistência de normas legais a regu 
lamentar as relações de trabalho, ao mesmo tempo em que popula 
rizou o aforismo segundo o qual, antes de 1930 a “questão so
cial era questão de polícia". Com isso, procurou-se dar à Revo 
lução o significado de dia primeiro da criação no terreno so
cial, ao mesmo tempo em que se apagava um passado de muitas 
derrotas, mas de algumas conquistas proletárias.

Bem outra foi a realidade (2). Além de medidas 
esparsas tomadas jã a partir da ultima década do século XIX — 
entre as quais se incluia a organização de sindicatos profis
sionais livres (1907) —, de 1917 em diante, foi promulgada u- 
ma série de leis que, de certa forma, tratavam de dar conta 
dos mesmos problemas que seriam o objeto da política trabalhis 
ta de Vargas , a jornada de trabalho, regulamentação do traba
lho de mulheres, código de menores, acidentes de trabalho, fé
rias remuneradas, estabilidade no emprego, caixas de aposenta

doria e pensões. (3) Em 1923, com o fito de conciliar e arbi
trar conflitos trabalhistas e, especialmente, evitar a eclosão 
de greves, foi criado Conselho Nacional do Trabalho. Organiza
do em moldes corporativos, como "órgão consultivo dos poderes

(2) Entre os autores que discutem de forma aguda e pertinente 
a questão das leis trabalhistas na Primeira República, con 
sultars ~
VIANNA, Luiz Wemeck - Liberalismo e Sindicato no Brasil. 
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976, cap. 2, pp. 63-85. 
BERNARDO, A.C. - op.cit., caps. 1 e 2., pp. 1-94. 
RODRIGUES, J.A. - op.cit., cap. I, item 3, pp. 46 a 66.

(3) O elenco das leis promulgadas pode ser encontrada em: 
CANO, Wilson e CINTRA, Luis Carlos - Algumas medidas de 
política econômica relacionados ã industrialização brasi
leira (1874-1970), Campinas, IFCH-DEPE (mimeo), pp. 126 ã 
135;
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públicos em assuntos referentes à organização do trabalho e da 

previdência social" (Art.l), seu surgimento indica o reconheci
mento pelas autoridades governamentais dos conflitos existentes 
na esfera do trabalho e sua preocupação em lidar com eles atra
vés de canais institucionalizados.

Estou certa de que, uma pesquisa acurada des 
cobrira neste conjunto de medidas as marcas de lutas das mas
sas trabalhadoras, particularmente agudas no imediato apôs guer 
ra. (4)

Todavia, hã que fazer dois reparos. 0 pri
meiro deles diz respeito à extensão e o segundo ã eficácia real 
dos dispositivos legais anteriores à Revolução de Trinta.

Boa parte deles, referia-se a uma unidade 
da federação — a regulamentação do trabalho de mulheres,por e- 
xemplo, limitava-se ao Estado de São Paulo — ou atingia tão so 
mente setores restritos da classe trabalhadora — as caixas de 
aposentadorias e pensões eram garantidas apenas aos ferroviá
rios e trabalhadores em serviços públicos urbanos. Outros, embo 
ra promulgados — como a lei de ferias — jamais foram regula - 
mentados e, portanto, não chegaram a ter aplicação efetiva.

De outra parte, a maioria dos direitos que 
beneficiavam a generalidade dos trabalhadores permaneceram le
tra morta. Em alguns casos, a inexistência de organismos públi
cos fiscalizadores tornava pouco efetivas as garantias legal - 
mente asseguradas. Em outros, a própria política oficial contra 
riava o espírito da lei: a associação sindical era livre, mas a 
vigilância e a coação policial constantes embaraçavam a vida co 
tidiana das entidades de classe.

Excluida a hipótese remota da colaboração 
espontânea do empresariado, a aplicação das leis demandava seja

(4) Dois estudos muito_importantes sobre o movimento operário 
nesta conjuntura são feitos por:
MONIZ BANDEIRA, MELO, Clovis e ANDRADE, A.T. - 0 Ano Verme- 
Iho: A Revolução^Russa e seus reflexos no Brasil, Rio de Ja 
neiro, Civilização Brasileira, 1967 e
FAUSTO, Boris - Op.cit., cap. VI, pp. 192 a 216.
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a diligência e o empenho dos poderes públicos, seja a capacida
de de defesa organizada dos principais interessados. Ora, os go 
vernos republicanos nunca foram alem das manifestações de propõ 
sito. E os trabalhadores, movendo-se em condições políticas ad
versas, não puderam assegurar na pratica o respeito a seus di
reitos .

Aplicadas de fato, durante a primeira Repúbli
ca, foram as medidas legais de coerção ã atividade política no 
meio trabalhador. (5) E o frequente recurso a elas, na década 
dos vinte, explica, em parte, as precárias condições organizatõ 
rias em que se encontrava o movimento operário ãs vésperas da 
Revolução de Trinta.

Nestas circunstancias políticas tão adversas,ãs 
quais se somaram uma década pouco favorável a atividade indus
trial (6), a experiência política das classes trabalhadoras de- 
senrolou-se marcada pelo atraso de seus núcleos de vanguarda,em 
sua maioria herdeiros da tradição anarquista.

Muitos autores identificam no predomínio anar
quista sobre os núcleos organizados das classes trabalhadoras , 
os sinais de uma prática política independente, autênticamente 
classista, que teria sido desvirtuada no período põs-30. Contra 
riamente, penso que ele revela uma vivência política rudimen
tar, que não exclui heroísmo e abnegação, mas que, sem dúvida, 
antecede o momento de constituição de uma classe operária nacio 
nal e politicamente unificada.

Com efeito, sob a forma preponderante do anarco

(5) Entre elas destacaram-se: 1) a lei Adolfo Gordo (Dec.Leg.n9 
2741),de 1913, que procurava limitar a atuação política e 
sindical dos estrangeiros, regulando as circunstâncias de 
sua expulsão do país. 2) A lei Anibal de Toledo (Dec. Leg. 
4269), de 1921, chamada ”lei infame", tinha como pretexto a 
repressão ao anarquismo, estabelecendo os crimes contra a 
organização social e as penas correspondentes, e permitindo 
o fechamento de associações sindicais que incorressem em "a 
tos nocivos ao bem público" 3) A "lei Celerada", de 1927, 
que voltava a tratar em termos ainda mais drásticos da ex
pulsão de estrangeiros comprometidos com a atividade sindi
cal e política.

(6) Sobre o tema vers
CANO, Wilson - Raíz^^da^oncentração industrial em São Pau 
lo. São Paulo, DlFEL, 1977, cap. II, passim
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sindicalismo, que punha toda ênfase na luta direta contra o pa
trão, os segmentes mais combativos da classe trabalhadora passa 
ram por um aprendizado heróico mas medíocre, pois recusava a 
participação no jogo político nacional e excluía o debate dos 
grandes temas da políticas as contradições peculiares ã nossa 
sociedade de classes naquele momento, a correlação política de 
forças em escala nacional, a busca de outras camadas sociais 
com as quais estabelecer alianças. O combate miúdo no âmbito da 
empresa, o esforço gigantesco para manter as sempre frágeis as
sociações sindicais, o debate doutrinário estreito, as manifes
tações contra a ação governamental repressiva consumiam todas 
as forças dos quadros trabalhadores de vanguarda. Mais do que 
autêntica posição de classe, essa atividade refletia a impotên
cia política das camadas trabalhadoras. E uma observação atenta 
das diversas manifestações revelará seu caráter localizado geo
graficamente, restrito a setores de trabalhadores, isolado so
cialmente.

Uma classe operaria ainda em formação, setores 
trabalhadores cujas demandas e lutas de fato se restringiam ás 
condições de trabalho, organizações sindicais e políticas de âm 
bito local e pouca influência nas grandes massas, eis o que, na 
prática, significava e exprimia a preponderância anarco-sindica 
lista entre os núcleos militantes do proletariado. (7)

Os anos vinte parecem indicar o início da deca
dência do anarquismo junto aa vanguardas trabalhadoras. Os auto 
res que apontam esse processo chamam a atenção para o surgimen
to de uma nova força a disputar a ascendência sobre o movimento 
trabalhistas O Partido Comunista do Brasil, fundado em 1922. To 
davia não ha que precipitar conclusões. Falar de um partido co
munista, por isso entendendo uma solida estrutura organizatória 
e alguma coerência de visão política, é claramente um abuso de 
linguagem. Na melhor das hipóteses, o que existiu nos anos vin-

(7) Uma visão crítica do mito da influência anarquista sobre se 
tores amplos do operariado, na época, pode ser encontrada- 
no inteligente estudo des 
HALL, Michael - Immigration and the early São Paulo Working 
Class. (mimeo).
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te e mesmo no início da década dos trinta, foi um partido ainda 
em embrião.De mais amais, e predomínio comunista sobre o movi
mento trabalhador será fenômeno bem posterior,claramente discer 
nível após a liquidação do Estado Novo. As informações disponí 
veis sobre o imediato após trinta revelam, como se verá, a au
sência de uma liderança política clara e incontestemente aceita 
pelo conjunto das classes trabalhadoras, nem mesmo no Estado de 
São Paulo. Ê, portanto, de se supor que panorama semelhante ca
racterizasse os últimos tempos da I--República, e que,aos primei^ 
ros sinais de enfraquecimento do anarquismo tenha correspondido 
um pronunciado retrocesso órganizatõrio das camadas proletárias.

Em resumo, tudo faz crer que a partir de 1923-24 , 
as classes trabalhadoras e o movimento operário tenham vivido 
tempos sombrios, sob o acicate das dificuldades do setor indus
trial, da aceleração do processo inflacionário, da constante re 
pressão desatada em meio à crise do regime "liberal". Suas orga 
nizações sindicais e políticas não podem ter deixado de sofrer 
com tudo isso, debilitando-se ainda mais.

Neste quadro, se o movimento operário não teve efe 
tivamente qualquer papel na crise e na derrocada do regime, os 
trabalhadores certamente viram com simpatia os setores e movi
mentos que assestavam críticas e golpes contra a ordem estabele 
cida. Dissolvidos nas massas urbanas descontentes, nô mínimo a- 
provaram os que pelo Voto bu pelas armas tentaram e, finalmente 
lograram subverter as instituições políticas. (8)

(8) fi conhecida a participação de grupos operários no levante 
tenentista de 5 de julho de 1924, em São Paulo, sob a che
fia de Isidoro D. Lopes. De outra parte, Maurício de Lacer
da relatando sua pregação oposicionista em fins da década, 
e a campanha da Aliança Liberal enfatiza a receptividade 

. com que os trabalhadores dos principais centros urbanos re
cebiam suas mensagens de renovação política. T. Harding men 
ciona a participação de grupos operários na operação de to
mada de. Recife, durante a Revolução de 30. Finalmente, é so 
bejamente conhecida a recepção calorosa que os trabalhado
res de São Paulo dão aó chefe do-governo revolucionário, i- 
mediatamente apôs a deposição de Washington Luis.
CF. FORJAZ, Mari a Cecíli a S.- Tenentismo e Camadas Medias 
Urbanas na Crise da Primeira República, Sao Paulo, tese de 
Mestrado-, .FFLCH-USP , 1974. (mimeo) , pp. 99 a 101.
HARDING,' Timothy. F. - Political History of Organized Labour 
in Brázií*Michigan, ü^lversity Microfilms Ltda. Ann Arbor, 
1973, pp. 62 a 64
LACERDA,Maurício - A Segunda República; 3a. ed., Rio de Ja
neiro, Freitas Bastos, 1931, passim.
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Para os. fins que me interessam, cabe ressaltar, 
portanto,, que classes trabalhadoras e o operariado não chega
ram a o término da. década dós vinte tendo atrás desi' um perío- 

• do- deglutas vitoriosas,' fortalecimento das associações de cias 
se e progressos, consideráveis no plano dà organização ' políti
ca. Muito pelo. contrário, vinham de anos de descenço, durante 
ós quais muitas de suas organizações sindicais foram liquida
da e estavam politicamente.atomizàdas.

Nestas condições,, tiveram que fazer frente à 
crise geral da1económia"mercantil ^exportadora, de Aprofundas 
consequências para as. atividades urbanas. Nestas condições; á£ 
sistiram ao surgimento de um novo regime e a instalação de um 
governo quê se propunha a tratar de maneira.nova os problemas 
do trabalho e as reivindicações^ dos assalariados urbanosi
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II. .0 GOVERNO PROVISÓRIO E '■ TRABALHADORES

A "questão social" ocw a lugar de algum des 
'taque na "Plataforma da Aliança Liberal”, lida por Vargas ria 
Esplanada do Castelo, em janeirovde 1930, ao lançar-se candi
dato ã presidência da República. Nela se encarecia urgência 
na elaboração de um código do trabalho, que garantisse certos 
direitos mínimos aos trabalhadores da cidade e dos campos. E 
de maneira vaga, acenava-se com medidas que abarcassem "a ins 
trucao, higiene, alimentação, habitação; a proteção âs mulhe 
res, as crianças, â invalidez, e à velhice; o credito, o salá
rio e, até, o recreio, como os desportos e cultura física".Ea 
lava-se, também, em generalização do benefício da previdência 
social a todos os assalariados^urbanos, ao tempo em que se en 
fatizava a necessidade de melhorar a sorte dos milhares de ho 
meris aue habitavam os sertões. (1)

Tratava-se de um pronunciamento inovador, me- 
nós pelo arrojo e concreção dó que se propunha,do que pelo oonpxo 

misso do candidato e sua coligação política <fe enfrentar e apresentar 
soluções para os problemas apontados.

O compromisso foi mantido.Há pouco mais de um 
mês de sua posse, p governo provisório instalado pela Revolu
ção de Outubro criava o Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, dando início a uma enxurrada dé decretos-leis visan 
do a enfrentar "a questão social", em seus múltiplos aspectos.

No fundamental, as normas que constituiram a 
legislação trabalhista, produzia nos primeiros quinze anos em 
que Vargas ocupou a chefia do Executivo, podem ser agrupados 
em seis áreas, segundo os problemas submetidos â regulamenta
ção, quais sejam; 1) Relações de trabalho; 2) salários; 3) or 
ganizaçãó sindical; 4) previdência social; 5) Justiça do Tra
balho e 6) aparato ministerial.

A regulamentação das relações de trabalho e a

(í) VARGAS, Getúlio - Á Nova Política do Brasil. Rio de Jane£ 
ro, José Olympio, 1938, vol. I, pp. 26-28
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:o minis 

tena±, lormaram o nucieo aa poxxuca tracainisra aurance o Gover 
rio Provisório. Quando da instalação da Asseitüjleia Constituinte a 
10 de novembro de 1933, todas as principais medidas.referentes as 
relações de trabalho já se haviam transformado em lei — à exce - 
ção do direito â estabilidade, restri-to ainda a algumas catego
rias de trabalhadores em serviços urbanos. Fora também promulgada 
a Lei de Sindicalização, qué fixava ãs condições de existência le 
gal das entidades classistas sóbtutela ministerial. O arcabouço 
bãsico do MTIC já se definira. Criará-se, com as Juntas de Conci
liação e Julgamento, o embrião dà nòvá Justiça do Trabalho. Déram 
se os‘ primeiros passos para à <cóhW‘tituição do sistema previdenciã 
rio. O salário mínimo continuou como promessa. (2)

(2) As principais medidas de política social decretadas durante 
o Governo Provisório foram:
1. Dec. 19.4,33 - 26/11/30 - Cria o Ministério do Trabalho In
dústria e^Comercio. Ha decretos regulando seu funcionamento e 
organização.
2; Dec. 19.842 - 12/12/30 - Lei dos 2/3 - limita imigração de 
3a. classe e fixa proporção de trabalhadores nacionais nas em 
presas.
3. Dec. 19.497 - 17/12/30 - cria caixas de Aposentadorias e 

■ Pensões para pessoal dos serviços de força, luz, bondes, telé 
fones, telegrafia e radiotelegrafia> nas empresas públicas ê 
particulares.
4. Dec. 19.770 - 19/03/31 - Sindicalização das classes patro
nais e operárias.
5. Dec. 19.808 - 28/03/31 - Estabelece nova modalidade de con 
cessão, de 'ferias a operários e empregados. Pelo Dec. 23.768 dê 
18/01/34 - ò direito ãs férias nos estabelecimentos indus
triais é restrito aos trabalhadores sindicalizados.
6. Dec. 20.459 - 30/09/31 - atribui as Caixas de Aposentado
rias e Pensões (CAP) o pagamento dos inativos por causas va
rias.
7. Dec. 20.465 - 01/10/31 - Garante estabilidade no emprego 
para trabalhadores em transportes urbanos, luz e força, tele
fone, telégrafo,-portos, águas e esgotos.
8. Dec. 21.175 -''2T/03/32 - institui a carteira profissional.
9. Dec. 21.186 -22/03/32 -'-regula jornada de trabalho de 10 
horas no :comércio.
10. ;Deç.<'.21.-364^- s04'/05/32Fixa^jornada de trabalho de 9 ho 

. rãs para a: indúàtria.'.Logo a seguir diferentes decretos esta
belecem a jornada -de -trabalho' de 8 horas para diversas catego 
riasyprofissionais da.indústria, comércio, transporte e comu
nicação.
( Nota . ‘ (2) ’ contínua- na pãglnâ’següfnte)
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0.impulso para que se cumprisse com tante rapi 

dez o compromisso-assumido já na Plataforma da Aliança Liberal 
com certeza não veio dos. proprietários fabris. Esses encaravam 
com a maior desconfiança o nòvo governo e sua política no terre 
no social. Reiteraram, vezes sem conta, que o Ministério do Tra 
balho criara a luta de classes no país. De seu estado-de espíri 
to nos da conta Pupo Nogueira:

”Na fraseologia em uso neste país 
desde a revolução de 1930, aparece 
com frequência e no sentido pejora
tivo o vocábulo ‘plutocrata’*'ê. o in 
dustrial, o industrial paulista ês- 
pecificamente, o detentor das rique 
zas, o indivíduo que liba o mel da 
vida,aquele que, pelo seu esforço, 
pode altear-se à escala mais alta 
da sociedade.
A influência direta do ‘plutocrata’ 
imputou-se grande parte dos desacer 
tos praticados pela administração - 
decaída e para ele convergiram to
dos os ódios e todas as invejas.
E foi porque a indústria é uma se
menteira de ‘plutocratas ’ que sobre 
ela desabaram as calamidades que a 
revolução trouxe em seu bojo1'. (3)

(2) continuação de Nota (2), da página anterior.
11. Dec. 21.396 - 12/05/32 - Cria Comissões Mistas de Concjí 
liação substituídas pelas Juntas de Conciliação e Julgamen
to (Dec. 22.132 - 25/11/32) ás quais só poderiam recorrer 
os empregados sindicalizados.
12. Dec. 21.417-A - 17/05/32 - Regula condições do trabalho 
feminino na indústria e comércio.
13. Dec. 21.580 - 29/06/32 - Cria Inspetorias regionais do 

.MTIC nos estados para supervisionar aplicação da legislação 
social.
14-Dec. 21.761 - 23/08/32 - Estabelece as convenções ou 
contratos coletivos de trabalho.
15. Dec. 22.042 - 03/11/32 - Estabelece condições de traba 
Iho dos menores na indústria. ' ""
16. Dec^ 22.564 - 21/03/32 - Cria" Departamento Nacional do 
Trabalho para se ocupar dos assuntos relativos â sindical^ 
zação.
17. Dec. 22.696 - 11/05/32 - Cria representação das classes 
profissionais na Assembléia Constituinte.
APUD CANO,W. e CINTRA, L.C. - op.cit., pp 135 a 144

(3) .NOGUEIRA, Oscar Pupo - A Indústria em face das Leis do Tra
balho. São Paulo, Escolas Salesianas> 1935, p. 36.



175.
Revela ele também a posição dos industriais frèn 

te ãs medidas tomadas.'peío' Governo Provisoriò:
"Os industriais paulistas nunca se 
furtaramta beneficiar o.seu.operaria 
do com medidas tendentes a assegurar 
seu bem estar morai e material, (...) 
Quando o Ministério do•Trabalho.come 
çou a legislar em jato, contínuo#. os 
industriais paulistas tentaram expur 
gar os projetos dé leis;sociais de 
todas ás disposições que fossem t/de 
molde a prejudiçat a organizaçãò ? 'do 
trabalho manufatureiro, prejüdicando ; 
além dò mais o próprio operariado**.
(4) ' ‘ “

Opuseram-se frontalménte à Lei de Férias ,e ;à 
restrição ao trabalho de menores de 12 anos. No primeiro-caso, a 
legaram que os trabalhadores, \por ignorância, não utilizavam;pe
ríodo de descanso para’ recompor suas forças, mas aproveitavam-no 
para dedicar-se a outras atividades remuneradas,- o que frustrava 
a intenção primordial da medida.. No segundo caso',\ aduziram que/ 
não estando ocupadas, as crianças proletárias fatalmente dedicar 
se-iam a vadiagem com grande possibilidade de’tòrnarem-se^margíç . 
nais, enquanto as fábricas constituíam verdadeiras escolas de a-. 
prendizádò nrofissional e de sadios hábitos de disciplina e mo^ 
ral.

>rceram o nàriz diante o estabelecimento de con 
vênios coletivos de trabalhos

"Teme este sindicato" -- dizia a enr. 
tidáde do-patronato têxtil paulista-, 
- "que a lei em projeto venha criar 
a ditadura dós sindicatos operãrios- 
- suscitando imposições -ídescabidas, 
pretensões inaceitáveis,perturbações 
na organização dõ trabalho, toda uma 
nova ordem de cousas que nó extran -. 
geiro tem apresentado deploráveis re 
sultados.

-Se é verdade que.no regime indivi
dual ol-patrão- pode explorar impune - 
mente o. operárioj-.não é’menos verda
de que no regime da imposição dos sin 
dicatoso resultado sêrã oposto á es 
te". (5)

(4) Idem,:Ibidem, p. 195
(5) NOGUEIRA, 0.P1 - op. cit.’, p. 204
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Não se manifestaram contrariamente ã regulamen

tação do trabalho feminino, mas pediram que os encargos decor - 
rentes da licença concedida ãs mulheres grávidas fossem assumi
dos pelo Estado, nunca pela empresa empregadora.

Encetaram oposição ferrenha ã fixação da jorna
da de oito horas diárias. Um inquérito realizado pelo Centro In 
dustrial de Fiação e Tecelagem de Algodão do Rio de Janeiro en
tre os empresários do setor, revelou a preferência dos capitães 
de indústria por nove horas de trabalho, embora muitos reivindi 
cassem 10 horas ou mais. Argumentavam;

"O custo da produção brasileira — 
agrícola e industrial — é elevado. 
Entre nõs tudo ê relativamente caro 
e difícil. O dinheiro ê esquivo e 
caro; cara a mão de obra, se consi^ 
derarmos a sua pequena eficiência 
em confronto com a extrangeira; ca
ras as matérias primas (...); cara 
a força motriz, caras e até caríss£ 
mas as máquinas.
(...) É natural que sendo cara a 
produção, o produto não possa ser 
barato, tão barato como o1standard' 
da vida nacional exige.
Como baixar-se o custo da produção 
brasileira?
Intensificando-a e ao mesmo tempo, 
livrando-a tanto quanto possiveT 
dos atuais e intoleráveis encargos 
tributátios.
Ora, para intensificá-la mister se 
faz_ dar ao operário a faculdade dê 
trabalhar intensamente. Isto se re
verte em seu benefício, pois quanto 
maior for a sua atividade,tanto mai 
ores serão seus proventos.
Ora, nao se conseguira esse fim com 
o regime de 8 horas”. (6)

Por seu turno, os industriais paulistas do ramo
têxtil propuseram que, a critério das empresas, o horário de 
trabalho pudesse ser elevado até 12 horas, mediante comunicação 
ãs autoridades do Ministério do Trabalho.

A resistência da burguesia industrial ã jornada

(6) NOGUEIRA, O.P. - op.cit., p. 183 
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de oito horas foi tão tenaz que fez o governo recuar de sua in
tenção inicial. Terminou por fixar o horãrio de trabalho em 10 
horas para os estabelecimentos fabrís e 9 horas para os comer 
ciais. As oito horas diárias só se transformariam num direito 
garantido ao conjunto dos trabalhadores com a Constituição de 
1934.

Finalmente, sempre que encontraram um pretexto, 
os capitães da indústria procuraram esquivar-se ao cumprimento 
das leis sociais. Nos primeiros meses de 1932, a FIESP pedia ao 
Ministro do Trabalho que fosse sustada a aplicação das medidas 
já promulgadas, alegando a necessidade de debelar o clima de in 
tranquilidade reinante no estado de São Paulo, inclusive "as 
graves agitações ocorridas no meio operário" e de contar com 
mais tempo para adequar o funcionamento das empresas ás novas e 
xigências criadas por aquelas leis. (7) Neste caso, o Ministro 
Salgado Filho não cedeu.

Claro está que o Governo Provisório não foi de 
todo impermeável ao assédio dos industriais, cujos representan
tes participaram em algumas comissões criadas no MTIC para equa 
cionar o problema das leis sociais. É mais do que provável que 
o adiamento da fixação do salário mínimo tenha se devido,em boa 
medida, ás pressões contrárias desencadeadas pelos empresários 
privados.

Porém, fica de todo evidente que os proprietá
rios fabrís não tiveram a iniciativa da promoção daquelas medi
das legais implementadas até 1934, feitas ã sua revelia e, mui 
tas vezes, contra sua opinião expressa. Nesta questão aos indu£ 
triais foi dado o direito de opinar sobre decisões que lhes e- 
ram impostas e que deviam digerir a contra gosto.

Penso que foram os "tenentes" os propulsores da 
política social durante o Governo Provisório. Como já assinalei 
em outro momento, o núcleo básico das medidas de legislação se 
ciai — regulamentação das relações de trabalho e organização 
sindical — ja aparecia bastante especificado nos primeiros do- 

(7) CARONE,Edgard - A Segunda República. São Paulo, DIFEL,1973, 
pp. 230-231
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cumentos elaborados pelos "tenentes" apôs o movimento de outu 
bro. E permaneceram uma constante nos pronunciamentos poste - 
riores. Acredito que não ê possível entender o que o irado 
Pupo Nogueira chamou de "furor legiferante” das autoridades 
governamentais na esfera do trabalho sem levar em considera
ção as concepções mais gerais dos "tenentes" sobre a organiza 
ção social e a luta renhida que travavam contra os velhos re
presentantes políticos das frações de classe dominantes.

A incorporação da temática social ãs propos
tas dos antigos militares rebeldes expressava sua sensibilida 
de as precárias condições de vida da imensa maioria e ao de- 
sassossego das camadas populares urbanas. As medidas preconi
zadas deveriam de alguma maneira melhorar a sorte das massas 
populares, e para tanto, propunham regulamentação das rela
ções de trabalho na cidade e no meio rural. Que as leis pro
mulgadas beneficiassem tão somente os trabalhadores urbanos e 
apenas mais uma demonstração do fracasso "tenentista" em sola 
par as bases sociais do domínio das chamadas "oligarquias".

Disse e repito, se não e possível encontrar 
na política social defendida pelos "tenentes" qualquer inten 
ção de criar condições mais propícias ã acumulação industrial, 
tampouco é possível imaginá-la como uma política pensada do 
ponto de vista das classes subalternas. Tratou-se de uma polí 
tica concebida do ponto de vista do Estado, ou melhor, de um 
Estado que deveria diminuir as desigualdades sociais para cons 
truir a unidade da nação.

No processo da luta real travada durante o Go 
verno Provisório, alguns "tenentes" eventualmente viram nos 
trabalhadores urbanos possíveis aliados na sua disputa local 
contra os partidos tradicionais. Mas, esse e o aspecto menos 
importante da questão.

Também do ponto de vista de um Estado ao qual 
cabia organizar a nação fragmentada pela política local, os 
"tenentes" propuseram um ordenamento institucional corporati
vo. Ê obvio que eles não inventaram o corporativismo e nem 
foram os únicos a preconizá-lo como panaceia para os males na 
nais. A solução corporativista estava no ar, pois fora a i-
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déia força do movimento de crítica intelectual ao liberalismo 
da I República. Estava no ar e estava no mundo, que assistia 
a multiplicação dos movimentos fascistas. Mas, não ê menos e- 
vidente que foram os "tenentes” a força política que concreta 
e cotidianamente defendeu a ordem corporativa em oposição ao 
projeto liberal das forças políticas tradicionais, contra as 
quais se degladiavam.

E sintomaticamente, a primeira Lei de Sindica 
lizaçao, também conhecida como lei Collor, estabelecia um ar
cabouço sindical talhado pelo figurino corporativista, consa
grando o controle ministerial sobre as entidades de classe. 
(8)

Na cabeça dos^rebeldes da década dos vinte, o

(8) O Decreto 19.770 de 19 de.março de 1931,^regulava a sindi 
calização das "classes" patronais e operárias no meio ur
bano e rural. Estabelecia a unicidade sindical por catego 
ria econômica ou profissional. Exigia o reconhecimento do 
Ministério do Trabalho para que as entidades adquirissem 
personalidade jurídica, ficando aptas a^pleitear perante 
o Ministério todas as medidas de proteção, defesa e assis. 
tência a categoria que representavam, além de participar 
nos organismos da justiça trabalhista^a serem criados, fi
ra permitida a organização de federações de base estadual 
e de confederagõès nacionais, que confluiriam para umá ú- 
nica organizaçao de cúpulas para os trabalhadores a Confe 
deração Brasileira do Trabalho e para os empregadores, a 
Confederação Nacional da Indústria e do Comércio.
Muitos eram os mecanismos de ingerência Ministerial. O re 
conhecimento demandava a apresentação de ata dos traba - 
Ihos de instalação, relação dos sócios e estatutos. Repre 
sentantes do Ministério poderiam assistir as assembléias 
das entidades e fiscalizariam trimestralmente sua situa
ção financeira. Em caso de infrações e irregularidades as 
autoridades ministeriais podiam impor multas, destituir 
diretorias eleitas ou mesmo dissolver o sindicato. 
Restrições eram impostas à livre associaçãos o quadro de 
associados deveria ser constituído de um mínimo de 2/3 de 
brasileiros natos ou naturalizados. No acesso aos cargos 
de direção mantinham-se ãs mesmas restrições e impunha-se 
que o máximo de 1/3 permitido aos estrangeiros sõ pudesse 
ser preenchido por indivíduos que jã residissem no país 
ha vinte anos.
Cf. CANO,W. e CINTRA, L.C. - op.cit., pp 137-138 e 

BERNARDO, A.,C. - op.cit. pp 111 a 114.
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corporativismo ora um projeto de organização para todos os se 
tores sociais e que os subordinaria todos à tutela do Estado. 
Desta forma, pensavam, se chegaria a uma espécie de equilí
brio social, arbitrado pelo Estado. A sociedade como uma tota 
lidade orgânica e harmônica, estaria refletida em institui - 
çôes estatais, onde todas "as classes" teriam garantida a sua 
representação.

Com essa visão pediram e apoiaram a sindicali 
zação das "classes patronais e operarias" na cidade e nos cam 
pos. Na iminência do retorno ao regime constitucional lutaram 
pela representação profissional na Constituinte e foram vito
riosos .

Evidentemente, as estruturas corporativas em
brionárias, estabelecidas por impulso dos "tenentes" no perío 
do que nos ocupa, tiveram significado diverso para cada uma 
das frações e classes dominantes e dominadas. Para as fra - 
ções agrárias e mercantis cafeeiras, por exemplo, significaram 
a perda de controle sobre seus próprios negócios e o ocaso de 
seu predomínio político. Para as frações burguesas indus
triais um novo canal de expressão dos seus interesses ainda 
que as mantivesse politicamente subordinada, o que de resto 
não era nenhuma novidade. Para as classes trabalhadoras, fo
ram um instrumento legal de representação outrora inexistente 
e, simultaneamente, uma camisa de força, que limitou a possi
bilidade de uma pratica autônoma, ao tempo em que garantia 
sua subordinação social.

Se vista a posteriori, a lei de sindicaliza- 
ção de fato resultou benéfica ã burguesia industrial, por per 
mitir controle maior sobre a organização das classes subalter 
nas urbanas, ela não foi assim percebida no momento de sua 
promulgação. Na incerteza da primeira hora, em meio a crise
econômica e ãs primeiras manifestações da escaramuça política 
entre os vitoriosos, os empresários encararam a legalização - 
da vida sindical como um estímulo oficial ã luta de classes . 
Foi esta mais uma medida que tiveram de engolir,com cara feia. 
Em entrevista à imprensa o então presidente da Federação das
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Indústrias de São Paulo, Horácio Lafer declarou:

"Não ê pessimismo afirmar que, nos 
tempos que correm, a partir do mo- 
men to em que os trabalhadores es ti 
verem organizados em sindicatos, a 
paz desaparecera dos locais de tra 
balhõ". (9)

Resumindo, as leis de proteção ao trabalho e 
de sindicalização, foram impulsionadas, durante o Governo Pro
visório, pela alá mais radical dós que fizeram a Revolução de 
Trinta. Elas foram impostas ã proprietários industriais e inse 
riam-se no esforço tenentista de talhai a foice e sem demora 
uma nova sociedade e novas instituições políticas distintas da 
quelas legadas ao país por quarenta anos de domínio "oligãrqui^ 
co".

Essas medidas desabaram, também, sobre as cla£ 
ses trabalhadoras que as encararam a partir de suas condições 
concretas: sócio-econômicas, organizatórias e políticas, que 
serão' delineadas a seguir, tomando como exemplo o Estado de 
São Paulo.

A economia mercantil-exportadora arrastou na 
sua queda a indústria e o conjunto das atividades urbanas. A 
redução da jornada de trabalho — e dos salários — ou o desem 
prego abateram-se sobre as classes trabalhadoras. Os quadros a 
presentados a seguir, mostram a evolução do emprego, entre 
1928 e 1937, nos principais ramos industriais no estado e na 
cidade de São Paulo.

Cf. HARDING, T.F. - op.cit., pp 75-76



QUADRO I - Estado de Sao .Paulo

Evolução do Qnnreoo nos nrincinals rarvns industriais 1928 - 1937

Ano Rase 1920 - 100
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...

Fonte: Secretaria da Agricultura, Indústria o Comércio do Estado de são Paulo - 
Estatística industrial do Estado de são Paulo» São Paulo, 1929 - 1938»
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EVolução do ersprogo on alguns; dos principais raraos industriain 1926 - 193?
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Fonte i Idemr ,Ibid_emf 1929-1938^
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Os precários dados fornecidos por Mário Cardim re 

velam a deterioração ocnstante do poder ..de ocmpra real dos salários des 'assa
lariados fabrfs entre 1928 e 1932, enquanto a remuniração real 
de um setor dos ferroviários experimentou tendência inversa, co
mo se observa no quadro que se segue:

QUADRO .III

Evolução do salãrió real de algumas categorias trabalhadoras no 
Estado de São Paulo 1928-1934

Ano base '1928 = 100

1928 1929 1930 ■1931 1931 1932’ 1934
Salários urbanos

Carroceiros
Operários de

100 115 129,3 ; 1013 88,2 98,9 -94,3

Fábrica 100 96,4 85,9 88,4 85 122,4 108,7

Salários ferrovi 
ãrios

(Cia.'Paulista)

Mestre dê linha 100 103,7 116,4 ’130,5 98,4 94,5 92
Feitores
Operários (diá

100 123 138 154,8 120,3 115,5 .112,5

ria) 100 129,4 . 145,2 162,9 . 127,8 122,7 119,5
Cal dei rei ros 10 Q 107,3 . 120,4 135,1 91,1 87,5 88,1
Fundi dores 100 106 118,9 j 133^ 102,4 92. 96,8
Funileiros 100 105,3 118,2 132,6 95,6 91,4 90,4
Maquinistas 100 103,7 116,4 130,5 113/5 109 138,8
Foguistas 100 103,7 116,4 130,5 111,4 107 116,3
Limpadores 100 103,7. 116,4 130,5 >124,2 107,8 116,2

Nota: Para o cálculo dos fndices de salário real foram utiliza-
dos os dados sobre salário e custo-de vida calculados por 
Mario Cardim, que nãoxdã maiores* informações sobre como 
obteve o salário dos operários de fábrica.

Cf. CARDIM, Mário - Ensaio.de_análise de fatores econômicos e, fi
nanceiros do Estado de-Sao Pauló e;do-Brasil.- São Paulo, Secreta 
ria .ãaAgricultura, Industria e Comércio, 1936.
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No auge da crise diminuiram òs salários nomi- 
I '4 ' f1_,

nais e reais do operariado, seja em virtude da redução das ho- 
ras trabalhadas, seja pelo corte puro e simples da remuneração 
paga pelas empresas. Essa foi de resto pratica frequente,a qual 
não se furtaram mesmo as grandes empresas paulistanas. Em agos
to de 1930, o jornal A Platéia noticiava o expediente adotado 
pelo empresário têxtil Jafets

"Tendo a crise econômica atingido 
a fabrica como a todos nos, resol
veu seu proprietário adotar uma po 
líti-ca divèrsa à dos colegas. E as 
sim, ao invés de propor aos opera 
rios uma redução nos dias de traba 
Iho e de salário, resolveu manter 
a fábrica em funcionamento durante 
todos os dias úteis, mantendo os 
mesmos ordenados, com a condição 
dos operários darem duas horas a 
mais por dia de serviço. Reduziu o 
preço da venda de seus produtos a 
30% e desse modo vai passando sa
tisfatoriamente pela crise". (10)

Em novembro do mesmo ano, A Sociedade Comer - 
ciai de Gênova, tecelagem da família Maluf, que há um ano redu
zira o tempo de trabalho a quatro dias semanais e .0 salário em 
25%, voltou a funcionar durante seis dias, más manteve o descon 
to de 25%. A mesma época, as Indústrias Reunidas Francisco Mata 
razzo haviam cortado a remuneração dos tecelões em 50%. Enquan 
to os trabalhadores da Light, tinham sua jornada e seu salário 
reduzidos quase a metade.

Por seu turno, os pequenos funcionários públi
cos amargavam meses sem receber:

"Em nome de um punhado de humildes 
operários — a eterna vítima dos 
poderosos — em extrema penúria;vi 
mos a presença de V.Sa. implorar- 
lhe que interceda por nós junto 
aos Srs. Secretário da Viaçao e Di 
retor da Repartição de Aguas e Es
gotos, para que recebamos os nos
sos vencimentos que, há quase 3 
meses não recebemos..

(10) A PLATÉIA.' São Paulo, 02/ago. /1930.
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Quando caiu, o nefasto governo do sr. 
Júlio Prestes, nõs exultamos de ale
gria, porque sentíamos surgir uma no 
va era de trabalho, justiça e pro
gresso. Mas, embora seja cedo para 
julgar os fatos, parece que tudo coa 
tinua ainda na mesma. Pelo menos mui 
tas das nossas turmas continuam comõ 
dantes, dirigidas pelos feitores es
trangeiros ásperos e intolerantes. 3 
o nossb pagamento com um atraso que 
nunca se viu nesta repartição! A nos_ 
sa situação é dolorosa. Muitos de 
nós tem que andar 10 ou 12 km de ma
nhã e outros tantos a tarde,por fal
ta de dinheiro para o bonde e outros 
meios de locomoção. (11)

Em 1931 eram ainda frequentes os protestos opera 
rios contra atrasos no pagamento,, redução dos salários e de trata 
Iho:

"Os operários das duas turmas da Fá
brica Brasileira de Sedas (...), sen 
do 85% mulheres, declararam-se em 
greve. Motivou a paralização dó tra
balho, a prepotência do mestre da se 
ção de tecelagem que, além de inúme
ras injustiças, que diariamente pra
tica contra os operários, usa de uma 
linguagem indecorosa para com as te
ce lãs e ainda ontem pretendeu agre
dir um tecelão, provocando a reação 
geral, tendo sido punido pelos opera 
rios indignados. Acresce ainda; que 
os operários sofreram no mês ■ passa
do, uma redução de cerca de 25% -'nos 
seus salários, existindo, portanto, 
geral descontentamento. Além disso, 
o sr. Mikail obriga-as a tocar dois 
teares de seda, o que ê insuportável. 
Há 12 ou 13 meses sofreram uma redu
ção de 50 a 55% nos preços por metro 
de pano. Tendo que trabalhar 9 horas 
seguidas', sem terem uma trégua ao me 
nós de 15 minutos para tomar cafê,ne 
cessitando para'isso, tomarem suas 
refeições com as máquinas em movimen 

. to. 0 mestre, por sua vez, nem se
quer tolerava que as tecelãs se sen-

(11)-Carta dirigida a A-PLATÉIA, 13/nov./1930
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tassém em toscos caixotes# na horá 
da apressada refeição. 0 desconten
tamento era# portanto#agravado pela 
humilhante falta de consideração e 
conforto”. (12)

No ano seguinte# a União dos Operários em Fábrl 
cas de Tecidos denunciava as largas, jornadas de trabalho#sem çon. 
trapartida na elevação dos salários.:

"A pedido dò grande número de operá 
rios da Tecelágém dé Seda Itálo-Bra 
sileira# que desde muito “ trabalham 
oito horasxpor dia e_que não,querem 
sér arrastados a trabalhar mais'ho
ras# como acontece em-outras fábri
cas do gênero# que trabalham nove # 
dez e mais horas, enviámos ó prèsen 
te. ofício ao sr. Ministro do Traba
lho. Há necessidade urgente de rè- 
riiédiar um grande mal em São Pauló # 
pois o operariado# cansado de espe 
rar pelas leis sociais# já há muito 
tempo proriietidàs, e sofrendo condi^ 
ções ás mais humilhantes # * , aumento 
de horas de trabalho acompanhado de 
reduções nos seüs vencimentos já co 
meça a agitar-se. Muitas fábricas 
de tecidos já procederam da maneira 
acima descrita# aumentando pára 9, 
10 e até 14 horas o trabalho, o que 
e contra.a vontade do operariado e 
máis, redúziram-sé paulatinamehte - 
os vencimentos, de maneira que ho
je# em dez e mais horas de serviço, 
percebem salários mais reduzidos do 
que quando trabalhavam oito horas.A 
cresce a tudo isso as multas, sus-, 
pensões e outros processos húmilhan 
tes^de que são vítimas.-Enquanto sê 
aumentam as horas de trabalho, há 
muitos profissionais desempregados, 
áos quais os industriais negam-ter- 
minantemente serviço, ao mesmo tem
po* que admitem elementos femininos, 
mesmo'que não sejamda profissão^vl 
sandp, unicamente por em -prática ; òê 
processos acima apontados”.

(12), A PLATÉIA, 197jun./Í931.
(13) Idem, 20/fev./1932.
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Reclamações semelhantes multiplicavam-se na im
prensa diária.

Vivendo empilhados em habitações precárias, a- 
meaçados pelo desemprego ou, na melhor das hipóteses,sofrendo re 
dução drástica de seus ganhos, os trabalhadores saudaram o gover 
no da Revolução de 1930 cóm uma onda de greves. O descontentamen 
to longamente represado manifestou-se à luz do dia no clima polí 
tico mais propício criado pelo desmoronamento da velha ordem.Foi 
como se o proletariado, a seu modo, começasse a cobrar as promes. 
sas feitas pela Aliança Liberàle pelos revolucionários em campa 
nha. A relação detalhada das greves efetuadas entre 1930 e 1935 
pode ser encontrada no Anexo' I.

Com efeito, dos dezessete movimentos paredistas 
registrados pelo jornal A Platéia durante o ano de 1930, apenas 
um foi desencadeado antes de 3 de outubro, enquanto que dezes - 
seis ocorreram no mês de novembro.

Foram, via de regra, paraíizaçÕes por fábrica 
que, apenas em alguns casos se alastraram por outras empresas do 
mesmo bairro. As quatro primeiras constituíam protestos contra a 
redução dos salários em virtude da crise industrial. Muitas das 
outras que se seguiram foram motivadas pelo não pagamento do rea 
juste de 15% decretado por João Alberto ao assumir a intervento- 
ria do estado. Neste caso, embora as greves tivessem espoucádo 
por empresa, terminaram por se transformar em um movimento único 
e mais geral, que ao longo da segunda quinzena de novembro atin
giu o coração do parque têxtil paulistano. Além de ser idêntico 
o objetivo, contribuiu para a unificação do movimento o papel co 
ordenador desempenhado pela União dos Operários em Fábricas de 
Tecido (UOFT), reestruturada naquela época.

Em todos os casos para os quais temos informa
ção (seis) os operários tiveram êxito.

No ano seguinte, a movimentação grevista foi bem 
menor: apenas seis movimentos registrados pela mesma fonte,a mai
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oria dos quais no sètor têxtil. Um deles, entretanto# adquiriu 
proporções inusitadas envolvendo, durante cerca de quinze dias, 
quarenta mil trabalhadores entre tecelões e empregados em ou
tros ramos indUsttiais. Sua importância resldiü, ademais,no fa 
to de revelar a imbricação entre uma manifestação operaria e a 
luta dos "tenentes*1 tontía os partidos políticos das facções 
dominantes no estado.

Em julho de 1931, o governo do ihterVentot Jo 
ão Alberto enfrentava a crise final, sob o fogo cerrado dos de 
mocrãticos e republicanos. Um "interventor civil e paulista" £ 
ra a palavra de ordem que unificava as forças políticas tradi
cionais em São Paulo. No dia 13, o "tenente" apresentara 
demissão enquanto promovia as negociações para sua substitui - 
ção por Plínio Barreto. A nomeação deste último era objetada, 
porem, por Miguel Costa e seus seguidores dispostos a influir 
no processo de escolha do novo interventor e a manter o chefe 
da coluna invicta no comando da Força Pública. Com esse objet£ 
vo, os legionarios promoveram varias manifestações públicas no 
centro da cidade, algumas de cunho violento.

Neste clima conturbado, no dia 17, depois da 
realização de comícios no Brãs e centro da cidade as fabricas 
têxteis começaram a parar. Não por acaso a testa do movimento 
encontrava-se a União dos Operários em Fábricas de Tecidos, cu 
jo presidente, Righetti, era figura ligada ás hostes miguelis 
tas.

Durante a noite, duas empresas — Fábrica de 
Tecidos Matarazzo e Cotonifício Crespi — foram invadidas por 
seus empregados que sÕ as abandonaram apõs intervenção da polí 
cia.

No dia seguinte, o movimento já atingia 10.000 
trabalhadores, em sua grande maioria tecelões, que promoveram 
comícios em cinco bairros operários. A essa altura, os grevis
tas reivindicavam jornada de 8 horas e protestavam contra a 
lei que criara as cadernetas de trabalho fornecidas pelo DET. 
Mais duas fabricas foram tomadas de assalto, em sinal de pro
testo contra as condiçoes de trabalho aí vigentess a Anglo-Bra

Scanner

Scanner

Scanner
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siléi-ra e o Cotónifício Paulista.
A 20 de julho, ã parede se extendia è éKê^ãva 

a;paralizar a capital. Os-operários da Light ameaçavam" dei Xá ir ã 
cidade às escuras e seni bondes. As manifestações de rüa múlti - 
plicavam-se misturando membros da Legião Revolucionaria é traba 
lhadores. Em meio à confusão, o movimento assumia êores dê pro 
testo popular contra a nomeação declínio Barreto. Informava Lu 
is Aranha a seu irmão o ministro Oswaldo Aranha:

"Agravada sensivelmente situação 
São Pâ'ulo;xMiguel, Linhares chega
rão ágòrà chamados Getúlio. Dêcla- 
rám-se greve operários oitenta fá
bricas, pretendendo fazer manifes
tação desagrado nomeação Plínio. 
Santos aderiram dois' mil estivado
res. João Alberto avisou pretender 
evitar comício^ (...) Parece tudo 
provocado legião amigos Miguel?7 
(14)

Na mesma data, A Platéia noticiava:
"Dizem que os estudantes dissolve
ram a pau um dos comícios realiza
dos- ontem nesta capital, o que não 
é absolutamente vèrdade.
O povo de São Paulo e o elemento 
proletário, que nesta hora se ‘ in
surge contra a indicação do sr.Plí 
nio Barreto à interventor!a de hoã 
so estado, o estão fazendo num mo
vimento de civismo e em defesa dos 
princípios revolucionários.e, 'des
te modo jamais se acovardariam cin
te qualquer tentativa dos estudan
tes". (15)

Entrementes os grevistas tornavam mais concre
tas as suas reivindicações, mas circunscreviam-nas a temas de 
seu interesse específico: jornada de trabalho, um tear para,ca
da tecelão, salário diário mínimo para tecelões e menores, inde 
nização para os desempregados pagapelo governo, reconhecimento 
das comissões criadas no interior das empresas.

(14) SILVA,. Hélio;.- 1931 - Os tenentes no poder. Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 1966, p. 176.

(15) A PLATÉIA, 20/jul./Í931.
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Poi seu turno, Miguel Costa, chamado ao Rio 

por Vargas, lançava de lã um apelo ã serenidade dos ânimos, a 
cessação do movimento grevista e das manifestações populares e 
dava seu apoio público a Plínio Barreto. Mas, a situação - : não 
estava —• nem jamais estivera — sob seu controle. Os migueli£ 
tas terminaram vencendo? enquanto Plínio Barreto desistia . da 
interventoria, o nome de Laudo de Camargo começava a ser venti. 
lado. Entretanto, a greve prosseguia.

No dia 22, uma comissão de trabalhadores en
tregava o seu memorial de reivindicações ao presidente do Cen
tro dos Industriais de Fiação e Tecelagem, que assim narrou o 
episódio:

”Em\agosto de 1931, no mais aceso 
de uma luta política cujos episó
dios ainda perduram na memória 
dos filhos dessa terra,magotes de 
indivíduos, que no momento nin
guém conseguiu identificar, per
correram as fábricas désta cidade 
impondo o seu fechamento imedia
to, ficando ao desamparo a massa 
proletária.
Não estávamos a braços com nenhu
ma parede operária e o operariado 
não havia apresentado reivindica

ções de qualquer natureza.
Fui procurado em meu gabinete por 
um grupo de personagens suspeitos 
que, em atitude ameaçadora, apre
sentaram-me como credencial uma 
carta de apresentação do interven 
tor 'militar do momento”, (João A_1 
berto).
Chefiava tal grupo um agitador 
profissional que, desde anos, vi
via da exploração da massa prole
tária fazendo de tempos em tempos 
largos estágios nos xadrezes poli 
ciais”. (16)

Neste primeiro encontro, a entidade patronal 
mostrou-se irredutível negando a existência da greve e a vali
dade das reivindicaçõesi 

(16)"NOGUEIRA, O.P. - op.cit., p. 187 .

i



190.

Enquanto a situação política serenava com a es. 
colha do novo interventor e a demissão de Miguel Costa da Força 
Pública, a paralisação continuou, entre choques com a.polícia e 
tentativas de conciliação promovidas pelo Departamento Estadual 
do Trabalho. No dia.28 de julho havia ainda 40.000 trabalhado
res de braços cruzados. 0 movimento terminou com vitorias par
ciais negociadas a nível de cada empresa.

A reconstituição da greve de julho revela as
pectos interessantes do estado de ânimo.do operariado, de seu 
grau de organização, assim como de suas relações com os elemen 
tos ligados ao "tenentismo".

Na verdade, o descontentamento generalizado da 
classe operária possibilitou a eclosão de amplo movimento — es 
timulado õ certo pela elevação da- temperatura política — a par 
tir de uma organização bastante precária. A ÜOFT embora se apre 
sentasse como porta-voz dos grevistas aparentemente tinha muito 
pouco controle sobre suas ações, como o testemunham as invasões 
de fábricas promovidas isoladamente por seus próprios trabalha
dores.

Patenteou-se, também, o tipo de relacionamento 
peculiar estabelecido entre os legionários miguelistas e, mesmo 
João Alberto, e os trabalhadores. Eles foram, de certa forma, 
coniventes com o movimento grevista, provavelmente estimularam 
sua eclosão e procuraram aproveitá-lo em sua luta contra Plínio 
Barreto. Mas, em nenhum momento dirigiram-no ou tentaram dar - 
lhe um programa mais amplo, que de resto eles mesmo não pos- 
suiam. Tinham influência sobre o principal líder da greve, Ri- 
ghettl, mas isso não significava que orientassem a ação da ÜOFT. 
De outra parte, e indubitável que, naquelas circunstâncias con
cretas, havia uma atmosfera de difusa simpatia operária pelos 
"tenentes”, que apareciam como seus aliados contra a rigidez da 
posição, patronal.

No ano de 1932, o' movimento grevista que pare
cia iniciar um curso ascendente foi fre.iado com a eclosão da 
guerra civil;paulista. Entre fevereiro e maio, ocorreram cator
ze greves, duas das quais de certo vultos a primeira, manteve
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os ferroviários da São Paulo Railway de braços cruzados por cer 
ca de dez dias, no mês de maio; a segunda paralisou ainda uma 
vez praticamente todo o parque têxtil da capital.

Ao contrario dos movimentos dos anos anterio
res com os quais os trabalhadores procuravam se defender da cri 
se, a temática básica das greves de 1932 foi a elevação sala
rial, a aplicação das medidas sociais prometidas ou já promulga 
das pelo governo — jornada de oito horas, ferias, código de me 
nores, abolição das carteiras de trabalho — e o reconhecimento 
dos embriões de organização que começavam a surgir nas empre
sas. Não hã dados que permitam aquilatar o êxito dessas lutas, 
mas, sabe-se que pelo menos as reivindicações de maiores salá
rios foram, em muitos casos, atendidas.

De junho atê o final do ano, não se tem notí
cia de qualquer movimento grevista. A conflagração armada, a o- 
cupação militar do estado pelas tropas federais e as medidas re 
pressivas posteriores explicam a cessação das mobilizações ope
rárias. De fato, ê sabido que violenta repressão abateu-se so
bre as lideranças sindicais e políticas das classes subalternas 
depois da derrota da Revolução Constitucionalista, apesar de 
não haver o proletariado participado de maneira ativa do lado 
dos rebelados.

Esse golpe desfechado quando o movimento opera 
rio apenas começava a se organizar, certamente ajudou a provo
car um acentuado descenço das lutas, que se prolongou por todo 
o ano seguinte. Em 1933, ocorreram apenas cinco greves, de pou
ca duração e importância, quatro das quais realizadas fora da 
capital. Não foi, todavia, o único fator de recuo das mobiliza
ções proletárias.

Com efeito, já em 1933 a indústria retomava sua 
curva ascendente de expansão, criando novas oportunidades de 
trabalho e afastando para segundo plano o fantasma do desempre
go. De outra parte, ao mesmo tempo em que muitos dirigentes sin 
dicais e militantes políticos proletários eram encarcerados, o 
governo ia promulgando as leis sociais e criava, por meio das
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juntas de conciliação e julgamento, formas institucionalizadas 
e mais suaves de lidar com os conflitos surgidos nos estabele
cimentos fabris. Finalmente, decretada a lei de sindicalização, 
o Ministério do Trabalho começava a disputar com as antigas en 
tidades sindicais o comando do processo de organização das cias 
ses trabalhadoras.

Nunca é demais insistir sobre a fraqueza orgâ 
nica das entidades classistas existentes quando da ascenção 
de Vargas ao poder. Na primeira quinzena de novembro de 1930, 
surgiu, em São Paulo, o Comitê Provisório de Reorganização Sin 
dical, cujo nome jã é indicativo da situação anterior dos sin
dicatos proletários.

Testemunhos da época dão conta do entusiasmo 
que cercou seu aparecimento, e as reuniões que promoveu. Numa 
delas, o operariado "acorreu ao salão da Associação Auxiliado
ra das Classes Laboriosas, para tratar da reorganização sindi
cal e o local ficou, desde muito antes da hora marcada, 20 hs. 
tão cheio que os proprietários do prédio viram-se obrigados 
a colocar na porta de entrada um aviso dizendo estar mais do 
que lotado o salão e não ser permitida a entrada de mais nin
guém". Os trabalhadores tomaram a rua do Carmo, para partici
par da assembléia, que elegeu comissões que tratariam da orga
nização sindical de metalúrgicos, tecelões, construção civil, 
alimentação, bebidas, couros e peles, louças e cerâmica,trans
portes urbanos, ferroviários, gráficos, eletricidade, emprega
dos no comércio, empregados públicos, motoristas e carrocei
ros. (17) As notícias revelam que também no Rio realizou-se um 
grande comício para tratar do mesmo fim.

O estabelecimento de novas associações ou a 
revitalização das antigas entidades existentes foi, ao que tu
do indica, bem rápido. Em 1931, as principais categorias pro-

(17) DIAS, E. - op.ci±., p. 176 e sgts.
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fissionais da cidade de São Paulo possuiam suas uniões,ligas ,a£ 
sociações ou sindicatos. Mas, organizações poderosas e solida - 
mente enraizadas não se criam do dia para noite.

Foram, pois, entidades sindicais ainda em pro
cesso de formação, que tentaram encabeçar e coordenar as gre
ves mais ou menos espontâneas, que espoucaram no terreno social 
trabalhado pela crise econômica, pela relativa liberdade e pe
las expectativas de uma nova política trabalhista suscitadas pe 
la Revolução de 30. Mais do que dirigí-las, os sindicatos devem 
tê-las aproveitado para ampliar seus quadros e estreitar seus 
laços com a massa trabalhadora.

Essas associações refletiam em seu seio toda a 
gama de orientações políticas que diferenciavam os quadros mil£ 
tantes das classes trabalhadoras. Sob a bandeira anarquista, vã 
rias delas agruparam-se na Federação Operaria de São Paulo, que 
em janeiro de 19 33, dizia contar com a participação de 22 sindjl 
catos entre os quaiss Sindicato Operário Vidreiro, Liga Opera - 
ria da Construção Civil, União dos Operários Metalúrgicos, Sin
dicato dos Manipuladores de Pão, Sindicato dos Artífices em Cal. 
çados, Sindicato dos Carteiros, União dos Trabalhadores da Light 
União Sindical dos Profissionais do Volante, Sindicato dos Ope 
rãrios em Fabricas de Chapéus. Em oposição a FOSP, os comunis
tas tentaram formar, em 1931, a nati-morta Federação Sindical 
Regional, que estimulou a organização de alfaiates,costureiras, 
bordadeiras, coleteiros e trabalhadores em point-a-jour, bonés 
e roupas brancas. (18) Era simpática aos "tenentes” de Miguel 
Costa a recém criada União dos Operários em Fabricas Têxteis,en 
quanto a União dos Trabalhadores Gráficos, estava sob o contro
le de um grupo de ex-comunistas que, em 1931, aderira ao trot£ 
quismo.

A divisão segundo linhas políticas divergentes 
é característica geral do movimento operário, em qualquer país. 
Mas, o que tornava específica a situação, que ora descrevo, era 
a ausência de uma força política que predominasse sobre o movi-

(18) A PLATÉIA, 19/st./1931. 
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mento sindical e a fraqueza mesma das organizações que concor
riam pela liderança geral.

A influência anarquista decaia francamente. A- 
pesar dos 22 sindicatos pertencentes a FOSP, a participação di
rigente dos partidários da ação direta nos movimentos proletã - 
rios mais importantes — as greves — parece ter sido reduzida. 
Sem dúvida lutaram ao lado dos grevistas e fizeram muitos pro
nunciamentos de solidariedade, mas não hã notícias de que te - 
nham realmente encabeçado e impresso a sua marca nos movimentos 
registrados. Os partidários de Miguel Costa fundaram em 1933 o 
Partido Popular Progressista para dar lastro ã intcrventoria de 
Castilho Lima. Mas, como já se viu, não tinham qualquer orienta 
ção a dar para o movimento sindical, da mesma forma que,enquan
to força política, não passavam de um estridente grupo de pres
são. Os comunistas, precariamente organizados e fortemente mar
cados pelo "obreirismo" de seus quadros fundadores, mal eram ca 
pazes de se situar face ao processo político global, cujo senti 
do não apreendiam. (19)

Na prática, nenhuma das forças políticas que a 
giam no meio trabalhador constituía um movimento político nacio 
nal, com alguma solidez. Podiam fornecer os quadros mais comba
tivos e dedicados, mas não eram capazes de dirigir politicamen
te as camadas trabalhadoras. Eram antes arrastados por seu movi 
mento espontâneo. E, nesse sentido, espelhavam as vicissitudes 
do processo de constituição política das classes subalternas 
Mas, nem por isso deixavam de despertar o rigor da repressão , 
que por um dá cá esta palha levava para os cárceres seus mili - 
tantes mais ativos.

Em resumo, os trabalhadores responderam na me
dida de suas parcas forças ao estímulo produzido pelo desmante
lamento do regime "liberal" e ã ascenção de dirigentes que lhes

(19) Uma descrição interessante das vicissitudes organizatõrias 
e políticas do grupo comunista no princípio da década dos 
trinta pode ser encontrada em BASBAUM, Leôncio - Uma vida 
em seis tempos? memórias. São Paulo, Alfa Ômega, 1976, 
cap. II
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acenavam com formas novas ,de lidar com seus anseios e reivindi
cações. Responderam prontamente com uma onda de manifestações, 
que por serem espontâneas tiveram fôlego curto. Antes que o go
verno pudesse legislar sobre a "questão social", jã reivindica
vam com greves: a jornada dè oito horas, melhor salário, melho
res condições de trabalho. Antes que se promulgasse a lei- de 
sindicalização., jã”seus quadros mais ativos tratavam de reestru 
turar as organizações de classe. Todavia, enquanto se constitu- 
iam as suas entidades de classe e estavam em embrião seus ins
trumentos próprios de expressão políticà, o governo decretava 
as principais leis sociais, estabelecendo um ponto de apoio le
gal para suas reivindicações e criava, através, dos . sindicatos 
reconhecidos, condutos novos pelos quais a pressão dos trabalha 
dores era canalizada para o interior do aparato de Estado.

Para as classes trabalhadoras esboçavam-se du- 
alternativas de organização: seus sindicatos livres e os sindi
catos oficiais, por meio dos quais podiam fazer-se representar 
nos organismos corporativos do Estado e no Parlamento. A defini^ 
ção por uma delas se afirmará jã nos primeiros momentos do Go
verno Constitucional, em função das próprias condições do prole 
tariado. A tendência a participação nos sindicatos reconhecidos 
prevalecerá. Como procurarei demonstrar, este fato de per si 
não implicou na perda imediata de independência política dos 
trabalhadores. Ainda que por um curto lapso de tempo, o sindica 
lismo oficial abrigou tendências políticas diversas, geradas ou 
fortalecidas pela ação coletiva das massas proletárias. Sua li
quidação prematura sô pode ser entendida quando se toma em con
sideração os rumos assumidos pela crise política, que estremecia 
a sociedade inteira.



III - AS CLASSES TRABALHADORAS SOB O GOVERNO CONSTITUCIONAL

Durante o Governo Constitucional, a atuação 
das classes trabalhadoras, bem como seu processo de unificação 
através de organismos sindicais e políticos, estiveram baliza
dos pela instabilidade política geral, que se extendia e apro
fundava .

Essa instabilidade, expressão e resultado de u 
ma'crise de hegêmonia a se prolongar sem solução, ia permitin
do o fortalecimento do Estado — e o aumento da capacidade de- 
ciséria da burocracia estatal^-- ãs expensas das frações de 
classe dominantes. No plano político concreto ela manifestava- 
se na desagregação ou no enfraquecimento das forças políticas 
mais atuantes no cenãrio nacionais enquanto o movimento "tenen 
tista” se esboroava, os partidos tradicionais depauperavam- se 
sem poder estabilizar um sistema de alianças que lhes garantis 
se o controle das alavancas governamentais de comando.

Para as massas proletárias, a incapacidade he
gemônica das facções dominantes, refletida no agravamento da 
crise, significou, de imediato, um raio de ação mais amplo, 
maior liberdade para manifestar seus reclamos, enquanto a su
as vanguardas em formação era dado ensaiar -- tão somente en
saiar — formas de intervenção e organização propriamente poH 
ticas e de cunho nacional. Mas, esse período de liberdade du
rou pouco. Exatamente porque o regime não se alicerçava no pre 
domínio hegemônico de qualquer das frações de classe dominan
tes, as manifestações das classes trabalhadoras e sua articula 
ção política apenas esboçada transformavam-se em ameaça real ã 
ordem constit uída.Como assinalou com justeza um estudioso do 
período, para os trabalhadores a ditadura do Estado Novo come
çou em fins de 19 35.

Do ponto de vista das classes subalternas,o Go 
verno Constitucional pode ser pois dividido em duas fases radi 
calmente diversas: um momento de relativa liberdade que se es

Scanner
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tende da Constituinte à malograda tentativa de levante encabe
çada pela Aliança Nacionál Libertadora em novembro de 1935j ura 
segundo momento de silêncio que antecede o golpe de 10 de no
vembro de 1937 e, prolonga-se até bem depois desta data.

No final da primeira fase, a subordinação poH 
tica das classes trabalhadoras — e do operariado — jã era fa 
to consumado e definiria suas pautas de manifestação e particl 
pação do restante do período varguista. Esse processo de subme 
timento implicou dois fenômenos diversos ainda que interrela - 
cionados: o estrangulamento da autonomia sindical e a liquida
ção dos embriões de uma liderança política própria.Explico-me: 
o enquadramento das classes trabalhadoras numa estrutura sindi^ 
cal de inspiração corporativista, ainda que limitasse*seu raio 
de ação, não garantia por si *80 a heteronomia política do pro
letariado. Uma*coisa é ter sindicatos legais, reconhecidos e 
mesmo limitados pelo governo, mas dirigidos por grupos que re
presentem interesses reais dos trabalhadores, e outra é te-los 
administrados fpor pelegos escolhidos a dedo pelo Ministro do 
Trábalho.

Procurarei mostrar, a seguir, como a tendência 
ã participação nos sindicatos oficiais começava a predominar 
sobre as. formas pretéritas de atuação através das entidades 
profissionais livres, ainda quando ó movimento trabalhador go
zava de razoável liberdade. Mas também, como foi necessário que 
medidas repressivas arrancassem pela raiz as nascentes formas 
alternativas de organização e expressão políticas, para que os 
sindicatos ministeriais pudessem realmehte funcionar como ins- 
trumentos de controle e tutela estatal sobre o proletariado. 
Tentarei indicar, também, como e porque ós trabalhadores urba
nos — e.a classe operária — politicamente-atomizadòs e ainda 
fracos no plano sindical não tiveram condições de defender um 
mínimo de espaço próprio, quando o agravamento da crise polí ti/
ca nacional fez desabar sobre suas cabeças todo o peso dos di£ 
positivos de coação centralizados pelo Estado.

0 Governo Provisório encérrou-se com a instala
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ção da Assembléia Constituinte, que, durante os trabalhos * e 
em seu resultado, refletiu o relativo equilíbrio entre os 
contendores políticos cujo confronto definia a conjuntura.

Do ângulo que. ora interessa focalizar, os de 
bates giraram em torno a três temas: a regulamentação das 
condições e relações de trabalho, o direito de greve e o pro 
blema da sindicalização.

No primeiro caso, todos os direitos já asse
gurados por lei no período anterior foram incorporados ã e- 
clética carta constitucional e outros mais foram acrescenta
dos, como o salário mínimo e a indenização por dispensa sem 
justa causa. Entretanto, essa incorporação não se deu sem lu 
tas. Abaixo, os itens do ante^projeto de Constituição envia
do ao Plenário pelo Governo, no que respèita a proteção aó 
trabalho, cotejados com o que terminou por prevalecer no tex 
to da Constituição:.

ANTE-PROJETO CONSTITUCIONAL

Art. 124

CONSTITUIÇÃO DE 1934

Art. 121

A lei estabelecerá as condi
ções de trabalho nas cidades 
e nos^campos e intervirã nas 
relações entre o Capital e o 
Trabalho pára os colocar no 
mesmo pé de igualdade, tendo 
em vista a proteção social 
do trabalhador e os interes
ses econômicos do País.
§ 19 - na legislação sôbre o 
trabalho serão observados os 
seguintes preceitos,desde já 
em vigor, além de outras xne- 

.. didas úteis àquele düplo ob
jetivo:
1. a trabalho igual corres - 

.pondera igual salário, sem.' 
distinção de idade ou de se
xo. .
2. a lei assegurará, nas ci
dades e nos campos, um salá
rio mínimo capaz de satisfa
zer, conforme as condições 
de cada região, as necessida I 

A lei gromoverã o amparo da 
produção e estabelecerá as con 
dições do trabalho, na cidade”- 
e nos campos, tendo em vista 
a proteção social do trabalha 
dor e os interesses econômii - 
cos do País.
§ 19 - A legislação do traba
lho Observará os seguintes ‘ - 
preceitos, além de outros qüe 
colimem melhorar as condições 
do trabalhador:
a. proibição de diferença -de 
salário para um mesmo traba- 
•Iho, por motivo, de idade, se-, 
xo) nacionalidade ou estado 
civil; >
b.salário mínimo, capaz de sa 
tis fazer, conforme as condi“ 
ções de cada região, às neces 
sidades normais do trabalha
dor;
c. trabalho diário não exce
dente de 8 hs, reduzíveis,mas
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des normais da vida de um tra 
balhador chefe de família.
3. o dia de trabalho não exce 
derã de 8 hs e nas indústrias 
insalubres de 6. Em^casos ex-v 
traordinãrios poderá ser pror 
rogada até por 3 hs, vencen
do o trabalhador em cada hora 
o duplo do salário normal. A 
prorrogação não poderã ser - 
feita consecutivamente por 
mais de 3 dias e não serã per 
mitida nas indústrias insalu
bres nem aos que tiverem me
nos de_18 anos.
4. serã garantido ao trabalha 
dor a necessária assistência 
em caso de enfermidade, bém 
como a gestante operaria, po
dendo a lei instituir o segu
ro obrigatório contra a velhi. 
ce, a doença, o desemprego,os 
riscos e acidentes de traba - 
Iho, e em favor da maternida
de.
5. toda empresa comercial e 
industrial constituirá, para- 
lelamente cora o fundo de. re
serva de capital e desde que 
este logre una remuneração 
justa, nos texmõs do art.121, 
um fundo de reserva de'traba
lho capaz de assegurar aos o- 
perãrios e empregados, o órde 
nado ou salãrio de um ano, se 
por qualquer motivo a empresa 
desaparecer.
6. toda empresa industrial ou 
agrícola fora dos centros es
colares e onde trabalhem mais 
de 50 pessoas, serã obrigada 
a manter, pelo menos uma esco 
la primaria para o ensino grã 
tuito de seus empregados tra
balhadores e seus filhos. Pro 
videnciarã igualmente sobre a 
assistência médica.
7. a legislação agraria favo
recerá a pequena propriedade, 
facultando ao poder público 
expropriar os latifúndios se 
houver conveniência de os par 
celar era benefício do cultiva 

sõ prorrogáveis em casos pre
vistos em lei;
d. proibição de trabalho a me 
nores de 14 anos, de trabalho 
noturno a menores de 16; e,em 
industrias insalubres a meno 
res de 18 anos e a mulheres;” 
e. repouso hebdomadário, de 
preferência aos domingos;
f. 'ferias anuais remuneradas; 
g. indenização ao trabalhador 
dispensado sem justa causa;
h. -assistência médica e sani
tária aò trabalhador e ã ges
tante, assegurando a esta des 
canso, antes e depois do par
to, sem prejuizo do salãrio*é 
do emprego e instituição de 

^previdência, mediante contri 
'buição igual da Üniãó,'do em
pregador e do empregado, a.fa 
vor da velhice, da invalidez” 
da maternidade e nos casós de 
acidentes de trabalho ou de 
morte;
i. regulamentação do exercí
cio de todas as profissões;
j. reconhecimento das conven
ções coletivas de trabalho.
§29 - Para efeito deste arti
go não hã distinção entrè o 
trabalho manuãl e- ò trabalho 
intelectual ou técnico,nem en 
tre os profissionais respecti^ 
vos.
§ 39 - Os serviços de amparo 
ã maternidade e ã infância,os 
referentes ao lar e ao traba
lho feminino assim cómo a fis 
calização e a orientação res
pectivas, serão incumbidos de 
preferência ã mulheres habi-li 
tadas. - ”
§49 - 0 trabalho agrícola^se
rã objeto de regulamentação_- 
éspecial, em que se atendera, 
quanto possível, ao disposto 
neste artigo.Procurar-se-ã fi_ 
xar o homem no campo, cuidar 
de sua educação rural, e as
segurar ao trabalhador nacio- 



dor ou de os expropriar sob 
forma cooperativa.
§29 - Caberã ao Ministério Pú 
blico da União e dos Estados” 
velar pela estrita aplicação 
das normas protetoras dõ tra
balhador urbano e rural, bem 
como prestar-lhes assistência 
gratuita, sem prejuizo das a- 
tribuições pertencentes, aos 
órgãos especiais que a lei 
criar para tal fim.

200.

nal a preferência na coloniza
ção e aproveitamento das ter
ras públicas.
(...)

Fontes: CONGRESSO NACIONAL - Anais da Assembléia Nacional Cons 
tituinte (1934). Rio de Janeiro, Imprensa Oficial -Ofi_
cinas do Calabóuço, 19'3.5, vol. I, p. 163.

CAMPANHOLE, Adriano e CAMPANHOLE. Hiltón Lobo - Todas 
as1 Constituições do Brasil. São Paulo, Atlas,7 1971, 
pp.. 423-424

Como pode se observar, o ante-projeto deixava 
transpâreóèr a influência dos "tenentes" ao cocsagrar o priricí 
pio anti-liberal da intervenção dò’Estado para estabelecer o 
equilíbrio entre "'Capital e Trabalho e ao tentar golpear o po
der dos grupos agrários - em seus fundamentos* * grande proprie
dade rural. No plano das medidas concretas de proteção ao tra
balho, porém, revelava-se mais tímido que os diversos progra
mas elaborados pelos grupos "tenentistas" e ficava muito aquém 
das próprias reivindicações do moviment> operário no período 
anterior. Não tocava no problema das fjrias, do trabalho dos - 
menores, da indenização para os’ traba-hadores demitidos.

A reconstituição- dos debates, através das emen 
das apresentadas no artigo 12'4 do a-te-projeto governamental , 
possibilita Uma visão rezoavelment' clara da posição assumida 
pelas principais forças represent/das na Assembléia.

Os que de fato v*ram com maus olhos a prática 
do intervencionismo estatal nõ terreno das relações de traba -
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ino, inauguraaa no üoverno Frovisorio, optaram por uma forma 
oblíqua de resistência. Sem fazer oposição aberta ao princí-. 
pio intervencionista, procuraram eliminar da Carta cada uma 
das medidas de proteção ao trabalhador. Muitas foram as emen
das que pediam a exclusão dos itens concretos do artigo 124, 
ou tentavam transformá-lo numa declaração genérica sobre a n£ 
cessidade de uma legislação trabalhista, a ser elaborada por 
lei ordinária conforme as circunstancias. Entre os que assim 
procederam destacaram-se os representantes classistas dos em- ' 
pregadores, a Chapa-única por sao Fauío.Unido, alguns represen 
tantes do Partido Progressista de Minas Gerais, delegados do 
Partido da Lavoura de São Paulo.

Por seu turno, os delegados classistas dos em 
pregados foram responsáveis pel'a propositura de todas as emen 
das que ampliaram ainda mais o elenco das medidas concretas - 
de amparo ao trabalhador, chegando mesmo a propugnar pela di£ 
tribuição de lucros "excedentes" das empresas entre os traba
lhadores .

Os dois/qüadros IV e V apresentados mais adian 
te, resumem suscintaméhteo conteúdo de todas as emendas pro 
postas e indicam seus autores. Seu confronto.com o texto fi
nal da Constituição possibilita algumas conclusões.

Pelo menos nesta discussão específica a repre 
sentação classista apresentou-se cindida: os delegados'"dos em 
presãrios continuaram tentando fazer recuar a ação do governo 
no terreno social. Os representantes da indústria paulista — 
Hórãcic Lafer, Roberto Simonsen — chegaram a se aliar à fren 
te-única "liberal" paulista, embora abandonassem rapidamente 
os princípios liberais quando se tratou de proteger seus inte 
resses. Os classistas empregados foram os grandes responsáveis 
pela defesa e ampliação das conquistas legais das das clas
ses trabalhadoras. E, ainda que não^haja dados sobre a vota
ção individualizada para cada.emenda, é de se supor que te
nham contado com o apoio de grupos ligados ao círculo de Var
gas e/ou influenciados pêlo ideário dos "tenentes" já que ape 
nas seus votos seriam insuficientes para garantir a vitoria



EMEL^DAS DE CARÁTER GERAL OÜ INTRODUZEM SOVOS ITENS NO 

W1TE - PROJETO

EMENDAS DESFAVORÁVEIS EMENDAS FAVORÁVEIS

Deputados ResponsáveisDeputados Responsáveis" Numero ConteúdoNumero Conteúdo

135 supressão de todos os direitos 
a exceção salário igual para 
trabalho igual.

Calogeras [
Partido Progressista MG.

1

266 !
1 i

acrescentar direito de greve 
aos trabalhadores sindicali
zados

classistas empregados.

629 toda profissão serã regula
mentada.

3 classistas empregados.

495 lei estabelecera condições de 
trabalho na cidade e no campo, 
sem especificar medidas.

Lino Leme (P. Lavoura-S?).
A. Co ve 1.1o (?. Lavoura-SP) . j 314 j

1
i
i proibição de trabalho para 
í menores 16 anos.i

classistas empregados * 
PSD - ES

786 lei estabelecerá as condiçõres 
de vida que assegurara saude 
e capacidade ao trabalhador, 
sem especificar as medidas.

Chapa Onica São Paulo.
Unido.

880
1

garantia de ferias। classistas enpregados.

494 ।
i1
i 1

| distribuição entre empregados 

I 20% lucros líquidos exceden - 
j tes em relação ano anterior.

classistas empregados.

834 supressão todos os artigos 
referentes a direitos do 
trabalho.

José Ulpiano.

221 era situação de crise o gover
no poderá estabelecer limite 
de lucros de produção, mínimo 
de trabalhadores ocupados e 
salário mínimo por empresa

1 classlsta empregado.

748 lei assegurará proteção ao 
trabalhador e jornada de 8 
horas prorrogáveis.

Chapa ünica São Paulo + 
classistas empregadores 
São Paulo

749 legislação do trabalho esta
belecerá medidas gerais e 
preceitos conforme as cir
cunstâncias .

Alde Sampaio (?e). 432 indenização por dispensa sem 
justa causa para Comerciãrios.

Arruda Falcão (PSD-Pe).

567 distribuição entre empregados 
dos lucros que excedem a 10%.

classistas empregados.

215 1 lei promovera o amparo de 
produção e do trabalho sem 
especificar medidas.

classistas empregadores.

1050 proibição trabalho noturno a 
menores 18 anos e ãs mulheres.

Clemente Mariani (PSD-Ba) 
e outros.

i 
í

Fonte: CCXíGRESSO NACIONAL - Anais da Assetòleia Nacional Consti tuinte (1934) . Rio de Janeiro, 

Imprensa Nacional, 1935, nssr:’.4



ARANDO xTENS DO ANTE-PROJETO

EMENDAS DESFAVORÁVEIS AOS TRABALHADORES |
" ------ --------- . . ........... ” ' ' ' ' 1

EMENDAS FAVORÁVEIS AOS TRABALHADORES -

Medida proposta 
r.o ante-projeto Numero

- - - - - 1 -

Deputados responsáveis ; Conteúdo
X

N úmero Deputados responsáveis
_ i

Conteúdo j
. . . . ..

1) trabalho igual, sala* 
rio igual.

220 e garantia de trabalho a- 
Icd de regulamentação da 
dispensa

1 classista empregado |

i

2) salário nínino - para 
cidade e campo capaz de 
suorir necessidade de um 
chefe de família

1

i 
i

l
1

. .. . t
1

3> jornada de trabalho de 
8 horas e 6 horas nas in
dustrias insalubras. Pos- 
b£lidado de +3 horas ex
tras com salário en dobro, 
excluídos os menores de 
18 anos

.z

211 !

1 1

a lei regulará duração do • 
trabalho, sem fixá-la a j 
orlo ri j

i

delegados classistas 
dos empregadores.

195

373

jornada máximo de 8 horas 
c 6 horas nas indústrias ' 
insalubres sem possibili- } 
dade de horas extras. j
jornada de 6 horas e 5 em 1 
indústrias salubros, pror | 
rogáveis até 8.

delegados clássistas 
dos empregados.

2 delegados classistas 
empregados

I
4) garantia de assistência 
à doença, seguro obrigató
rio para, velhice, doença, 
desemprego, acidento de 
trabalho, maternidade

<

/

128

412

518

lol determinará medidas 
de assistência compatí
veis ccm realidade na
cional
especifica seguro social 
e fontes contribuintes;
empregados, empregador e 
go vo mo
estabelece contribuição 
sõ do segurado.

classistas empregadores

j

15) fendo de reserva da em- 1 
presa oara indenização em 
caso de desaparecimento da 
empresa.•

136
137
230
740 G

í eliminar 
eliminar 
eliminar 
eliminar

Calóceras
Calógeras
Classistas empregadores, 
Medeiros Silva

í

6) obrigatoriedade para em 
presas industriais e agrí
colas, com *50 pessoas e 
longe de centos escolares, 
de manter escolas qratui - 
tas e assistência rédlca

j____________ .___________________

7) legislação, agrária favo 
recera oegúona nronrledade 
e expropríação latifúndio.

138
1048

| eliminar
: especifica as terras de 

desanropriãveis (não cul 
tivadas) , *

Calógeras 
Clemente Mariani 
é outros

491 restringe terras expropri£ 
ve is ~

Lino Leme a A. Cove11o

Ponte: Tdem, Ibidcn, passim.
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de súas moções.
Os delegados-classistas èncarregavam-se,ainda; 

de apresentar a única emenda qüe consagrava o direito de gre
ve. (1) Também neste caso, dividiü-se a delegação classista.Os 

‘representantes do empresariado argumentam através de Horãcio 
Làfer:

"Senhor Presidente., tendo sido cri
ada a Justiça do Trabalho — vou 
,colocar a questão em poucas pala
vras -'- ou a resistência se estabe
lece antes da intervenção mesma da 
justiça e, neste caso,’ um dos fun
damentos mais fortes que levaram os 
Deputados-a xvotar por aquela provi~ 
dência está invalidado, porquanto ó 
que se visaVa era evitar os dissí
dios, ou se vai operar depois da 
sentença da Justiça e, nestas condi^ 
ções, a inutiliza.'
Sejamos lÔgicoss ou reconhecemos o 
direito de greve, de resistência e 
acabamos com a Justiça do Trabalho, 
ou criamos essa Justiça ,e , suprimi
mos o direito a resistência, (muito 
bem)" (2) - •

Enquanto industriais e elementos da confiança 
do góvérhò utilizavam essa argumentação, os representantès** da

(1) Seu teot era o seguintes
"Emenda ,n9 266 ão^àrtigo 124 (acrescente-se do § 39)
§ 39- ê garantido o direito de greve pacífica ao proletari 
ado sindicalizado. .
Justificaçãos Inúteis serão as leis reguladoras do traba
lho e todà a legislação social, se se negar ao proletaria
do consciente de seus direitos e deveres o recurso supremo 
da suspensão do trabalho, da greve pacífica, como protesto 
contra a inobservância das leis que o possam amparar, con 
tra a eventual prepotência dos mais fortes na sociedade a- 
tual, contra a expioração de sua vida".
Sala de Sessões, 16 de dezembro de 1933. João Miguel Vita
ca - Francisco de Moura - Gilbert Gabeira - Waldemar Red-
kal - Guilherme Plaster - Antonio Pennafort - Alberto Su-
rek - Ferreira Neto - Antonio Rodrigues de Souza - Luiz T£ 
relli - Mario Manhães - Martins e Silva - Sebastião de Oli
veira - Vasco de Toledo - Armando Laydner.
CONGRESSO NACIONAL - Áhais ida.- Assembléia Nacional Consti ;- 
tuinte . <(19.34). Rio de. Janeiro, Imprensa Nacional, 1935, 
voi. 4, p. 125.

(2) CONGRESSO NACIONAL - op.cit. (1934), Vol. 21, pp. 498-499.

Scanner
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oposição liberal à Vargas vetavam o direito de greve, para e- 
les jã suficientemente garantido quando se asseguravam os di
reitos fundamentais de liberdade de trabalho e de locomoção.No 
processo de votação, industriais e políticos partidários do in 
tervencionismo estatal e liberais ferrenhos, encabeçados • pela 
frente-única paulista, marcharam juntos contra o direito de 
greve. Praticamente sós, os delegados classistas dos emprega
dos sofreram fragorosa derrota (3).

Finalmente, na discussão do problema sindical, 
delinearam-se com clareza três projetos'distintos e qüe sé de
finiam em torno de dois pares de oposições: autonomia sindical 
versus subordinação do sindicato ao Estado e unicidade sindi
cal versus pluralidade sindical. ,

A primeira posição, reunindo a défesa do sin
dicato único com sua subordinação aó Ministério do Trabalho, 
tomou corpo na .proposta governamental resumida no "Anteprojeto 
da Lèi de Sindicalização e Representação Política das Classes? 
assinada por. Abelardo Marinho de Andrade, Waldemar Falcão, Her 
colino Cãscardó e Stenió Caio de Albuquerque Lima, e também na 
emenda n? 6 3 de autoria de Agamennon. Magalhães e José de Sa.Só 
o nome dos que propunham üma estrutura sindical corporativista 
jâ denunciava sua fonte inspira do ra; O Ministério do Trabalho

(3) A parte mais importante da discussão sobre o direito de gre 
ve pode sér encontrada em:
Idem, Ibidem (1934), vól; 21, pp. 496-509
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sentava de for
mão sindical,

e os "tenéri£es•, i (4|

(continua na pagina seguinte)

pregadores (e 
rios públicos), 
ndicato de pro- 

no~lÓ% do total de 
ações municipais con 
jpo de profissões ã 

fins, definido pelo MTIC; c. associações estaduais, englo - 
bando cada uma as várias associações municipais corresponden 
tes a cada grupo de profissões afinsY d. associações nacio- 

. nais de sindicatos; repetindo o mesmo critério das associa
ções _ ante ri ores em escala nacional; e. convenções de asso
ciações municipais e estaduais de sindicatos reunindo, nos 
limites respectivos de suas jurisdições os sindicatos dos se 
guintes setores: indústria^ agricultura e criação, comércio, 
transportes e comunicações; ciências, letras e artes.
2. autonomia limitada pelos seguintes dispositivos: a. reco
nhecimento das entidades pelo MTIC, subordinado a existência 
de um estatuto padrão, um quadro de associados de no mínimo 
10% da categoria, inexistência de vinculação com organismos 
internacionais; b. limitação do direito dè sindicalização aos 
maiores do 18 anos, brasileiros natos ou naturalizados ou es 
trangeiros residentes r.o país há mais de cinco anos e com 7 
boa conduta moral c. acesso aos cargos de direção reservado 
aos brasileiros natos d. controle governamental de parte da 
arrecadação compulsória da contribuição sindical a ser esta
belecida por lei, constante de um dia dé trabalho por ano pa 
ra os sindicalizados e dez dias de trabalho por ano para os- 
não sindicalizados.
3. enquadramento das entidades sindicais numa estrutura cor
porativa, através da eleição de delegados seus para os conse 
Ihos técnicos e as assembléias legislativas.
Complementando o “anteprojeto", a emenda n*? 63 enfatizava a 
proposta corporativista, na medida em que propunha que~a cú
pula da pirâmide sindical fosse a "Çâmara das Corporações" ,, 
presidida pelo Ministro do Trabalho e com competência para 
legislar sobre: contratos coletivos de trabalho, salário, a£ 
sistência, seguro social, comissões paritãrias e magistratu
ra do trabalho e contribuição sindical. Sua justificação é 
tão clara que dispensa comentários: 
"0 Problema corporativo está em equação.
0 fato sindical é uma realidade incontrolável. É o fenômeno 
novo, o mais considerável/ o mais significativo da história 
econômica e social como observam todos os sociólogos, econo
mistas, juristas e políticos._ 
Negá-lo seria ignorância, senão hipocrisia. Como resolvê-lo? 
Eis a questão que se apresenta ao Estado. Deixar que a sindi
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Por seu turno pelo menos uma parte dos delegados 
classistas dos empregados-defendia a existência do sindicato' uni. 
ço mas plenamente autônomo; perante o Estado» Sua'posiçao'tradu - 
,ziu-se em quatro emendas de conteúdo muito semelhante (5), uma 
das quais merece transcrição:

"N9 1.139
Disposições gerais -- Incluarse onde 
couber: '
Art. A lei déorganização sindical - 
assegurara a completa autonomia dos 
^sindicatos,’ relativâmènte' .a partidos 
e governos egarantirãa unidade sin 
dical e liberdade política de seus 
Ias soei ados.
Justificação:
Nãõ existe melhor justi-ficaçãò para 
,a presente emenda do que a experiên
cia dò atual movimento sindical bra-- 
sileiro e.a "declaração, de princí
pios" que transcrevemos* abaixo, apro 
vàda por unanimidade no Congresso 
Sindical” Nacional Proletário: y 
"O Congresso Sindical. Proletário, 
reunido em sua quinta sessão plená
ria, realizada em 12-4-33, no Palá
cio Tiradentes, considerando:
1. que, na sua luta por melhores con 
dições de vida e de trabàlho, b pro
letariado precisa se.organizar em po 
derosos sindicatos de massa capazes* 
de oferecer resistência eficaz à ex
ploração patronal e*à opressão capi
talista;

‘ 4

(continuação de Nota (4) da pagina anterior)
(4) (continuação)- calizaçãò se desenvolva e atue pér si mes 
ma, como um dos aspectos da luta de classes? Aproveitar ó fa 
to sindical nosentido político, como o fez Mussolinl? Pisei 
plinar. esses núcleos, sociais de. formação espontânea, inte- 
frando^.os na ordem jurídica com funções .específicas?"

ão soluções que se nos defrontam. ’
.0 sindicato realiza uma :funçãò social: _a defesa, do trabalho. 
Neste sentido, cumpre ao Estado reconhecê-lo e. coordena-lo. 
Para o ante-.pro^eto de ‘sínclicalizacãoí ver: —
CONGRESSO NACIONAL - op.cit. (1934/Vol. 3, pp. 351-370. 
Pára a Emenda n9 63, ver:IDEM,IBIDEM,(1934),rol.4,pp. 94-95.

(5) -As emendas levaram os números 877, ’887, 116 5 e 1139 e /podem 
ser encontradas em:
CÒNÕRESSO NACIONAL - op.cit. (1934), vol. 4, pp. 189,190,221 
534- é 536.
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2. qüehä äefesä- ^^^^âáes<:eço
fiôítíièôs, 'é . mòfãís ”dÕ ' pfÖlê tárí ÜSÔ con 
siaéÉâdô .-7'6’ sindicato
i(ãâ ’pöädâHãóeia -r - 
dóá ^Uâiè^üêí fôèèôofiSêltbs dê Idade, 
sexb; çÔf ,' naâlóriáiíâãde /. t ;.
pios políticos bü érêdôs .féligiosos;
3. : que, para fortalecimento do: sind_i 

-cato, o princípio da mais ampla démo 
cracia interna, respeitadas as deci-

.soes da maioria, deve ser o
pio orientador fundamental de toda 
atividade sindical;
4. gué,.para pleitear as melhoras de 
que carece c> proletariado sob o^ a~ 
tual regime, o sindicato vê-se , .na . 
óbrigaçao de entrar èm relações com 

■o patronato e com o Estado, o que, 
entretanto, nao“implica em qualquer 
idéia de colaboraçao;•
5. que, para isso, ò sindicato deve 
gozar da necessária autonomia orgâni 
ça e administrativa em-face dos par" 
tidos e dos governos, sejam quais £õ 
remos seus programas e propositos;
6. que, além disso, todo o aparelho 
do Estado, sob o regime capitalista, 
sejam quais forem às intenções de 
seus detentores eventuais, não repre 
senta outra coisa do que o rõrgão e- 
xecutivo dos interesses das classes 
dominantes;
7. que, nesse sentido, tõdà e .qual- : 
quer subordinação dos sindicatos aõ 
Ministério do Trabalho, constítue 
uma capitis diminutio em sua perso
nalidade jurídica, restringindo a ÍT 
berdade de ação de que eles precisam 
gozar na'defesa dos interessés de 
seus associados;
8. que, para garantia de sua vitali
dade e eficiência, os sindicatos^pre 
cisam acautelar-se contra, todas ás 
manobras do patrònato, prócurando di 
vidir 0 proletariado por meio-de.sin 
dicatos a base de ofício ou por meio 
de "sindicatos paralelos;
9. que'o proletariado precisa :nao só 
centralizar a' súa direção sindical 
como ainda coordenar todas as*forças 
de sua organização de modo a facili
tar a defesa dos interesses gerais ê 
correlatos tanto de um determinado 
ramo industrial, como de toda a cias 
se operaria;
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10. que embora a função principal do 
sindiòato seja especificamente dê or 
dem econômica, ele não pode alhear- 
se do movimento político em que , o 
proletariado intervem defendendo' .um 
programa.independente, dé classèrcon 
tra a política dos partidos . burgue
ses ; . .
11. que, finalmente, a emancipação 
dos 'tràbáihadorès só poderã ser obra 
dos próprios..trabalhadores, • unidos 
internacionalmentê contra a união in 
ternacidhál^das_forças do*capitalis
mo, sem o que‘não e poásívèl falàr- 
se na viabilidade dessa emancipação.
Resolve aprovar;as seguintes direti
vas pára o movimento sindical do Bra

' / . ■ ~
1. os^sindicatos operários devem ser 
organizados^ <àm ré^ràt geral,, a- base 
de industria 4'admíti^ndó-se, . apenas 
éxcepcionaiménte, dàdà a natureza do 
trabalho ou regime‘da exploração ca
pitalista, a, sua organização a bãse 
de empresa  categoria profissio
nal;

e.de

2. os áindicatos são obrigados à ad
mitir em seu seio todo o assalariado 
que trabalhe em um determinado ramo 
industrial e não seja interessado di 
réto nos lucros da empresa, só póden 
dó ser excluído emr.caso de falta gia 
ve que o desabone" em face dé. seus 
companheiros; ‘ .. ■ . - ■
3. o critério geral a ser observado 
na vida inferna dos-sindicatos . déve 
ser o da interferência'direta e cplè 
tiva dos associados nás deliberações 
dos mesihos, devendo, seüs çrgãos ád? 
ministrãtivos_ser meros• executores 
das deliberações tomadas por.maioria 
nas assembléias;
'4. as reTações entre os sindicatos e 
o pãtrohàto ou o Estado só podem ser 
determinadas por autorização, 'das asr 
Sembleias salvo em casos ' excepciõ^ 
nais ;. quando não possam ^setlconvoca^ 
das Imediatamente as referidas assem 
bíeiás;. ' ““~ '
5; os Sindicatos não podem- aceitar 
de forma alguma a tutela.de nenhum 
partidó^ou Governo, e reciamam nesse 
sentidoTtodas as garantias na defesa 
de sua personalidade jurídica; ‘
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6. toda a legislação social em bene
fício do proletariado deve ficar sob 
a fiscalizaçao direta dos sindicatos, 
que serão lêqalmênte autorizados a 
apresentar denúncias "nos casos de in 
fração das leis sociais em vigor}
7. os sindicatos devem^procurar cen
tralizar sua organização por meio de 
federações regionais e federações na 
cionaís de indústria, unidas todas 
em uma única confederação central 
sindical nacional;
8. os sindicatos, na defesa dos seus 
interesses, reservam-se o direito de 
greve, na sua mais ampla àcepçaó,por 
que esse direito representa a uma ve 
lha conquista do proletariado, conse 
fuida a custa de muitos sacrifícios;
.v os sindicatos devem, finalmente, 

apoiar todo movimento político prole 
tãrio, tanto no Brasil como nos de
mais países, que vise a emancipação 
social do proletariado, libertando-o 
das cadeias do regime"capitalista".
Sala de Sessões, 22 de dezembro dè 
1933 — Vasco de Toledo — João Mi
guel Vitaca — Antonio Penhafort -- 
Gilbert Gabeira — Antonio Rodrigues 
de Souza — Alberto Surek — Armando 
Laydner. (6)

A defesa do sindicato único, considerado como 
meio mais eficaz de somar forças para enfrentar o poderio patro-

(6) CONGRESSO NACIONAL-- op.cit."(1934), vòl. 22,-pp. 92-93. O 
grifo é meu.
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nal, não tinha pois nada a ver com a aceitação da tutela esta
tal. (7)

Finalmente, a autonomia e pluralidade sindicais 
constituiam a bandeira de um extenso bloco, onde se sobressaiam 
os aguerridos membros dá Liga Eleitoral Católica, a Chapa Onica 
por São Paulo Unido, os partidos Progressista e Republicano de 
Minas Gerais e alguns delegados classistas dos empregadores . e 
dos profissionais liberais. Seu argumento principal, como seria

(7) Neste sentido,nnão godiam ser mais claras as palavras' do de 
putado classista Joao Vitaca ao defender a sua emenda: 
"(...) ê preciso que atentemos no seguinte: das .duas emen
das que existem sobre a matéria, ambas se'manifestam, pela 
autonomia sindical relativamente a governos e partidos de 
modo a assegurar o princípio' da liberdade sindical. Uma, en 
tretanto, quer a pluralidade sindical dentro da çesma pro
fissão ou ramo de indústria, o que nos parece um absurdo; e 
a outra, a que pleiteamos, estabelece o princípio da unida
de sindical. Pléiteando^a autonomia, fazemo-lo por julgar 
que o sindicatos proletários nao precisam da tutela de quem 
quer que seja para o exercício das atribuições que lhes são 
conferidas pela lei e pelos respectivos estatutos; nem pode 
mos compreender essa tutela quando se lhes asse’gura na lei 
personalidade^jurídica. Sabemos muito bem que os sindicatos 
devem ser órgãos legais de relação entre as classes e como 
os poderes públicos. Más, por isso mesmo, não podemos admi
tir a sua subordinação a este ou aquele governo, nem a este 
ou aquele partido, sob a pena de ser anulada a sua própria 
personalidade jurídica.
"Por outro lado, nao podemos admitir a pluralidade sindical 
senão como simples propósito de dividir os trabalhadores pa 
ra que o patronato possa mais livremente explorã-los e opri 
mí-los. A unidade sindical é necessária não só para a defe
sa dos interesses econômicos dos trabalhadores de uma deter 
minada profissão, ou ramo de indústria, mas ainda para o e- 
xercício dos direitos políticos de representação profissio
nal que acabam de ser assegurados pela Assembléia Nacional 
Constituinte. Mas precisamos atentar, bem neste , -particular: 
a unidade sindical sem a autonomia dos sindicatos.outrãcoi 
sa não significa do.que transformá-los, no caso da represén 
taçao profissional, principalmente, nao so em simples, ins
trumentos eleitorais do governo,;más, o que e pior, cami
nhar para o corporativismo fascista1^. ~
CONGRESSO NACIONAL - op.cit. (1934) , vol. 22, pp. 92-93. O 
grifo é meu.
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de se esperar, escudava-se nos princípios e na "tradição libe
ral de nosso povo". (8)

No transcorrer dos debates, a luta polarizou-se 
em torno de duas propostas; a dos representantes classistas dõs 
empregados e a da oposição "catõlico-oligãrquica". Ou seja,, a 
disputa concentrou-se nas alternativas sindicato único ou plura 
lidáde sindical, revelando-se um predomínio claro dos que, pe
los mais diferentes motivos, postulavam a autonomia das entida
des profissionais frente a governos è partidos. 0 "ante-projetc 
de sindicalização" no que dizia respeito aos mecanismos de con
trole estatal sobre os sindicatos ficou em segundo plano. Seus 
postulantes recuaram e, aparentemente, caminharam a reboque dos 
defensores do sindicato único.

Feita a votação em separado, foram aprovados a 
autonomia sindical — por unanimidade — e o pluralismo das en
tidades de classe por 113 votos contra 83 — numa clara vi to 
ria, em nome do liberalismo,' daquelas forças que se haviam opos 
to aberta óu sorrateiramente, ã legislação trabalhista. 0 arti
go 120 da nova. Carta qanhou à seguinte redação:

"Art. 120. Os sindicatos e as -asso
ciações profissionais serão reconhe 
cidós\de conformidade. com a lei.
"Parágrafo único. A lei. assegurará 
a pluralidade sindical e a completa 
autonomia dos sindicato,s" ’

(8) Neste sentido foram também apresentadas quatro emendas que 
levaram os números 316, 773 e 1827, esta última ^.-.áoainada 
por: Correia de Oliveira (LEC-SP), Abreu Sodre (SP), Teotô 
nio Monteiro de Bairros Filho (SP) , Abelardo Vergueiro 
sar (SP)., R. Pinheiro Lima (Profissionais Liberais) , A. Si~_ 
ciliano (empregadores) ,-A.C. Pacheco e Silva (ciaprógadóros),”- 
Cardôsó de Mello Neto (SP), Almeida Camargo (SP), Morais de 
Andrade (S) ; Henrique Bayma (SP), Penteado (SP), Car
lota Pereira de Queiroz (SP)-.
Cf. CONGRESSO NACIONAL - op>cit. (1934), vol. 4, pp. 127 e 
198 e vol. 19, pp. 115-116 e 196-197. .
Durante os debates, Pinheiro Lima, representem te classista 
dos profissionais liberais argumentava: 
"Considerei e considero ainda a fixação dessa norma" (unicjL 
dade sindical) "na Constituição como verdadeiramente aber- 
rante dos princípios da liberdade de associação, da liberda 
de de pensamento, da igualdade política, igualdade social, 
que felizmente, tem norteado nossa existência como povo ci
vilizado".
Idem, Ibidem, (1934)., vol.22, pp. 94-95.
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Entretanto, dois dias antes da promulgação ofi
cial da Constituição de 1934, o Decreto n9 26.624 de 14/7/1934, 
ao regulamentar o processo de reconhecimento das entidades sin
dicais, reintroduzia restrições ã autonomia sufragada pela tota
lidade dos constituintes.((9)

(9) Com efeito, o Decreto 26.624 impunha as seguintes condições 
para o reconhecimento pelo Ministério do Trabalhos
1. reunião de associados, de um ou outro sexo e maiores de 
quatorze anos,que representem,no mínimo, um terço dos empre 
gados que exerçam a mesma profissão, na.respectiva localida 
de, todos portadores de carteiras profissionais fornecidas": 
pelo Ministério do Trabalho?
2. mandato trienal para os cargos de administração, cujos 
componentes serão inelegíveis para o período subsequente,, re 
novando-*se anualmente o presidente, que serã eleito dentre 
os s&jnbros da comissão executiva qüe dirige o sindicato?
3. exercício dos cargos de administração e cfe representação 
por brasileiros natos ou naturalizados com mais de dez anos 
de residência no Brasil;
4. gratuidade do serviço de administração, ou de representa 
ção, salvo se tiver o associado de deixar o trabalho para 
exercer o cargo para que foi eleito no sindicato, caso em 
que poderã ser arbitrada uma gratificação, nunca~ excedente 
ao ordenado que percebia no exercício da profissão;
5. incompatibilidade de exercício dos cargos de administra
ção com o de outros que forem remunerados pelo sindicato;
6. abstenção, no seu seio, de toda e qualquer propaganda de 
ideologias sectárias e de caráter político ou religioso, bem 
como de candidaturas a cargos eletivos estranhos ã natureza 
e aos fins sindicais”.
Além do mais os sindicatos deviam submeter seus estatutos 
ao MTIC., que por sua vez podia lavrar multas e ordenar ^o 
fechamento das entidades cuja atuação não se conformasse ãs 
normas legais.
Por outro lado, a lei cuidava de estabelecer uma série de 
vantagens para os trabalhadores, associados às entidades o- 
ficiais, como preferência para admissão em empresas direta 
ou indiretamente relacionadas aos poderes públicos etc, num 
claro esforço por estimular as multiplicação dos sindicatos 
reconhecidos por oposição aos sindicatos livres.
Comparado ao estabelecido pelo Decreto 19770 ou pela legis
lação posterior do Estado Novo, o controle ministerial, en
tão estabelecido, era sem dúvida mais brando. Mas, não dei
xava de cercear a liberdade das associações classistas.
Uma discussão mais detalhada do Decreto 26624 pode ser en
contrada em BERNARDO, A.C. - op.cit., pp. 139 a 143.
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Batidbs em plenário, os defensores da ação tute 
lar do Estado sobre a organização dos diversos grupos sociais 
conseguiam, afinal, impor, pelo menos em parte, ps sêus objeti
vos. A organização sindical continuaria supervisionada pelo Mi
nistério do Trabalho, fato de alguma importância pàrã os desti
nos das associações trabalhadoras como se verá mais adiante.

Todavia, um rápido balanço da Assembléia Nacio
nal Constituinte, da ótica dos debates sobre a questão social, 
faz-se antes necessário.

As forças políticas que> no cenário nacional, 
opunham-se aos propósitos dos "tenentes" e à sua ascendência so 
bre o governo, jamais tomaram a iniciativa de fixar na nova Gar 
ta Constitucional os benefícios às massas trabalhadoras ja asse 
gurados por lei durante o Goverho Provisório. Ao çontrário^quan 
do não puderam simplesmente aboli-los, procuraram diluir seu po 
der normativo, transformando dispositivos de conteúdo muito 
ereto em princípios gerais que norteariam, pósteriormente, a è-J 
laboração de novas leis trabalhistas. E no caso específico do 
direito de organização sindical, sempre em nome da liberdade, 
defenderam a posição que, naquela conjuntura específica, só po- 
deria debilitar ainda mais as jovens agremiações de trabalhado
res.

Naquelas circunstâncias, coube aos representan
tes diretos do governo Vargas, bem como aos elementos vincula
dos ao. "tenentismo", a iniciativa de reafirmar através da nova 
Constituição a obra social iniciada sob o regime dde exceção. 
Ainda que de forma tímida e tentando associar a proteção legal 
ao trabalho com o controle estatal sobre as organizações de 
classe, não resta dúvida que aos olhos do conjunto das massas 
trabalhadoras, eles apareciam como aliados e pontos de apoio 
reais em sua luta pelo reconhecimento legal e pela vigência efe 
tiva de alguns direitos sociais quedurante longos anos lhes fo 
ram negados. E apareciam concretámente com seus aliados contra 
o patronato, cujos representantes perseveravam na tradicional 
oposição — agora velada — ao reconhecimento de quaisquer ga
rantias para os assalariados*
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Não se pode esquecei., tafobem, que a própria e- 
kistêtidiã de rfepresehtantes dos trabalhadores naquela Assem
bléia fora garantida pelos que defendiam a ordem corporativa e 
o intervencionismo do Estado na órbita social contra as postula 
ções liberais. Ê verdade que a "representação classistas” de em 
pregados constituira, também, um recurso tãtico dos círculos in 
fluenciados pelo "tenentismo” para contrabalançar o peso dos 
grupos "oligãrquicos", através da criação de um bloco tutelado 
pelo governo. ”A representação classista, no Brasil" afirma Hé
lio Silva, "devia ser uma bancada obediente à batuta do líder 
da maioria. Fora formada, quanto aos empregados, por um único 
eleitor, no caso o Ministro do Trabalho, Agamenon Maga
lhães". (10) Esta fora sem dúvida a intenção.

Mas, como sempre ocorre em política, contaram 
menos as intenções do que os interesses concretos e sua força 
relativa. Pela brecha aberta devido a disputa política mais ge
ral, os representantes "classistas" dos assalariados entraram 
em cena. Aliados — ê certo — das forças antiliberais, não es
tavam a elas totalmente subordinados. Como se viu, 
independência quando se tratou do problema capital do carãter 
das associações sindicais.

Na verdade, no momento em que foi promulgada a 
Carta de 1934 o destino político das classes trabalhadoras ain
da não se definira. Estava claro que necessitava do apoio esta
tal para assegurar de jure e de fato as conquistas no terreno 
social, mas não que o devessem pagar ^com a submissão organiza- 
tõria e política.

A incorporação dos direitos sociais ã lei maior
do país não significou, obviamente, que seu cúmprimento estivess 
se automaticamente garantido, Forçadps a aceitar, muito a con-

(10) SILVAZ Helio - 19 34 - A Constituinte, Rio de Janeiro, Civi. 
lização Brasileira, 196$, p. éS.
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tra gosto, a legislação social, os empresários urbanos pura g 
simplesmente sabptaram-na na medida de suas possibilidades.

Inexistem dados que forneçam uma visão sistemãti^ 
; do grau de vigência efetiva das normas de tute-

Com relação ã jornada.de trabalho, a pesquisa re 
alizada por Horace Davis com 221 famílias operárias da cidade 
de São Paulo, entre abril e junho de 1934, revelava que, apesar 
de o dia de oito horas ser o mais comum entre os entrevistados, 
25% dos adultos, 18,7% dos menores de sexo masculino e 17,9% 
dos menores de sexo feminino trabalhavam de nove a mais horas 
diárias. (11)

Por outro lado,\p jornal A Platéia publicava 
com frequência denúncias de infração da lei das oito horas, e 
em algumas empresas significativas por seu porte e importância 
no parque industrial paulista, como uma das fábricas das Indús
trias Reunidas Francisco Matarazzo, cujo regime de trabalho foi 
assim descrito por um líder sindical paulistas

"Na fabrica de louças chegou-se ao 
ponto de serem os operários obriga 
dos a trabalhar ate 18 horas diá
rias sem a menor recompensa reláti 
va a^horas extraordinárias. Mas i£ 
to nao ê sÕ. O trabalhador é obri
gado a esses excessos de trabalho 
porque se não o faz, e demitido - 
sem mais preâmbulos. Se torna huma 
namente impossível ao desprotegido 
trabalhador não cumprir o'convite’ 
para o extraordinário, pobre dele 
que e por vingança transferido pa
ra lugares piores, com salário di
minuído e sem direito de reclamar 
ou justificar, porque neste caso 
seria o olho da rua imediatox 
Para o rigor da tirania, não há 
distinção entre os operários._ Ho
mens, mulheres e crianças estão de 
baixo das mesmas ordens. (...) 
As mulheres trabalham diariamente, 
das seis e meia da manhã âs 22 ho-

(11) DAVIS,- Horace - "Padrão de vida-dós operários da cidade de 
São Paulo. REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. XIII, jun. 
1935, p. 128.
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ras, tendo apenas duas horas e meia 
de descanso para o almoço e jantar 
e dentro de todo o período de servi 
ço estão carregando pesos de 25 a 
50 kg, o tempO' todo fiscalizadas, a 
fim de nãõ pararem úm so instante. 
(...)
Para maior exploração do trabalho, 
o número de homens e pada vez menor 
sempre demitidos para serem substi
tuídos por moças ou crianças. A cau 
sa de tudo isso ê o salário, porquê 
enquanto um operário ganha por hora 
$750, $800, $850, $900 e raras ve
zes $1000, as mulheres oercebem 
$350, $400, $450, e $500.” (12)

A mesma fonte relatava outros casos semelhantes?

”Há dias levamos'ao conhecimento pú 
blico o sistema bárbaro existenter
nas IRFM. Hoje apontamos à opinião 
pública os métodos adotados na cida 
de de Jundiaí pelos industriais de 
tecidos.
O mesmo sistema de burlar as leis 
sociais, salários misérrimos, expio 
ração de menores e mulheres. A ÇiaT 
de Fiação São Bento, de propriedade 
francesa, está obrigando os traba - 
lhadores dè várias turmas a traba
lhar de 5 hs da manhã até 22 hs da 
noite, perfazendo desse modo um to 
tal de 17 hs diárias. A Argos Indusi 
trial obriga.os trabalhadores a tra. 
balhar das 18 às 6 hs da manhã. 12 
horas de trabalho noturno e é preci 
so atentar-se que a maioria dos te
celões são mulheres e menores de am 
bos os sexos, fi preciso notar-se que 
para maior burla da lei, as compa
nhias supra mencionadas obrigaram 
os trabalhadores a assinar uma con
venção coletiva de trabalho pela 
qual.se obrigam a trabalhar cerca 
de 1Ò hs diárias. Essa convenção,se 
gundo estamos informados, não foT 
assinada pelo sindicato local, nem 
ratificada pelo DET. Çotonifício 
Fides adotando o mesmo sistema dos

(12) "O regime de trabalho nas fábricas Matarazzo”. A PLATÉIA.7/ 
ago./1934.
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precedentes, obriga mulheres e meno 
res a trabalhar das 16 às 2 hs. dã 
madrugada.” (13)

Um ano depois, essas eram as condições de traba
lho proporcionadas pela Light, segundo ôs seus funcionários:

"Ê tal o regime a que nos sujeita a 
Light, sr. redator, tanta é a nossa 
miséria que jã não podemos resistir 
por ma'is tempo. Trabalhamos 10 ho
ras por dia, ganhando 7$500, ou se- 
ja $750 por hora, executando tare
fas como. axde barragem que,_ no fim 
de pouco tempo nos deixam tão doen
tes, que ficamos completamente im
possibilitados de exercer qualquer 
atividade. Muitos são os casos de 
tuberculose e reumatismo produzidos 
pela friagem (...)
Se a gente sé revolta contra este 
estado de coisas é em pura perda, 
■pois a Light pagà um numeroso grupo 
de policiais para denunciar os<des- 
contentes e para impor as leis dé 
arrocho. (...) Enquanto isso,os que 
trabalham no "duro" habitam barra
cões infectos, pejados de teias de 
aranha e desprovidos dos mais rudi
mentares requisitos de higiene, su- 
perabundando as 'muquirànas', perce 
vejos e as demais espécies de inse
tos repugnantes.
Além disso, parece quê a Light con
cebeu um plano sinistro para nos ma 
tar de fome. As pensões que forne
cem. comida aos operários cobram a- 
diantadamente l$000 por um*sortido' 
e este ê compreendido por feijão e 
arroz amanhecido de 3 ou 4 dias,com 
pedaços de madeira, casca de ostra, 
pedras e outros ingredientes seme
lhantes. A água que se bebe vem da 
represa, do lugar que é trabalhado 
pelas dragas. Isto quer dizer qüe é 
uma'água lamaçenta, foco de miásmas 
que põe constantemente em perigo a 
nossa saúde e ameaça permanéntemen- 
te a nossa vida". (14)

(13) "Desrespeito ãs leis sociais: quando cessara este estado de 
coisas? A PLATÉIA, 15/agó./1934.

(14) "Escravos da Light". A PLATÉIA, 3/jul./1935.
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A limitada aplicação das leis sociais foi confir 
mada por Fernand Maurette, diretor-assistente do International 
Labour Office, que em 1934, visitou o país em missão oficial da 
quela instituição. Testemunha insuspeita, posto que fascinada 
com o avanço dás normas brasileiras de proteção ao trabalho,Mau 
rette não pôde deixar de reconhecer que as leis que regulamenta 
vam o trabalho dos menores e as férias anuais remuneradas rara
mente eram cumpridas, em sua opinião, dada a escassez de mão-de 
obra na indústria paulista. 0 mesmo,cidadão assinalou,também, p 
baixo nível dos salários industriais. E embora expressasse sua 
confiança em que novos hábitos e necessidades certamente altera 
riam essa situação, teve de reconhecer que "não é menos verda
de, contudo, que no momento presente, o baixo nível dos salá
rios foi provavelmente um dos fatores que possibilitaram a in
dústria brasileira desenvolver-se e enfrentar a \ concorrência 
dos produtos importados". (15)

Essas afirmações foram corroboradas pelos resul
tados da pesquisa de Horace Davis, cuja conclusão prudente e si; 
zuda indicava o baixo padrão de vida do operariado paulistano: 

"Quanto aos itens mensuráveis,' os 
nossos resultados indicam que os 
trabalhadores de São Paulo., repre 
sentados pelas famílias pesquisa
das, mesmo nas circunstâncias de 
razoável abundância de empregos, 
não se encontram em condições sa
tisfatórias de alojamento e vestua 
rio. ' '
Apesar dos baixos preços dos ali
mentos, disgendem eles com gêneros 
uma proporção da sua renda algo, 
maior que â considerada normal en
tre os operários dos países de ci
vilização mais antiga". (16)

(15) MAURETTE, Ferdinand - __ and
Future Economic Development in Brazil. Genebra, Internatio 
nal Labour Office, P.S. King & Són Ltd., 1937, pp. 37, 54- 
56.

(16) DAVIS, H. - op.cit., p. 166
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Consequentemente, não foi por acaso que a eleva
ção dos salários e o acatamento ãs leis sociais -- em particu
lar, a jornada de oito horas — transformaram-se no motivo cen
tral dos movimentos grevistas que, após a calmaria de 1933, mui 
tiplicaram-se em 1934 e 1935. É o que se pode observar no qua
dro que se segues

QUADRO VI

Estado de são Paulo - Greves - 1930 a 1935

Fontes A PLATÉIA. São Paulo

Motivo

Ano

...........................Salários ......... Outros 
exclu
sive 
ante - 
riores

. TOTAL
Reajus; 
te sa
larial

Reaju^ 
te ~
+ 8 hs

Reajus 
te 
+ 8 hs 
+ fé
rias + 
outros

Reajus; 
te 
+cond. 
trah.

Atraso 
paga
mento

C/moti 
vos "* 
conhe
cidos

Geral

19 30 7 1 1 9 17

1931 1 1 2 4 6

1932 4 A 3 2 1 14 14

1933 2 1 1 4 5

1934 9 2 6 1 3 21 26

1935 7 5
r 1\

2 ;
í \

3 17 20
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As penosas condições de trabalho e de vida foram 
sem dúvida os fatores do novo surto grevista, numa conjuntura em 
que o recobrado dinamismo da atividade fabril, ao afastar o peri 
go do desemprego em massa, fortalecia o poder de barganha dos as* . * 
salariados. Todavia, as mobilizações certamente beneficiaram- se 
e foram estimuladas pelo ambiente político agitado dos dois pri
meiros anos do governo Constitucional.

Uma observação mais detida dos movimentos (ver A- 
nexo) revela características bem semelhantes aos.do período ime
diatamente anterior. Apesar do número crescente de greves e a mui 
^e^^^ca%eg^rias profissionais a utilizar-se desta forma de lúta, 

têxteis e ferroviários continuaram a ser os grupos que mais re
correram à paralização do trabalho* E excluídos poucos casos, en 
tre os quais a parede que, em julho de 1934, atingiu pràticamen 
te toda a cidade de Santos, a maior parte dos movimentos, como 
nos anos anteriores, nasceu e ficou cinreunscrita a uma em
presa.

As mobilizações dos trabalhadores refletiam, as
sim, simultaneamente combatividade e limitações organizatorias.O 
proletariado não parecia disposto a esperar de braços cruzados 
que as leis sociais se efetivassem. Tomava a iniciativa de fãzê- 
las cumprir, conquistando na pratica o direito de greve que lhe 
fora negado pela Assembléia Constituinte. Entretanto, a fraqueza 
dè suas entidades sindicais impedia que os movimentos ganhassem 
maior envergadura. As greves por fabrica eram, sem sombra de dú
vida, sintomas de mal estar e disposição espontânea.para a luta, 
que não se podiam canalizar, estender e unificar devido á inexis 
tência de organizações e lideranças sindicais fortes e com auto
ridade inconteste sobre o conjunto das massas trabalhadoras.

Como sez viu, a reestruturação das associações sin 
dicais começou praticamente quàhdp dá derrocada do antigo regi
me. Era processo ainda em curso no momento em que o Governo Pro
visório cedeu passo â Assembléia Constituinte. E desde o primei 
ro momento, as entidades forjadas pela iniciativa dos pequenos 
núcleos da vanguarda trabalhadora defrontaram-se com poderosa 
máquina do Ministério do Trabalho, que se empenhava em enquadrar
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os sindicatos em estrutura moldada segundo o figurino corporati. 
vista.

Em que pese a informação fragmentaria de que se 
dispõe, ê possível afirmar que a batalha pela manutenção dos 
sindicatos livres jã estava praticamente perdida quando tiveram 
início os trabalhos da Constituinte. A tendência a buscar o re
conhecimento do Ministério do Trabalho predominava entre os gru 
pos e lideranças locais envolvidos nas lides trabalhistas.

Penso que dificilmente poderia ter sido de ou
tra forma. As entidades livres e as direções sindicais eram ain 
da muito jovens e pcuco enraizadas nas massas para enfrentar com 
êxito a maquina ministerial posta a funcionar a todo vapor.E em 
nome de um governo que se propunha a garantir, contra a vontade 
do patronato, direitos sociais hã muito almejados pelas classes 
trabalhadoras. De mais a mais, não sõ algumas dessas conquistas 
— como o direito de férias — beneficiavam apenas os membros 
dos sindicatos oficiais, como eram esses os instrumentos atra
vés dos quais os trabalhadores podiam, pela primeira vez, fazer 
se representar na cena política nacional, através da bancada 
classista na Constituinte e no futuro Parlamento.

A situação com que se defrontaram as associa
ções livres é descrita com clareza no manifesto que, em feverei 
ro de 1934, a União dos Trabalhadores Gráficos de São Paulo — 
(UTG) — dirigiu a seus associados:

"Diante da nova lei de férias, de
terminando que so terão direito ao 
gozo de férias os operários que se 
encontram organizados em sindicatos 
oficializados, a nossa existência 
de sindicato livre está serianente 
ameaçada. A comissão executiva, em 
diversas reuniões, examinou detida
mente o assunto e verificou a impos 
sibilidade de encontrar, por si sõ, 
uma solução que venha resolver a si 
tuaçao bastante delicada em que es
tamos colocados.
P°r outro lado, observamos que a 
tendência manifestada por alguns 
companheiros, para a oficialização 
da UTG se reforça cada vez mais. Po 
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demos mesmo adiantar que, hoje, qua
se a totalidade da corporação ê pela 
oficialização do^nosso sindicato não 
sõ para a obtenção de ferias,como tam 
bém para salvar a própria unidade or 
ganizatória dos trabalhadores gráfi
cos. (...) (17)

A declaração e tao mais significativa quando se 
tem presente a orientação política radical dos dirigentes — em 
sua maioria trotsquistas — e o fato de que a UTG era,quiçã, das 
mais poderosas entidades sindicais paulistas e uma das poucas 
que, fundada em 1923, podia se vangloriar de seus quinze anos de 
atividade ininterrupta.

Na verdade, a União dos Trabalhadores Gráficos a 
penas decidia trilhar o mesmo caminho jã escolhido por outros im 
portantes sindicatos paulistas. Na página seguinte, tento compor 
um quadro aproximado das organizações sindicais livres e reconhe 
cidas existentes na cidade de São Paulo entre os anos de 1930 e 
1935 (Quadro VII).

Como se pode observar, dos 32 sindicatos reconhe 
cidos ate fins de 1935, na cidade de São Paulo, 18 o foram em 
1933 e 9 em 1934, a indicar o momento decisivo para a imposição 
da política governamental (18). É bem verdade que, nem todas as 
entidades livres seguiram o exemplo da UTG. Particularmente a- 
quelas de filiação anarquista jamais aceitaram o enquadramento 
ministerial. Mas, ainda que algumas tenham subsistido â fundação 
dos sindicatos oficiais de sua categoria profissional, tudo pare 
ce indicar que foram perdendo força e representatividade para os 
organismos recem-criados.

(17) A PLATÉIA, 27/fev./1934.
(18) Harding, citando os dados de Waldyr Niemeyer, informa que 

em 1933 foram reconhecidos 361 sindicatos em 18 estados bra 
sileiross 68 no Distrito Federal, 51 no Estado do Rio,50 no 
Estado de São Paulo e 48 no Rio Grande do Sul, etc. Por ca
tegoria profissional, avultavam significativamente aqueles 
setores de antiga tradição sindical como marítimos (56 sin
dicatos) , trabalhadores do comercio (22), portuários (21), 
ferroviários (18). Cf. HARDING,T.F. - op.cit., pp.88 a 91.



ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 
NÃO RECONHECIDAS

CATEGORIA 
(SETOR)

19 Metalúrgico 
2? Gráficos 
39 Vidreiros.
49 Força e Los 
59 Força e Xau 
£9 Constr. civil 
79 Alfaiates 
89 Alfaiates 
99 Coaerciário

109 Coraerciãrio 
119 Ccnerci£rio

União dos Operários Metalúrgicos
União dos Trabalhadores Gráficos

União dos Trabalhadores da Ught

Liga Operaria da Construção Civil
Sindicato dos Trabalhadores era Alfaiatarias
União dos Alfaiates e Anexos
União dos Empregados do Comercio
Associação dos Empregados no Comercio de S.P.
Sociedade Humanitária dos Empregados no Comarcio 
de São Paulo

129 Têxtil União dos Operários em Fábrica de Tecidos

139 Cond. Veícol» Sociedade Internacional Beneficiente dos 
Chauffeurs do Estado de São Paulo

149 Cond. Veículo União Sindical dos Profissionais do Volante 
Sindicato dos Profissionais do Volante e 

Anexos
159 Oond.Veíc.Roâ. Sindicato dos Transportes Rodoviários

169 Ferroviários
179 Ferroviários
189 Ferroviários

Sindicato Ferroviário do Estado de S. Paulo 
Sindicato dos Empregados da Cia. Paulista

199 Ferroviários
209 Ferroviários
219 Ferroviários
229 Funo
239 Porto

Centro dos Ferroviários da S.P. Railway

União dos Trabalhadores e Fábrica de Ftm© 
União dos Trabalhadores da Cia« das Docas de 
Santos

249 Padeiros Sindicato dos Manipuladores do Pão e Anexos 
Confeiteiros de São Paulo

259 Bar união dos Empregados e Cafês

269 Bar União Beneficiente dos Empregados em Hotéis e 
Similares

279 Sapateiro
289 Gas
299 Bancários
309 Bancários

Uhião dos Artífices em Calçados 
Sindicato dos Empregados da Cia« de Gás 
Associação dos Bancários de São Paulo 
Sindicato Brasileiro doa Bancários
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DATA 
Olt.Raf.

Sindicato

ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 
RECONHECIDAS

dos Operários Metalúrgicos
DATA 

Xnstalaç. 
27-12-33

DATA 
Reconhec.

1-6-33

Sindicato dos Operários Vidreiros 10- 1-33 18-5-33
fòião doa Trabalhadores da Light 12- 6-34 22-9-34
Sindicato dos Operários e Tração, Luz e Força 8- 6-33 26-5-34
Sindicato dos Operários na Construção Civil 1- 5-34 17-7-34

Sindicato dos Empregadores do Comércio 5H2-32 17-5-33

Sindicato dos Operários em Fiação e Tecelagem S.P. 8- 1-33 19-5-34
Sindicato dos Operários em Fiaç. e Tea. de Juta 15- 4-34 25-2-35

6-8-34 Sindicato dos Condutores de Veículos 11-11-33 20-4-34

dissolv. 
30-6-33

Sind. Emprag. e Oper. da Estr. de Ferro Noroeste 
do Brasil
Sindicato dos Ferroviários de Sorocabana

5- 2-33 
26-12-32

14-6-33
14-6-33

Sindicato dos Ferroviários de S.P. Railway 30-10-32 29-12-32
Sindicato dos Ferroviários da Traway da Cantar. 8-12-32 13-10-33

_________ __  Empregados e Hotéis, Restaurantes 
Cafés e Similares da São Paulo
Sindicato dos

23- 3-33 14-4-33

20/6/34



CATEGORIA 
(SETOR)

ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 
nAo RECONHECIDAS

319 Chapeleiros
329 FarsaeSutic*
339 Faxisaceutic«

Sind. dos Operários em Fabricação de Chapéus
Uhião Medica Farmacêutica
Sindicato dos Auxiliares de Farmacia e Drogarias 
de São Paulo

349 FarmacSutic.
359 Telegrafista

União Farmacêutica de São Paulo

369 louça
379 Louça
389 Ferragens

Liga do Cosu ind* de Louças e Ferragens 
Sindicato do Varejo de Louças e Virdros 
.Sindicato dos Empregados do Co«u e Varejo de 
Ferragens

359 Barbeiros
409 Míqo Te atrais
419 Carteiros
429 Carteiros

União dos Maquinistas Teatral®
Associação Mútua dos Carteiros de São Paulo
Associação dos Funcionários Postais e Telégrafos 
do Estado de São Paulo

439 Editoras Sindicato dos Empregados e Livrarias e Empresas 
Editoriais

449 Bscritwr&rlo
459 Funco Público

Sindicato dos Et^regados e Escritório
Associação dos Funcionários Públicos do Estado 
de São Paulo

469 Jornalista
479 Jomaleiros

Associação Paulista de Xs^rensa
Ubião dos Vendedores de Jornais e Revista

489 Açougueiros
499 Misentação
509 Alimentação

união dos Açougueiros

Sindicato dos Operários em Fabricação de Bombais 
a Chocolates

519 Marceneiros
529 Bebida
539 Wndedor
549 Moinhos
559 calostoiro
569 Cerãaica
579 Frigorífico
589 Ltórilheiros

Sindicato Católico dos Artífices de Madeira

Sindicato dos Vendedores Praoistas
Sindicato dos Operários em Moinhos em Similares
Sindicato Qperãrios Calcateircs e Similares



QUADRO VII

í

DATA 
la. Refér.

DATA
Olt. Ref.

ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 
RECONHECIDAS

DATA 
Instai.

DATA 
S^conh,

9-05-33
15-05-33

Sindicato Chapeleiro do Estado de São Paulo 24-01-32 30-12-32

3-06-33
26-10-33

Sindicato dos Talegraf. & iSãio Telegrafo de SP. 14-02-33 20-05-33

26-05r33
20-06-33

20-06*33
Sindicato dos Oficiais Barbeiros e Cabelereiros 17-04-32 19-00-33

26-05-33
3-06-33

20-06-33
20-06-33

8-08—33 
13-12-33 
fund.3/33

dlSSOlVe 
1935

Sindicato dos Vendedores e Distribuidores de 
Jornais e R&v. 2-09-33 26-01-34

8-02-34
Sindicato dos Operários Macanoneiros de S.Paulo 30-04-33 8-09-33

27-12-34 Sindicato dos Marceneiros, Carpinteiros o S1&» 05-02-33 24-05-33
• Sindicato do© QperSrios e Fabricação de Bebidas 3-03-33 29-09-33
18-07-34
24-07-34
2-10-34

Sindicato doe Qperãrios CaraMetae 06-01-32 24-06-33
Sindicato dos Trabalhadores e Frigoríficos 11-12-32 27-05-33



CUADRO VII

ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 
NÃO RECONHECIDAS

DATACATEGORIA >
(SETOR) ;

| GATA
; la. Refer.

1
599 Ens.Car.Café

609 Engenheiros
619 Cantadores

Sindicato Central dos Engenheiros 13-06-33

3-10-34 !
629 Médicos Sindicato Médico de São Paulo f. 2-10-34 .
639 Dentista

649 Corret.Segur.
659 Corret.Segur.

Sindicato de União dos Dentistas do Estado 
de Sao Paulo 6-03-35

669 Costureiras Sindicato dos Operãrios^e Costureiras e Bor 
d ade ir as de Estado de São Paulo 26-02-35 j

Fontes: Para os sindicatos não reconhecidos foram usados informações colhidas no 
jornal A PLATÉIA EM SUAS edições diárias de 19 30 a 1935.
Para os sindicatos reconhecidos foram utilizados os dados de: MINISTÉRIO 
DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - "O syndicalismo no Estado de São Pau 
lo". BOLETIM DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Rio de Ja
neiro (15) nov. 1935, pp. 365 a 368.

Este quadro foi elaborado com o auxilio de Selma Maria Schwazer Cano.



ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
RECONHECIDAS

’ DATA I DATA
[Intalação j Reconh.

Sindicato sos Ensacadores e Carregadores de Tra- 
piches e Armazéns de Café 4-07-33 8-01-34

Sindicato dos Contadores de Sao Paulo 26-01-33 14-06-33

Sindicato dos Corretores de Seg. do Est.S. Paulo 26-09-34 6-10-34
Sindicato dos Empregados de Seguros de São Paulo 6-05-33 3-07-33
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Por outro lado, o processo de reconhecimento im 
piementado pelo Ministério do Trabalho não se caracterizou pro
priamente pela neutralidade política. Sempre que puderam, as au 
toridades ministeriais tentaram afastar dos sindicatos que ofi
cializavam as lideranças incômodas por seu radicalismo, promo
vendo a ascenção de diretorias mais cordatas. Em alguns casos, 
protelaram ad aeternum os trâmites pára o reconhecimento, proce 
dimento utilizado, por exemplo, com a UTG. Em outros,pura e sim 
plesmente apoiaram a fundação de entidades sem nenhuma represen 
tatividade sob a direção de elementos de sua absoluta confian
ça, como sucedeu com o Sindicato dos Operários em Fiação e Tece 
lagem de São Paulo, criado para fazer concorrência â combativa 
União dos Operários em Fãbricas>de Tecidos. (19)

Entretanto, todo o esforço do Ministério do Tra 
balho não foi suficiente para fazer surgir de imediato sindica 
tos oficiais politicamente dóceis e submissos à tutela governa
mental. A oficialização de parcela ponderável das entidades sin 
dicais não significou, pelo menos em São Paulo, a subordinação 
política automática aos governantes da Nação. Nos anos de 1934 
e 1935, as massas trabalhadoras e o movimento sindical continua 
ram a ser um território disputado por forças políticas várias, 
nenhuma delas capaz de impor seu predomínio.

Com efeito, no ano da Constituinte é possível 
discernir três ãreas de influência no movimento sindical paulis 
ta.

A primeira delas, em notório processo de retra
ção, continuava apegada às bandeiras do anarquismo. Constituíam 
na algumas das uniões sindicais que haviam dado vida à FOSP e 
cujas forças se esvaiam na luta inglória contra a Lei de Sindi- 
calizàçãc e contra a participação das entidades de classe na lu

(19) 0 S.O.F.T. parece ter sido um exemplo limite das manobras 
do Ministério do Trabalho. De fato, a referida entidade 
foi reconhecida apesar de sua situação totalmente irregu - 
lar. Não congregava o número mínimo de associados exírido 
por lei e, alem do mais, era dirigida por um elemento, Ma
rio Rotta, que não pertencia a categoria têxtil, jnas era 
dono de pensão... além de membro de uma associação fascis
ta. Cf. A PLATÉIA, 18/jul./1934; 19/jul./1934;21/jul./1934; 
10/set./1934.
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ta política geral que comovia o país. (20) No início de 1935,já 
não se encontravam traços de ascendência efetiva dos anarquis
tas sobre o movimento sindical.

As duas outras áreas eram formadas por sindica
tos oficiais, cujas direções se regiam claramente pela batuta 
do Ministério do Trabalho e pelos sindicatos reconhecidos ou em 
processo de reconhecimento, que se agrupavam na Coligação dos 
Sindicatos Proletários de são Paulo.

Estas constituíam, ao que tudo indica, as duas 
forças mais expressivas em disputa no movimento sindical pauli£ 
ta. Não eram as únicas. Em segundo plano, católicos e còmtíhie— 
tas esforçavam-se por conquistar um espaço próprio de atuação. 
Os primeiros, através do Centro, Operário Católico Metropolita
no, nao lograram êxito maior. Os 'comunistas, por seu turno, ain 
da que pouco expressivos, foram ganhando pontos de apoio no inte 
íior dos sindicatos sob influência do Ministério e, sobretudo, 
da Coligação.

As informações disponíveis permitem inferir que 
em 1934, era ainda restrito o círculo dos seguidores da políti 
ca ministerial. De importância, se conhece o caso do Sindicato 
dos Ferroviários da Sorocabana, cujo dirigente,Armando Laydner, 
fora eleito deputado classista ã Constituinte, além do recem- 
fundado sindicato dos Operários em Fiação e Tecelagem, aparato 
sem vida, cuja liderança era contestada e que nenhuma participa 
ção tev.e nos movimentos grevistas qüe atingiram várias empresas

(20) De longe em longe, os jornais da época estampavam comunica 
dos de sindicatos sob influência_anarquista, com o _mesmo 
teor deste, de autoria da comissão Executiva da União dos 
Trabalhadores da Light:
"... Desejamos previnir os trabalhadores gue atuam em São 
Paulo, como em todo país, elementos das varias tendências 
políticas. Não ê de estranhar que entre nõs também surjam 
correntes de várias^tendências visando empanar por todos 
os meios as aspirações realizáveis dos trabalhadores.
Queremos por todos os meios evitar que os nossos desejos 
venham à servir de instrumento nas mãos de políticos pro
fissionais.
Meses depois, a União dos Trabalhadores da^Light,já oficia 
lizada, caia nas mãos de líderes que, também a pretexto dê 
opor-se ao envolvimento político dos sindicatos, garantiam 
a mais total subserviência da entidade ãs autoridades do 
Ministério do Trabalho.Cf,A PLATÉIA,28/jun/1934,e passim 1934 
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texteis. naquele ano.
Por seu turno.# a Coligação- dos Sindicatos Prole 

tarios de São Paulo, fundada em meados de 1934/ chegou a agru
par/ segunde declaração de.seus líderes, 30 sindicatos reconhe
cidos no Estado de São Paulo, entre os quais sobressaiam-se a U 
nião dos Trabalhadores Gráficos, o Sindicato dos Bancários, de 
Empregados do Comércio*/ dos Operários em Fabricação de Gás, a o 
posição interna do Sindicato dos Operários de Fiação e Tecela
gem.

Esse novo ensaio de federação sindical surgiu 
no^calor dos debates da Constituinte e na esteira da Coligação 
das •Esquerdas, estruturada com o objetivo de; disputar as elei- 
ções„estaduais. (21) Estabeleceu relações estreitas com á chama 
da "minoria claSsista", formada' pelos representantes mais comba 
tivos dos trabalhadores ha Assembléia Constituinte e, posterior 
mente, no Parlamento. (22) Seu programa, no qual se inscrevia a 
ampliação das liberdades democráticas, no plano social pedia o 
aperfeiçoamento de algumas leis jã promulgadas e,sobretudo, com 
prometia-se a lutar pela aplicação efetiva da legislação em vi
gor. Quanto'a questão sindical, definia-se pelo sindicato único 
e totalmente autônomo -frente ao governo. (23) Embora mantives
se relação amistosa cóm o Ministério do Trabalho opunha-se.bra
vamente a ingerência de seus funcionários na vida cotidiana das 
entidades de classe.'

A Coligação dos Sindicatos Proletários fortale
ceu-se em meio ã agitação política e a combatividade espontânea 
das classes trabalhadoras. Seu grande trunfo era a incapacidade 
governamental de fazer cumprir a legislação social jã promulga
da. Sua existência revelava, pois, que, naquela conjuntura côn 
ereta, sindicatos legálmente subordinados ao• Estado podiam de 
fato tér uma prática independente.

(21) Sóbre a Coligação, ver mais adiante.ã p. 229.
(22) A "minoria classista" era formada pelos deputados Vasco To 

ledo, João Vitaca, Waldemar Reidkál, Acyr Medeiros. ”
(23) Cf.. CARONE, E. --.Op.cit.', pp. 412 a 415.
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A jovem federação teve, entretanto, vida curta. 
Aparentemente, desapareceu em fins de 1934, abalada por pres
sões das autoridades policiais sobre seus filiados e dirigentes, 
e minada por conflitos políticos intestinos. (24)

0 último ano em que os trabalhadores puderam go 
2ar a liberdade constitucionalmente garantida — se bem que cer 
ceada pela Lei de Segurança Nacional — foi marcado por novas 
tentativas de recomposição das tendências presentes no movimen
to sindical.

As associações classistas mais estreitamente - 
vinculadas â burocracia do Ministério do Trabalho reuniram-se, 
em fins de fevereiro, na Federação Sindical Proletária das In
dústrias do’ Estado de São Paulo. Entre seus filiados encontra- 
vam-se os sindicato® de Operários Ceramistas de São Paulo, de O 
perãrios e Empregados na Fabricação de Gás, de Operários em Fia 
ção e Tecelagem de São Paulo, de Operários em Pedreiras de Agua 
Fria, de Operários Metalúrgicos de São Paulo, de Operários em 
Fabricação de Bebidas de são Paulo.

No mesmo mês de fevereiro, ao que parece sob e£ 
tímulo dos comunistas, que já em setembro de 1934 tentaram sem 
sucesso reviver a Federação Sindical Regional, constitui-se a 
Frente Onica Sindical de São Paulo. Não se tratava de um agrupa 
mento da,sindicatos controlados pelo PC, mas muito provavelmente sob cres
cente influência comunista ou de outras fórças de esquerda. As
sim, faziam parte da Frente 'Onica; a União dos Trabalhadores - 
Gráficos, Sindicato dos Operários em Tração e Luz, Força, Gás e 
Telefone; dos Condutores de Veículos, dos Empregados de Comér
cio, dos Profissionais do Volante e Anexos, dos Médicos,dos Fer 
roviãrios da São Paulo Railway, dos Contadores de São Paulo,dos

(24) Informações diversas sobre a Coligação dôs Sindicatos Pro
letários, sua atuação e processo de crise podem ser encon
trados em A PLATÉIA, 2/mai/1934; 28/jun/1934; 14/jun /
1934; 29/jun/1934; 6/jul/1934; 19/jul/1934;21/jul/1934;
23/jul/1934; 28/jul/1934; 31/jul/1934; 6/ago/1934; 8/
ago/1934; 9/ago/1934; 8/set/1934; 29/set/1934; 2/out/
1934; 10/out/1934.
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Bancários, dos Metalúrgicos de Santo André, a União Beneficen
te dos Empregados em Hotéis, Restaurantes e Anexos e a União 
dos Alfaiates e Anexos, alem das oposições sindicais dos meta
lúrgicos de Sao Paulo e dos ferroviários da Sorocabana (Frente 
de Ação Ferroviária da Sorocabana).

A Frente Ünica convocou um congresso de Unida
de sindical que nunca chegou a se realizar e, pouco tempo de
pois de constituída jã não se mantinha de pé.

Por fim, também em fevereiro, por iniciativa 
da União dos Trabalhadores da Light, foi organizada a União 
dos Sindicatos Proletários de São Paulo, que parece ter sido a 
entidade de maior expressão no período.

No manifesto de convocação explicitava-se o ca 
rãter moderado, apolítico e exclusivamente sindicalista que se 
queria dar a nova frente intersindical:

"A União dos Trabalhadores da Light 
em Assembléia Geral, deliberou no
mear uma comissão a fim de estudar 
as possibilidades de lançar as ba
ses para a fundação da União Sindi 
cal Proletária de São Paulo, enti
dade esta que devera congregar em 
seu seio todos os sindicatos reco
nhecidos de acordo com a Lei.
A principal missão desta novel or
ganização ê, afastada de toda e 
qualquer finalidade política,de ze 
lar unica e exclusivamente pelos 
interesses da classe trabalhadora 
em todos os setores.
A dita entidade, uma vez fundada, 
tratará entre outras coisas de ter 
um jornal a fim de educar a massa 
trabalhadora, fundar escolas prole 
tãrias, casas do Povo, cooperati - 
vas, etc. para maior coesão da cias 
se obreira. —
É mais que necessário termos um or 
ganismô federativo que possa con
gregar e coordenar todos os sindi
catos moderados que não estejam li 
gados a organizações sectátias ou 
politiqueiras, qué visam destruir 
as nossas organizações sindicais, 
a fim de servirem aos interesses 
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de alguns aventureiros políticos que 
se infiltram nos sindicatos com fins 
excusos e ocultos.
Torna-se necessário, portanto, á pre 
sença de todos os representantes dos 
sindicatos desta Capital, que não es. 
tejam ligados a entidade política de 
qualquer espécie e que obedeçam uma 
orientação moderada e exclusivamente 
sindicalista (...)" (25)

Sob a presidência dó líder do Sindicato dos Con
tadores, Juvenal Lino de Matos, a União foi ganhando força e oon 
seguiu atrair muitas das associações sindicais que se haviam a- 
grupado na Frente Única Sindical. Em maio jã congregava 12 sindi 
cãtos paulistanos, dos mais importantes, e tentava organizar um 
Congresso Sindicalista Municipal, que tampouco chegou a realizar 
se em virtude do clima crescente de ameaças e das incursões re
pressivas que precederam o fechamento da Aliança Nacional Liber
tadora.

Contudo, no Brasil de 1935 inexistiam as condi
ções para o florescimento de um sindicalismo que fosse.ãpolítico 
e moderado, mas, simultaneamente, livre da tutela do Estado. A 
própria crise política nacional não o permitia.

A tensão social alimentava o recrudescimento das 
lutas dos trabalhadores por suas reivindicações materiais mais 
imediatas: elevação de salários, cumprimento das leis sociais,de

(25) Cf. A PLATÉIA, 21/fev/1935.
Meses-depois a mesma diretriz política era enfatizada:
"A Comissão Organizadora da União dos Sindicatos Proletá - 
rios de São Paulo tem recebido de numerosos sindicatos não 
sÓ adesões como, também, cumprimentos pelos termos de seu 
manifesto programa consubstanciado, em linhas gerais, na en 
trevista concedida no dia 25 do corrente por um de seus mem 
bros a um matutino'desta capital e na qual ficou esclareci
da, entre outras, a orientação absolutamente apolítica se
guida por essa entidade em prol das reivindicações de ordem 
econômica, que sejam possíveis - dentro do âmbito estritamen
te sindical.
Os sindicatos reconhecidos ou em vias de reconhecimento que 
desejem se arregimentar sob o amparo de um programa requerí 
do claro e elevado encontrarão lugar na U.S.P.,desde que os 
membros das suas delegações aceitem,como condição primaria 
e básica a completa anulação de qualquer sectarismo políti
co e religioso no seio dessa organização (...)" Cf. Idem 
29/mai/1935.
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cretação do salário mínimo,bandeiras,por excelência,de um sindica 
lismo que se queria combativo e desengajado.Entretanto^isso ocorria 
em momento de radicalização política,marcada pelo confronto, por 
vezes violento, entre integralistas e aliancistas, ao qual o go
verno tentava dar resposta com medidas cerceadoras da liberdade 
de organização e expressão, como o foi a Lei de Segurança Nacio 
nal. Nestas circunstancias, por razões de sobrevivência, as enti 
dades e lideranças sindicais eram forçadas a incorporar em suas 
plataformas a luta pela defesa dos direitos democráticos, com o 
que objetivamente politizavam a sua atuação.

A curta existência da União dos Sindicatos Prole 
tãrios foi disso um exemplo. Apesar de seu juramento de modera
ção, deu apoio ativo às principais greves realizadas no período, 
desenvolveu intensa campanha pelo salário mínimo, participou de 
atos públicos em que estiveram presentes membros da A.N.L. e te
ve atuação no processo de escolha dos deputados classistas para 
o legislativo estadual. Da prescrição da A.N.L., em julho, ate a 
repressão que se seguiu ao levante dè novembro, a União procurou 
manter viva a luta pela liberdade sindical, opondo-se ao proces
so de degola das lideranças das entidades classistas. Mas não so 
breviveu a escalada repressiva que não só varreu a influência es 
querdista no movimento sindical, mas aniquilou toda e qualquer - 
forma de expressão maislivre das classes trabalhadoras.

Em 1935 era esta, portanto a situação. Dois po- 
los de atração opostos e minoritários do ponto de vista da as
cendência sobre o movimento sindical: um constituído por tendên
cias a prefigurar o "pcleguismo" e outro tendo por eixo os comu
nistas, que muito lentamente ganhavam peso e influência. Entre 
eles, a maioria dos sindicatos parecia querer aglutinar-se em 
torno de uma posição sindicalista, que aspirava à indiferença po 
lítica mas que rapidamente se politizava, em virtude das injun- 
ções do momento. (26)

Esse perfil do'movimento sindical, por outro la-

(26) Suspeito que, no Distrito Federal,segundo centro trabalha
dor do país,a situação se configurasse de maneira diferente 
e que bem maiores fossem as áreas de influência tanto do 
Partido Comunista quanto do Ministério do Trabalho.Todavia, 
só uma pesquisa acurada poderá confirmar ou descartar essa 
suposição.
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do, g revelador da ausência de'uma força política que realmente 
dirigisse o movimento operário e trabalhador. Como nos tempos 
do Governo Provisório, nos primeiros anos do regime constitu - 
cional inúmeras organizações políticas procuraram firmar alicer 
ces entre as massas trabalhadoras.

Sob o incentivo dos debates da Constituinte e 
da campanha eleitoral para a formação dos parlamentos estaduais 
muitos partidos surgiram e desapareceram da noite para o dia.

Grupos socialistas existiam pelo menos dois: o 
Partido Socialista Brasileiro de São Paulo, formado em 1932 da 
união de agrupamentos tenentistas e tendências socialistas,con
seguiu mandar três deputados ã Constituinte; e o Partido Socia
lista Proletário do Brasil, fundado em agosto de 1934 por dis
sidentes da agremiação anterior e pela "minoria classista"da As 
sembléia Constituinte. Outra cisão do PSBSP, composta por ele
mentos mais moderados e ligados ao Departamento Estadual do Tra 
balho, unindo-se à maioria governista dos deputados classistas 
â Constituinte tentou articular em São Paulo o Partido Trabalhis 
ta.

A medida em que se aproximavam as eleições esta 
duais várias frentes eleitorais ganharam vida. Membros da Legi
ão Cívica 5 de Julho, forças ligadas a Miguel Costa e novos dis 
sidentes do PSBSP constituíram a Aliança Socialista Liberal. Em 
agosto de 1934, a Coligação dos Sindicatos Porletãrios, à Liga 
Comunista Internacionalista (trotsquista), o Partido Socialista 
Proletário do Brasil e membros da Legião 5 de Julho de várias 
cidades do interior constituíram a Coligação das Esquerdas, que 
logrou eleger um deputado estadual. 0 Partido Comunista dp Bra- 
sil.que negou-se a aderir a Coligação das esquerdas, formou sua 
própria frente eleitoral — a União Operária e Camponesa do Bra 
sil —, de êxito duvidoso.

Na verdade, ã exceção do Partido Comunista, to
das as outras agremiações partidárias, nascidas .ao embalo da 
brisa de uma curta primavera política, desapareceram rapidamen
te e sem deixar vestígios. Organizações estaduais por vicissitu 
de e vocação, tentaram captar a simpatia e a adesão dos traba - 
lhadores, mas, pouco tinham á propor alem do que o próprio go
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verno jã estava realizando. Não postulavam uma participação dos 
trabalhadores — e do operariado — muito diversa daquela que 
começava a ser propiciada pelo governo através dos organismos 
estatais corporativos e da representação corporativa no legislei 
tivo. Na melhor das hipóteses, funcionavam como grupo de pres
são a reivindicar uma melhora aqui, uma concessão a mais acolá.

Por razões bem distintas— de ordem doutrina -
X

ria — os anarquistas, em franco retrocesso, também não se alça 
vam acima dos anseios espontâneos do proletariado, qüé se gera
vam e reproduziam em função da própria situação de trabalho. 
Quando novos espaços se abriam â participação — ainda que limi 
tada — dos trabalhadores, sua reiterada recusa de fazer políti 
ca não podia senão débilitã-los.Remando contra a cotrente termi 
nariam por naufragar.

Não creio que, nos quatro primeitôs anos da dé
cada, a situação dos comunistas fosse muito diversa daquela aci 
ma indicada para as demais organizações políticas. Agremiação 
ainda frágil, sem raízes em quaisquer grupos sociais, submetida 
todo o tempo ao rigor da repressão policial, incapaz de inter - 
pretar um processo de transformação sócio-políticá, tão profun
do quanto insólito, o PC estava longe de ser um partido e muito 
menos uma vanguarda.

Sob a capa de uma postura radical extremada,for 
te vies "obreirista" parecia marcar as análises e a prática da 
jovem organização. Ele não era outra coisa que o reflexo das vi 
cissitudes de seu processo de formação, realimentado pela pró
pria forma que assumia o movimento espontâneo das camadas traba 
lhadoras. De fato, não podia ser mais reveladora a interpreta - 
ção estreita do significado da ala radical do "tenentismo” e da 
política social do governo:

“Frente ao movimento operário, o go 
verno de.Getúlio tem seguido uma po 
lítica de repressão brutal (apoiado 
pelos chefes sindicais reformistas 
e anarcosindicalistas), impondo um 
Código de Trabalho de feição faseis 
ta, proibindo greves, çolocando na 
mais completa ilegalidade e perse-
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guindo fortemente o Partido Comunis
ta e o movimento sindical revolucio
nário, Ã frente desta política tem 
permanecido os ex-chefes dos movimen 
tos revolucionários de 22 e da Colu
na Prestes, os chefes da pequena-bur 
guesia, que se transformaram em ideo 
logos e principais cabeças da polít^ 
ca fascistizante, apoiados, natural
mente, por todos os chefes dos blo
cos políticos feudal-burguêses.As in 
tenções de formar legiões fascistas 
tem fracassado ate o momento. Porém, 
esses ex-chefes do movimento presti£ 
ta tratam por todos os meios manter 
sua influência sobre a massa, contan 
do para isso com uma perigosíssima 
corrente de esquerda. Miguel Costa, 
ex-general da Coluna Prestes, chefe 
até maio último das forças policiais 
do Estado de São Paulo, conta, atra
vés de uma extremada demagogia, com 
grande influência sobre o proletária 
do, os camponeses e a pequena burgue 
sia paulista. (...) Com o apoio de 
latifundiários e burgueses paulistas 
Miguel Costa fundou um Partido Popu
lar Paulista, no seio do qual se pro 
pôs a adesão da II Internacional. Os 
trotskistas brasileiros mantém ínti
ma ligação com Miguel Costa, em nome 
da teoria do *mal menor*. Miguel Cos, 
ta torna-se assim um dos mais perigo 
sos inimigos do proletariado brasi
leiro." (27)

Daí derivava uma linha de conduta partidária que 
não podia significar senão, na melhor das hipóteses, a restrição 
dos horizontes ã luta de tipo sindicalista pela melhoria das con 
dições imediatas de vida e de trabalho, mesmo quando se falava

(27) ALBERDI, P.Gonzales - "La Correspondência Internacional" n9 
3, 4 e 5, 1933, APUD CARONE, E. - Op.Cit.
Não minimizo a influência que a estratégia do "Terceiro Pe
ríodo" , traçada pelo Comintern, possa ter exercido sobre as 
análises e posições dos comunistas brasileiros. Creio, toda 
via, que ela não explica tudo. Estou mais inclinada a pen
sar que ela coincidia e reforçava as inclinações já existen 
tGB no partido, resultantes da^própria história da organiza 
ção em interação com as condições concretas das massas tra
balhadoras.
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em"revolução agraria” e anti-imperialista" (28). Da mesma forma 
que a perspectiva remota da greve geral revolucionaria não sal
vava os anarquistas dé uma atuação de fato limitada ao mais me
díocre economicismo.

Esse o partido que disputava comas muitas ou
tras pequenas organizações políticas a influência sobre as mas
sas trabalhadoras e o movimento sindical, no momento mesmo . em 
que.se gestavam formas novas de articulação entre o Estado, e as 
classes sociais.

Neste contexto, deve ser avaliada e discutida a 
experiência da Aliança Nacional Libertadora e as perspectivas - 
que apenas.pode entreabrir ãs classes trabalhadoras, em sèu;cur 
to tempo de vida legal. Se seu^crescimento, entre março e julho 
de 1935, foi vertiginoso, não hã que superestimar o peso real 
sobre o proletariado. (29) Como sugerem as informações sobre o 
movimento sindical paulista no período, os aliancistas nao eram 
aí a força predominante. Mal começavam a estender seu prestígio 
e estreitar laços com os sindicatos influídos pelos comunistas

(28) Indicativas do que afirmamos são ás conclusões quejo mesmo 
autor do texto supracitado tira para a ação partidária?
" Muitos esforços tem custado ao PCB para desfazer-se -da 
teoria oportunista em grau máximo sobre a correlação das 
forças de classe na revolução'agrária e antiimperialista , 
segundo a qual, *a sombra da revolução^democrãtico-burgue- 
sa amadurecería nossa revolução proletária*. Esta teoria 
conduz o Partido à passividade, aos blocos com diferentes 
agrupações da pequena burguesia, ao colaboracionismo- com 
os adversários. Astrojildo Pereira foi durante alguns anos 
o executor desta política. Ate hoje os elementos astrojil- 
distas constituem o foco do oportunismo mais podre,. . obs
truem a formação do PCB e sustentam a linha da passividade 
na luta do Partido pela realização de frente única das^am- 
plas massas, das lutas independentes pelas reivindicações 
econômicas e políticas delas mesmas, contra a_reação, pela 
solução revolucionária da crise,, pela revolução agrária e 
anti-imperialista. Estes/elementos procuram substituir a 
tática e a estratégia revolucionária dò Partido do Proleta 
riado pelos blocos com os caudilhos demagógicos como Mi
guel Costa e outros". \
ALBERDI,P.G. - Óp.cit.,APUD CARONÉ,E. - op.cit.,pp.356-357.

(29) Informações aproximadas sobre a extensão-da influência da 
A.N.L. entre as camadas trabalhadoras podem ser encontra
das em: LEVINE, Robert M. - Thé Vargas Regime:thé criticai 
years (19 34-1938).New Yo rk,Cólumbia University,1970, cap . 
III, pp. 58 a 8á.
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e outras forças de esquerda quando.foram atirados a vida clan
destina*

Creio que a novidade introduzida com o surgimento da A.N. 
L.- — donde a ameaça real qué significou.-- residiu no fato de 
que# agora sim| estava-se em presença de uma organização que 

rompia com ás estreitas concepçõese praticas obreiristas e 
que tentava definir de uma õtiça propriamente política e nacio 
nal a participação dos trabalhadores. Em outros termos, pensa- 
va-se concretamente a questão da aliança dò proletariado com 
determinadas forças sociais em--torno de úma plataforma que pre 
tendia apresentar uma solução política alternativa para a cri
se nacional. E essa saída apontava para a ampliação da democra 
cia através de medidas que efetivamente garantissem participa4- 
çao política às camadas trabalhadoras do meio urbano e rural.

Não discuto que fosse esquálida e, em muitos 
aspectos, equivocada a caracterização feita pelos aliancistas 
da sociedade brasileira, particuíarmente quando atribulam fei
ção "feudal” à grande propriedade agrária e quando identifica
vam' ao fascismo a solução autoritária para a crise do regime, 
que ja se vinha desenhando no horizonte^político, embora neste 
último caso a presença ativa dos integralistas na cena políti
ca transformasse a saida fascista em uma amèaça palpável.(30)

Creio, entretanto, que, para além das análises 
eivadas de equívocos, imprecisões e muito simplismo, a A.N.L. 
trazia para o centro do debate político o problema das condi- 
•çoes concretas da democracia no Brasil dos anos trinta, ao as
ses tar suas baterias contra a grande propriedade agrária, ain
da quê’ © fizesse sob a. bandeira da luta contra um feudalismo i 
nexistente. De fato, a destruição -das bases socio-economicas - 
sobre as quais se assentava a importância política ponderável 
dos grandes proprietários rurais, êr.a sem dúvida condição para

(30) A plataforma da A.N.L. está-contida no "Programa do Gover 
no Popular Nacional Revolucionário"> transcrito em: “
SILVA, Hélio -• 1935 - A Revolta Vermelha. Rio de Janeiro, 
Civilização .Brasileira, 1969>pp.“ 443 - 448.
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que se resolvesse, de forma progressista, a-profunda crise de 
hegemonia cuja persistência estreitava os limites da participa 
ção popular na cena pública. 0 capitalismo podia.sem dúvida a- 
vançar sem que ocorressem alterações profundas no mundo agrá
rio. Mas a democracia sem qualificativos, que abrisse, espaço 
real ã intervenção livre das massas trabalhadoras dependia fun 
damentalmente da solução do impasse."político entre as frações 
de classes dominantes, cujos interesses díspares se compatibi
lizavam de forma precária e instãveT.

Todavia, essa mesma crise política que se ar
rastava sem solução, que ampliava o malestar de todos os seto
res da sociedade e punha a todos em movimento, transformava a 
simples possibilidade de formação de um movimento nacional, a- 
poiado nas classes trabalhadoras e nos setores médios radical! 
zados, em ameaça potencial que as frações diversas das classes 
dominantes mal podiam tolerar.

Não e de se "estranhar, portanto, o golpe que, 
em julho de 1935, baniu a A.N.L. e condenou seu núcleo de ati
vistas ao isolamento. Sua proscrição foi tanto mais fácil quan 
to, como se viu, a organização apenas engatinhava. Se seu pres 
tígio crescia vertiginosamente, a estrutura era frágil e frou 
xus os nexos com o movimento trabalhador e popular. Essas me£ 
mas vicissitudes podem explicar, em boa parte, como e porque o 
movimento enveredou pelo caminho da aventura golpista, que o 
levaria ao desastre de novembro e fornecería o pretexto defini 
tivo para a exclusão das classes subalternas do jogo político. 
É fato que a fragilidade política de cada uma das frações dorni 
nantes, as margens estreitas para a composição de seus interes 
ses díspares, certamente laboravam mais pela destruição das 
instituições democráticas, do que pela sua abertura ãs classes 
trabalhadoras da cidade e do campo.

Entretanto, não é menos verdadeiro que ao opta 
rem por uma ação política, que não escondia sua inspiração vo- 
luntarista, a A.N.L. não fez senão levar água para o moinho do 
autoritarismo. Assim foi destruída, antes mesmo que encorpas- 
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sé, a única alternativa de participação política e autônoma fa
ce ao Estado, entreaberta às classes trabalhadoras, nos primei
ros anos da década de trinta.

Com o malogro da experiência aliancista fecha
va-se, também, a possibilidade de consolidação de qualquer movi 
mento sindical independente da tutela estatal, mesmo que limita 
da a praticas puramente sindicalistas. A repressão desatada con 
tra a A.N.L. — e que a desastrada aventura de novembro sõ fez 
recrudescer — atingiu indiscriminadamente as organizações sin
dicais e políticas de alguma forma vinculadas aos trabalhado
res, Finalmente se impôs o controle do Ministério do Trabalho 
sobre as entidades sindicais, que de resto seriam reestrutura - 
das logo da implantação do Estadox Novo.
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IV - 0 ESTADO NOVO E AS CLASSES TRABALHADORAS

O relacionamento entre governo e .classes tra
balhadoras, durante o Estado Novo, esteve, em boa medida, de
terminado pelas vicissitudes. políticas de um regime que expres 
sava insólita articulação entre<Estado e frações de ciasse do
minantes .

O precário equilíbrio de forças entre os 
grupos proprietários tornara imperativo calar os traba?- 
Ihadores e abafar qualquer manifestação política com a_l 
gum laivo de autonomia, já ém meados da -década dos 
trinta. O regime de força, instaurado por obra do gol
pe de 10 de novembro, apenas deu sequência a uma po
lítica que já se vinha implementando desde fins de 
1935. E até que a desagregação final da ditadura esta 
donovista emperrasse a ação dos mecanismos repressivos e 
dos controles burocráticos sobre o organismo sindical e 
a atividade política, não houve lugar para a existên
cia de um movimento operário e trabalhador no sentido 
rigoroso do termo.

A meu ver, o silêncio das classes subal
ternas constituiu condição importante — ainda que não
fosse a única — da aceitação quando não do apoio das
distintas frações das classes proprietárias ao regime.
Viu-se anteriormente como os industriais saudaram, com en 
tusiasmo um governo que lhes assegurava "ordem" e tran 
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quilidade. Não menos revelador, foi o fato de o Estado No- 
yo — contrariando as pretensões originais dos '•tenentes" 
ter limitado o âmbito das leis trabalhistas às atividades ur 
banas. Dessa forma, tornou-se patente que o governo, por 
menos favorável aos interesses agrários que fosse sua ação, 
afiançava a imutabilidade das relações de domínio social e 
político no campo. Era este, de resto, o limite último da 
autonomia estatal face aos segmentos diversos de proprietã 
rios rurais. Á política governamental podia ate subordinar 
os interesses específicos daqueles aos imperativos de uma 
política industrializante, mas não podia transformá-los radi_ 
calmente pela subversão das relações sociais sobre às quais 
erigiam seu domínio e sua força política.

A fragilidade mesma de todas e cada uma das 
frações dominances, a ausência de um núcleo hegemônico, tor 
navam a participação política das classes subalternas uma 
ameaça real ã estabilidade da ordem burguesa, que cabia 
ao governo garantir através da coação policial e do con 
trole estrito sobre organizações e manifestações dos tra
balhadores. E assim o fez, com particular eficácia nos cin 
co primeiros anos da ditadura.

Entretanto, este nao era um Estado policial 
que a maneira do fascismo, ao qual tomara emprestado muito da 
parafernália institucional, implantasse uma política aberta
mente anti-operãria. Ao contrário, por iniciativa da burocra
cia estatal, cuja autonomia jã foi caracterizada anteriormen
te, foram consolidades -- e mesmo limitadamente ampliadas —• 
as conquistas sociais que a Revolução de Trinta tornara pos
sível aos trabalhadores brasileiros.

Do ponto de vista das classes trabalhadoras o 
novo regime não configurou,pois,um retrocesso absoluto com re 
lação ao período imediatamente anterior. Não ocorreu nada que 
se assemelhasse a uma volta à pauta de relacionamento entre Es
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tado e classes dominadas# característica do primeiro período 
republicano.

Com efeito r todo o elenco dás leis sociais, e 
laborada nos cinco primeiros anos dá década, foi incorporado 
ã Constituição de 1937, em seu artigo 137. Ao mesmo tempo 
completava-se a "obra social" da Revolução de Trinta, poste- 
riormente cristalizada na Consolidação das Leis do Trabalho 
(1943), com a concessão do salário mínimo ê a- criação dó ar
cabouço institucional completo da Justiça dò Trabalho. En
quanto eram bloqueadas pela força as vias de manifestação 
sindical e política autônomas, ganhavam forma definitiva, a- 
través da lei de sindicalização de 1939 Os organismos de re
presentação que deveriam canalizar para os órgãos estatais a 
participação dos representantes dós trabalhadores.

Em resumo, ao tempo em que amordaçava politi
camente o movimento operário o trabalhador, o governo persis 
tia em iniciativas que implicavam reconhecer legitimidade ãs 
reivindicações sociais e abriam condutos —• ainda que estri
tamente controlados — ã participação dos trabalhadores. E o 
fazia impondo suas decisões tanto ao proletariado quanto , ã 
burguesia urbana.

Ê verdade que, na vigência de um regime, de ex 
ceção, proprietários e trabalhadores dispunham dé capacidade 
desigual de pressão e influência sobre as decisões tomadas a 
nível da burocracia estatal. 0 poder de barganha dos assala
riados era bem reduzido, uma vez bloqueada a principal fonte 
de sua força social5 o recurso ã manifestação coletiva em 
suas diversas formas. E as medidas de política social promul 
gadas durante o Estado Novo, bem como a eficácia de seu cum
primento, não deixaram de refletir a correlação de forças fa 
vorãvel aos grupos proprietários. Todavia, não é menos verda 
deiro que também esses tiveram,que se adaptar a políticas cu 
jo traçado não controlavam.

Todas e cada uma das medidas trabalhistas da 
ditadura refletiram esse jogo intrincado, no qual se mescla
vam a iniciativa da burocracia pública e a capacidade desi-
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gual de. pressão de proprietários e trabalhadores, corporativa
mente representados nos organismos do Estado. Assim ocorreu 
com a lèi do salário mínimo e com a implantação do sindicalis
mo oficial, como se verá a seguir.

A promessa de fixação de uma remuneração mínima 
para os trabalhadores — urbanos e rurais — já estava inscri
ta ,ná plataforma da Aliança Liberal e fora tema constante da 
pregação tenentista e das reivindicações do movimento operário 
nos momentos em que lhe foi dada a possibilidade de manifesta
ção livre.

As diversas frações da burguesia urbana,por seu 
turno, ofereceram resistência surda ã medida. Declarando-se, o 
mais das vezes, favorável ã idéia de instituição do salario m£ 
nimo, apresentaram mil argumentos para demonstrar a impossibi
lidade de sua aplicação em um país como o Brasil, Objetando a 
inclusão do direito ao salário mínimo no anteprojeto da Consti 
tuição de 1934, aduzia o Sindicato das Indústrias Têxteis de 
São Paulo?

"Em princípio não há quem conteste 
que cada operário que labuta em nos 
sas fábricas deve perceber um míni
mo de salários que baste para a sua 
subsistência.
A aplicabilidade de uma lei desta - 
natureza, porem, nos parece um tan
to problemática.
fi que a nossa enorme extensão terri 
torial; às profundas diferenças do 
padrão de vida nos diversos Estados? 
as^oscilações verificadas com fre
quência no custo das utilidades; as 
oscilações cambiais que tem reflexo 
imediato sobre a vida econômica do 
país representam outros_tantos pro
blemas de difícil solução. Ora, de
pendendo a boa execução da lei des
tes tão complexos problemas, a nin
guém ê dado afirmar que ela poderá 
ser aplicada com sucesso entre nos. 
Parece a este sindicato qué uma lei 
desta natureza traçando princípios,
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resolvendo "a priori”, representa 
construção assentando talvez em chão 
de areia”. (1)

Coerentes nó empenho de evitar que o salário mí
nimo fosse garantido pela Constituição os representantes da in
dústria e seus aliados apresentaram durante a Constituinte de 
1934, varias emendas aõ ante-projeto governamental (2) dissol
vendo, na postvlação genérica da garantia de defesa do traba - 
lhador, as medidas concretas propostas, entre as quais o sala
rio mínimo. Como é sabido, foram derrotados em suas pretensões.

Assegurado o direito constitucional ao salário 
mínimo/ o passo seguinte foi sua regulamentação por lei ordiná
ria. Enquanto o movimento trabalhador, vivendo seus momentos fi 
nais de liberdade, fez da imediata decretação do mínimo uma de 
suas principais bandeiras de luta, o empresariado urbano conti 
nuou a exercer pressão para protelar o desfecho do que lhe con
trariava os mesquinhos interesses.

Ao arrepio dos anseios dos grupos proprietários, 
e mesmo depois de calar pela força o movimento operário, o go - 
verno constitucional promulgou em janeiro de 1936, a lei n9 185 
que criava as comissões encarregadas de fixãr o salário míni - 
mo. Através das suas entidades representativas a burguesia pro
testou. Contra a lei, a Associação Comercial de São Paulo argu
mentou s

”A lei do salário mínimo, como ou
tras leis sociais de idêntica nature 
za, nasceu nos países de população - 
densa, Onde, nos mercados de traba
lho, a oferta excede a procura de 
mão-de-obra. Esse excesso traz pri
meiro a baixa dos salários e, em se
guida, a desocupação, são dois flage 
lõs que ê preciso combater. A desocu 
pação expõe ã miséria massas traba - 
lhadoras que a sociedade e^o Estado 
tem de'acudir, promovendo a sua sub- 
sistência,seja por motivos filantrõ 
picos, seja por motivos de defesa da

(1) NOGÜÉIRA, O.P. - op.X?it., p. 202.
(2) Cf. QUADRO VIII
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organização social e das institui. - 
ções políticas. ~
Estas considerações, objeto de séria 
preocupação em outros países, serão 
porém cabíveis no Brasil? A resposta 
negativa, quem a dá, formal, é a rea 
lidade da^vida brasileira. Aqui a 
questão não ê da falta de trabalho^; 
e a falta de trabalhadores. Ha carên 
cia de trabalhadores; não hã carên
cia de trabalho. Não dispomos de mão 
de-obra necessária à expansão de nos 
sas lavouras, ao desenvolvimento _de 
nossas indústrias, à intensificação 
de nossas atividades e ao aproveita
mento de nossas riquezas notenciais.
(...) -
Assim sendo, os salários, pelo efei
to natural das leis econômicas, jã 
são ^satisfatórios, inclusive quanto 
ao seu mínimo, que ê fixado em nível 
aceitável pela intensa procura de 
trabalhadores. Ganhos escassos, pode 
se dizer, salvo condições pessoais^ 
ou transitórias, so os sofrem os fí
sica ou psiquicamente incapazes, os 
que não tem preparo técnico nenhum - 
ou não possuem energias bastantes pa 
ra se consagrarem ao trabalho com es 
forço e continuidade.
(..J

O quadro que traçamos deve ser visto 
dentro da relatividade da situação e 
conômica e social do povo brasilei - 
ro, em que não hã grandes desigualda 
des gerais e em que, se o trabalha - 
dor não ganha salários corresponden
tes aos seus colegas de alguns paí
ses , também os empregadores só exceg 
cionalmente realizam lucros compara 
veis aos dos elementos corresponden
tes desses mesmos países.
Portanto, antes de dar a determina - 
das classes as garantias que se lhes 
oferecem, a custa de outras, o pro - 
grama deveria consistir na intensifi 
cação das atividades econômicas do 
Brasil, por meio de medidas que não 
as de uma legislação parcial, que fa 
vorece a uns em detrimento de outros1.’ 
(3) .

(3) Cf. CARONE, E. - Op.cit., pp. 240-241.

Scanner

Scanner

Scanner

Scanner
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Por força do impulso governamental a implantação 
do mínimo não foi sustada.(4) Diante do fato consumado, o em
presariado urbano mudou seus alvos e métodos de-luta.

Nas comissões do salário mínimo, foro .corporati
vo composto por representantes de empregado, empregadores e de
legados dó Ministério do Trabalho, as disputas deram-se em dois, 
níveis, a refletir o jogo de interesses díspares não sÕ entre 
proprietários e assalariados, mas também entre empresários . de 
regiões divèrsas do país.

Com efeito, de um lado instaurõü-sé à pugna en
tre representantes de empregados e empregadores quanto a fixa
ção do montante do salário mínimo. De outro lado, porém, os in
teresses da concorrência inter-regional Opuseram os empresários 
paulistas aos de outras áreas do país. Enquanto os primeiros, - 
que já se haviam pronunciado pelo estabelecimento de uma remune 
ração mínima uniforme para todo território nacional, procuraram 
reduzir ao máximo as disparidades entre as várias regiões,os ou 
trós, párticularmente os portavozes da indústria nordestina,de
fendiam para suas respectivas regiões um salário mínimo sensi - 
velmente mais baixo que aquele fixado para São Paulo.

’ Como se pode observar, o resultado final, sob a 
forma de deCretó-lei nÇ 2162 de 19 de maio de 1940, que instí - 
tuiu o salário mínimo no Brasil, significou um compromisso, pro 
movido pelas autoridades governamentais, entre os interesses re 
gionais dos grupos empresários e destes com os de seus trabalha 
dores. Contra a opinião dos capitães de indústria de São Paulo, 
consagrou-se o princípio do estabelecimento de níveis de remune 
ração diferenciados por região, fixados, na maioria dos casos ,

(4) O conjunto dos instrumentos legais referentes ao salãriojmí 
nimo, _os resultados do inquérito nacional para sua fixação, 
realizádo em 1938, assim oomo_os principais pronunciamentos 
das.autoridades sobre a questão podem ser encontrados em? 
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÊRCÍO - Alguns aspec 
tos- ;da-.^ do salário mínimo. Rio de Janeiro, Grafica 
vitóriaz™?. —-----------
'MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Salário míni 
moflegislação> estatística e doutrina. Rio de Janeiro, Ser
viço ae Estatística da Previdência eTrabalho, 1940.
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em um valor intermediário entre o proposto pelos empregadores e 
o reivindicado pelos empregados. (5)

Ê difícil aquilatar o impacto da decretação do 
salário mínimo sobre as condições reais de remuneração dos tra
balhadores urbanos. 0 único levantamento sistemático disponível 
e aquele realizado pelo Ministério do Trabalho, em 1939, e que 
serviu de bâsé às comissões paritárias para a fixação do quan - 
tum do primeiro salário mínimo para as diversas regiões. De a-

(5) Sobre o método de fixação do mínimo escreveu, em O Diário de 
São Paulo, um observador que não via com bons olhos a nova 
lei j
"Publicou-se hã dias o resultado a que chegaram patrões e 
empregados, ou melhor dizendo, capital e trabalho,, represen 
tados pelas respectivas ‘bancadas’, sobre a fixação do sala 
rio mínimo. Apôs isso, pelas entrevistas que alguns compo
nentes dessas mesmas *bancadas* concederam aos jornais, sou 
bemos da controvérsia havida na apuração do quanto publica
do. Os empregados desejavam que fosse de 240$000 o mínimo e 
os empregadores fixavam-no em 160$000, ao que,_o presidente 
das 'bancadas* por sua vez, num gesto^de Salomão,'rachou*ao 
meio a diferença pararestabelecer a média de 200$000. Mesmo 
assim os empregados não se deram por satisfeitos,oposto for 
mal protesto ã deliberação superior acomodadora, concordan
do, entretanto, os empregadores”. _
Cf. CARONE,E. - A Terceira República (11?3 Paulo,
DIFEL, 1976, p. 411?.
Por outro lado, a maneira de encarar e resolver as disputas 
regionais, assim como a concepção das autoridades governamen 
tais sobre o significado do mínimo estã refletida, de forma 
exemplar, nesta gassagem de artigo de Agamemnon Magalhaés - 
na Folha da Manha de Recife?
"O salário mínimo foi considerado, a princípio, tão sÕ sob 
o aspecto social. A necessidade profündamente humana de as
segurar ao trabalhador um salário que lhe proporcionasse um 
nível de vida conveniente foi o motivo inicial da questão 
do salário mínimo. Depois, surgiram outros aspectos. O da 
concorrência entre os produtores de uma mesma indústria,tor 
nou-se o mais exigente deles. O industrial procura vencer o 
concorrente não pelo menor preço do produto e sim golo menor 
custo da produção. Para diminuir o custo da produção,adotou 
se a técnica do baixo salário. Chegou-se ate ã classifica
ção das indústrias de baixo salário. (...) Resolvemos os 
dois aspectos do problema, o social e o econômico, evitando 
a exploração do trabalho pelos excessos da concorrência e 
defendendo•as condições de vida do trabalhador. Fi«ando-se 
o salário pára cada atividade e região estará eliminada a 
concorrência pelo custo de produção ganhando todos — pa - 
trões, empregados e consumidores. Uniformiza-se o custo de 
produção e éleva-se o poder aquisitivo do consumidor. Eis 
as razões econômicas.e sociais do Salário Mínimo".
MAGALHÃES,. A. - "O Salãr io Mínimo".' 'Folha da Manhã, Recife ,10 
jun/1938 (CPDOC,Rio de Janeiro,Fundação Getúlio Vargas).
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As diversas propostas, a refletir interesses cr. disputa, estão sintetizadas no quadro abaixo:

QUADRO VIII

AS DATAS RESPECTIVAS

E S T A D 0 S Erpre- Erpre-*
ia. Fixação Enprô- Ezcpre- 2a. Fixação

gados 
i f

gadores
Salário . J

.... ...... ...........1
Data

gados gadores
Salário Data

Território do Acre.................

i
f •f

■ k

/' í
Ceara ...........................  ]

Espirito Santo ............ <

.
(

Golas .. ..............................................|

Maranhão

r
Mato Grosso

Capital............ .. ..............,..................
/ 
j Zona urbana ..........

Capital 
(Zona suburbana... 

Interior ...............................................

^Capital ....... ...............

Interior ................ ..

Capital. .................................... ..

Interior ...............................................

Capital .................... ..

Capital e equiparadas ........

Interior.......................  -

2705000

2105000

[2005000
[2415000

1705000

{1785000
(1355000

1615300
1605000
1505000

1105300

1105300
1205000

2405000

1355000

905000

2705000

2105000

[1.905000
(1405000

Í1405000

[1105000

1605000
1105000

2405000

1605000

1105000

1505000
1005000

} 1255000

955000

1205000-*
1505000
1005000

30/11/939

, 17/ 8/9 39

J
1 
j 26/ 9/939

n

k 31/ 8/9 39

1
j 20/ .9/939 

10/ 5/939

. 25/10/939 

j 21/10/939

25/10/939 

। 23/10/939

i

Inter - 
ventõrla
1505000

'1505000 
1205000 
1055000

905000

,1205000

3605000

. 3355000 
2 345900

2355000

1505000
1005000

1255000

955000

2005000

1755000

1105000

1505000
1005000

1205000 1
905000 j

905000 1
755000 ]

2405000

1355000
1005000
905000

2705000

2105000

1905000 ’

1405000
1105000
905000

1605000
1105000

2405000

1755000

1105000

1505000
1005000

1205000

905000

1505000
1805000
1005000

s/d

1 
[21/II/939 
J
1
123/ 1/940

10/ 1/940

2 3/ 8/9 39
21/ 8/939

20/ 9/939

14/ 2/940

(28/12/939

bz W/í

J

17/ 2/940

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto
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< ca dos

1
Minas Gerais fí

i
Caoital e equioaradas ..............

li Interior .............. •H

Para J1 Caoital .............................................. 3043079
Interior 200S000u

f
Paraíba ............................. < Caoital .............................................

1 Interior .....Q..

Caoital .............. ....... ...... 180S000
Paraná.................... ......... Interior 160S0O0

1305000

Pernambuco ............. j Canital e Olinda .............. .. 150S000
Interior . 1005000l

Piauí .....«‘.•♦♦•O....,., < Canital e Pamaíba
Interior —

Capital ............................................... 168^000
Rio Grande do Norte .. o. < 130S000

Interior 1085000

Rio Grande do Sul ...... J Capital ................................. 3005000
Interior *...••.»••••*•«.««.« 2205000

Capital e equiparadas ..............
Rio de Janeiro ......... -

Interior

Capital e equiparadas ....... -
Santa Catarina .............. Interior .............

Capital e equiparadas ....... 240S000
Sao Paulo ................ .... Interior . • 2003000

Caoital
Sergipe ...............

Interior............ ............... —

Fontfis MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDOSTRIA F. COMÉRCIO - M

od. 85 a 87.
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asv.pctos âa nolítlca âo silário mínimo

!

F.mrc- _________ Ia. p

* ■_ III 1 - — - - _ _, _

rrpre- 2a. Fi:xacão
aadores Salário I?ata gados gadores i

Salário j Data ~

1355000
100(000

130(000
115(000 
100(000

150(000
100(000

125(000

90(000

160(000
120(000

160(000
100(000

145(000
108(000

1505000
108(000

145(000

180(000
160S000 
1305000

150(000
100(000

125(000
90(000

130(000

90(000

250(000
200(000

200(000 
150(000 
100(000

165(000
155(000
145(000

200(000
140(000

125(000
100(000

19/ 7/939 

18/10/939

14/ 8/939

, 29/ 8/939

, 9/ 8/939 

18/10/939

30/ 8/939

2/ 8/939

23/ 9/939

14/ 8/939

9/ 6/939

k19/10/939

240Í000
176*000

304S079
200$000

180$000
160*000 
1305000

300$000
220*000

125(000
90(000

162(000 
112(500

150(000 
108(000

130(000
115(000 
100(000

80(000

200(000 
160(000

165(000 
155(000 
145(000

■ ■■' -l— —u.

170(000
112(500

150(000
1085000

125(000
80(000

180(000
160(000 
130(000

150(000
1005000

125(000
90(000

130(000

90(000

200(000
1605000

200(000
1505000
100(000

1655000
1555000
1455000

2205000 
2005000
1805000 
160(000

125(000
100(000

-

J

1

25/10/939

8/ 2/940

25/11/939

21/ 2/940

| 13/12/939

3/ 2/940

19/ 2/940

2/12/939

28/12/939

2/12/939

i

13/10/939

22/ 1/940
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corão com os dados fornecidos por aquele inquérito# o estabe
lecimento do mínimo teria significado ganhos substanciais pa
ra parcelas ponderáveis das massas proletárias, fi o que nos 
diz o quadro seguinte?

QUADRO IX

COMPARAÇÃO ENTRE O .SALÁRIO MÍNIMO DE 1940 E OS SALÁRIOS 
, MÉDIO E MEDIANO URBANO DE 1939 E MÉDIO NA INDÚSTRIA

E NO COMÉRCIO EM 1937 NAS CAPITAIS DOS ESTADOS

Fontes MINISTÉRIO DO TRABALHO,INDÚSTRIA E COMÉRCIO-Alguns as
pe ctos da política do salãr io. mínimo, pp. 106 a 126.

Estados

Capitais

Mínimo

(1940)

Medio

Urbano

Mediano

Urbano

IAPI 
Medio 
(indust.

IAPC 
Medio 
cómerc.

AM 2700000 1920300 1520900 1720000 2620800
PA 1500000 1550500 1030700 1220900 2620800
MA 1200000 1420200 1030000 1180900 2370000
PI 1250000' 1240500 1010700 1750700 2370200
CE 1600000 1430400 1020100 1170200 2370000
RGN 1300000 1560000 1030500 1190100 3010300
PB 1250000 1520300 1030500 *• 3010300
PE 1500000 1440800 1030000 1170900 3010300
AL 1000000 1160900. 1000800 1080200 3010300
SE 1250000 1200000 1020400 830000 2950000
BA 1900000 1670800 1030800 - 1050400 •• 2950000
MG 1700000 1810800 1510900 1520800 2160000
ES 1750000 2100200 2020300 1400700 2270300
RJ 1500000 2060100 1540700 1790200 2270300
DF 2400000 2020500 1500000 2700700 4200700
SP 2200000 2200600 2010200 2230000 ... '3410000
PR 1800000 1720900 : 1510300 2050100 2560800
SC 1650000 1530200 1040400^ 1850100 -2560800
RGS 2000000 2120800 2010700 2190800 3140400
GO 1500000 1140900 z 2010800 . ate 2160300
MT 1500000 1730.000 1510300 2290500 34109OÕ
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Observações: os salários médio e mediano das capitais foram ob 
tidos pelo inquérito do salãrio mínimo, realizado 
pelo MTIC.
Os valores, fornecidos pelo IAPI e IAPC correspon
dem aos salários médios de industriãrios e comer- 
ciariós em cada Estado, calculados a partir do"sa 
lário de contribuição", isto é, a importância efe 
tivamente recebida durante o mês pelo comerciãrio 
ou industriãrio contribuinte, qualquer que seja a 
forma de remuneração até um limite máximo estipu
lado pelos Institutos.
Seu valor superestima a média salarial da indús
tria, pois inclui os salãrios-contribuição dos 
funcionários do IAPI e dos sindicatos de industri^ 
ários.

De fato, em dez capitais o mínimo superou os 
salários médios urbanos e em quinze situou-se acima do salário mediano 
urbano, inclusive nos principais centros industriais do país, 
o que permite supor que o D.L. n9 2162 implicou em vantagem e- 
fetiva para amplos setores das classes trabalhadoras.

Entretanto, no que respeita ao operariado pro
priamente dito menores parecem ter sido os ganhos nos centros 
fabris mais importantes da nação. Com efeito, enquanto em Sal
vador, Belo Horizonte e Recife o valor do mínimo ultrapassava 
o salário medio industrial de 1937, tal não acontecia no Dis
trito Federal, Estado do Rio, Porto Alegre e São Paulo.

Especifícamente no caso de São Paulo, tal supo 
sição é corroborada com outros dados que parecem indicar que o 
mínimo situou-se abaixo da remuneração jã recebida por amplas 
faixas de trabalhadores fabris, como de resto jã Simonsen o a£ 
sinalàra. (6) De fato, pesquisa realizada por Gustavo Zalecki 
na capital paulistana com vinte e oito categorias profissio - 
nais empregadas em estabelecimentos industriais revelou que a- 
penas cinco — trabalhadores em carcra e descarga, limpeza ge-

(6) Ém 1941,. Simonsen observou que a influência do mínimo no 
Estado de são Paulo fora relativamènte pequena "em relação 
a grande massa dos trabalhadores industriais", ao contra
rio do.que ocorrera em outros estados.
SIMONSEN, Roberto - Salário mínimo no Brasil. (In; Evolu - 
çãoindustrial do Brasil e outros estudos). São Paulo,Cia. 
Ed; Nacional e Ed. da USP, 1973, p. 430.
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ral e serviços diversos, além de fiandeiros e retorcedores — 
recebiam, em 1939, remuneração inferior ao salário mínimo. A 
média dos salários daquelas categorias era, na mêsma época,de 
CR$ 266,42, ou seja, 12% superior ao mínimo fixado em 1940.
(7) Por conseguinte, ao que parece, em São Paulo o estabele
cimento do salário mínimo ;.teve impacto positivo maior sobre a 
massa de trabalhadores citadinos não ocupados na industria.

Contudo, essa situação seria modificada quan
do, três anos depois, ocorreram os primeiros reajustes. Em ja 
neiro de 1943, através da Portaria n9 36, o Coordenador da Mo 
bilização Econômica determinou um teto máximo para a elevação 
dos preços internos e aumento de 25% para os salários mínimos 
das capitais, Distrito Federai e território do Acre e de 30% 
para as demais localidades. Emxmaio, o governo estabeleceu um 
adicional apenas para os salários mínimos industriais (D.L.n9 
5473). Finalmente, a 10 de novembro do mesmo ano, os D.L.n9.s 
5977 e 5978 determinaram, respectivamente, o reajustamento do 
mínimo e do adicional para a industria.

Como consequência dessas sucessivas alterações 
os salários mínimos industriais pagos a partir de novembro de 
1943, nas capitais dos estados, superaram a remuneração media 
dos trabalhadores da indústria, ao longo do mesmo ano, exce - 
ção feita ao Distrito Federal. O quadro que se apresenta a se 
guir não deixa margem a dúvidas sobre o impacto da medida em 
relação às condições de vida de setores significativos do ope 
rariado fabril.

Embora os reajustes tenham implicado ganhos 
reais para o conjunto das massas urbanas, jã que seus índices 
ultrapassaram os do custo de vida/ os assalariados na indús-

(7) ZALECKI,Gustavo - "Padrão de vida do operário paulista" . 
BOLETIM DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO. São Paulo, 
Tip. Brasil, 39 trimestre, 1946,p. 175.
Os dados de Zaleckí devem ser tomàdos com certa precaução. 
Alem de lidar com apenas 28 categorias profissionais,o sa 
lãrio de cada uma delas não representa a média da remune
ração paga no parque industrial paulistano, mas o que era 
pago por "grandes e bem organizadas empresas", junto as 
quais ò autor obteve sua informação. Por conseguinte, é 
possível supor que sua "amostra" esteja enviesada para cimt. 
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tria receberam benefício maior. Pelo menos no Distrito Fede 
ral e na cidade de São Paulo,'para os quais hã dados, os in 
crementos salariais na indústria foram, entre 1940 e 1943, 
respectivamente, de 58,8% e 63,2% contra 38,2% e 43,8% 
no custo dé vida, enquanto limitáram-se a 47,58% e 51,31% 
nas demais atividades urbanas. (8)

QUADRO X

SALÁRIO MÍNIMO E SALfiRIO MÉDIO NA INDÚSTRIA - 1943. 
(em cruzeiros velhos)

(8) Porcentagens de éleváção do custo de vida
Cf. ONODY,Oliver - A inflação brasileira,R.Janeiro,1960/127

Unidade^da 
Federação

Salário Mínimo Medio Industrial 
no Estado (iapi)Capital Interior

Amazonas 300,00 230,00 286,00
Pará 290,00 220,00 256,00
Maranhão 260,00 '210,00 209,00
Piauí 260,00 210,00 187,00
Cearã 290,00 220,00 198,00
Rio Grande do Norte 270,00 210,00 245,00
Paraiba 270,00 210,00 169,00
Pernambuco 330,00 250,00 233,00
Alagoas 270,00 210,00 192,00
Sergipe 270,00 210,00 161,00
Bahia 330,00 260,00 192,00
Minas Gerais 350,00 260,00 248,00
Espírito Santo 300,00 220,00 225,00
Rio de Janeiro 370,00 290,00

220,00
298,00

Distrito Federal 410,00 MB 417,00
São Paulo 390,00 370,00

310,00
260,00

354,00

Paranã 35.0,00 300,00 
230,00

281,00

Santa Catarina 310,00 260,00
250,00

254,00

Rio Grande do Sul 370,00 300,00 310,00
Goiás 290,00. 310,00 264,00
Mato. Grosso .290,00 310,00 364,00
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Quandro X; Fontes; Informações sobre o salário médio na indÚ£ 
tria (dados do IAPI) foram coletados em? 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTA - 
TÍSTICA - Anuário Estatístico do Brasil. A 
no VI (1941-1945). Rio de Janeiro, I.B.G.E. 
Conselho Nacional de Estatística, 1946. 
Informações sobre salãrio-mínimo, em; 
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉR
CIO - Alguns aspectos da política do salá
rio mínimo, pp. 181-1Ô5. ~

Nao é difícil perceber sob a sucessão de de
cretos de majoração do salário mínimo razões políticas, que 
induziam o governo a buscar aproximação maior com as massas 
urbanas, e, em especial, com o operariado.

Ja se viu, em outra parte deste trabalho, co
mo a conjuntura da guerra ampliou os impasses na esfera econô 
mica, aumentou o desassossego político entre frações diversas 
das classes proprietárias e introduziu, timidamente que fos
se,.a discussão sobre o regime. Viu-se, também, como o gover
no tentou buscar no mundo da indústria o apoio de que necessi 
tava para perseverar numa política industrializante enfrenta
da a crescentes obstáculos. Nada estranho, portanto, que se 
dispusesse, agora mais do que nunca, a atender algumas das ne 
cessidades mais prementes dos trabalhadores urbanos — e, es
pecificamente, dos assalariados fabris — cujos salários eram 
devorados pela inflação recrudescida.

Foi, pois, por iniciativa do governo e por in 
junções políticas que o problema do salário mínimo voltou á 
ordem do dia em 1943. A partix- daí, como na época de sua ins
tituição, interesses díspares manifestaram-se a luz do dia. 
As disputas burguesas interregionais voltaram a luz do dia 
com toda virulência. Um técnico do Ministério do Trabalho — 
simpático à càusa da indústria paulista — assim narrou o pro 
cesso que desembocaria na decretação do primeiro salário adi
cional para a indústria?

"A execução da portaria n9 36, ba£ 
xada pelo Sr. Coordenador da Mobi
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lização Econômica/ trouxe ã evidên 
cia a luta de salários em torno 
das diferenças q,ue o custo da mão- 
de-obra acusava nas diversas re
giões. A vigência do decreto-lei - 
n9 2162, de 19 de maio de 1940,es
tabelecera um regime de equilíbrio 
mas, a correção que se lhe introdu 
ziu, mediante acréscimo oriundo dã 
simples aplicação de duas taxas 
percentuais, comuns a todo o país, 
golpeou a harmonia reinante e, so
bretudo, aparentou seriamente a- 
meaçar o ritmo em que as conjuntu
ras locais se desenvolviam para a 
ampla gravitação da oferta e procu 
ra. ~ - ~
A Federação das Industrias do Esta 
do de São Paulo chamou a si o en- 
cargcKda campanha que, iniciada no 
seio do Conselho Consultivo da Co
ordenação da Mobilização Econômi
ca, veio a terminar com o ato que 
instituiu o salãrio adicional para 
a^indústria, marcando a transposi
ção do primeiro lance na política 
desenvolvida pelo Governo Federal7 
(9)

Por intermédio da sua entidade representativa 
os capitães da indústria paulista pediram uma nova revisão do 
salãrio mínimo "de maneira a equilibrar e aumentar o poder a- 
quisitivo de certas regiõesE desta feita, levaram a melhor, 
para desconsolo dos industriais do nordeste -- e, secundaria- 
mente, de outras regiões. A formula para o calculo do adicio
nal para a industria determinou elevação maior dos salários 
menores. (10) O mesmo procedimento seria repetido quando da

( 9) MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Alguns as 
' pectos da política do salãrio mínimo, p. 141.

(10) Os materiais da polêmica interburguesa em torno do salá
rio mínimo podem ser encontradas emj 
Idem, Ibidem, pássim.
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DOESTADO DE SÃO PAÜLO-Atas de 
Reunião de Pire to ria (agosto de 1942 a janeiro de 1943). 
47a. Reunião.São Paulo, FIESP, (Manuscrito).
Arquivo Agamèmhon Magalhães, doc.43.11; 43.11.19;43,12. 4;
43.12.23* CPDOC,Rio de Janêiro,Fundação Getullo Vargas• 
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primeira majoração do adicionai, em novembro, ao contrário do 
que ocorrería com o reajuste geral.do salário mínimo,feita na 
mesma data; No computo geral, as quatro revisões do mínimo, e 
fetuadas em 1943, significaram uma vitoria da burguesia in
dustrial de São Paulo e do Distrito Federal sobre suas concor 
rentes regionais. Ê o que se conclui da observação do quadro 
abaixo s

QUADRO XI 

1943 - PORCENTAGENS DÊ REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO 
URBANO È INDUSTRIAL EM ALGUMAS CAPITAIS DO PAÍS

Cidades
Portaria DL. 5473 DL. 5977 DL. 5978 Reajuste

36 19 adie, 
ind.

29 adie, 
ind.

total 
ind.

Recife 25% 12% 14,28% 37,5% 88,78%
Salvador 25% 12% 14,28% 37,5% 88,78%
Belo Horizonte 25% 8,25% 17,39% 29,62% 80,24%
Niterói 25% 4,0% 23,07% 15,62% 67,69%
Distrito Federal 25% 3,33% 22,58% 7,89% 58,8 %
Sao Paulo 25% 3,63% 26,31% 8,35% 63,27%
Porto Alegre 25% 4,00% 23,07% 15,62% 67,68%

Fontes MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA^E COMÉRCIO - Alguns 
aspectos da política do salário mínimo, pp. 139 ã 1'86.

Na situação concreta de 1943 ganharam, pois, 
os trabalhadores — e especialmente os operários — com a ele 
vação real do poder aquisitivo dos salários, e o núcleo mais 
mais poderoso da burguesia industrial. (11) Seus interesses

(11) A 10 de novembro de Í943 o governo/concedeu também o sa
lário compensação (DL.5979) para os trabalhadores cuja 
remüneráçao oscilasse èntré úm e dois salários mínimos . 
Ós montantes do reajuste êram inversamente proporcionais 
ao salário percebido,segundo uma tabela que variava se
gundo as regiões do país. Sobre o tema, vers 
MINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÊRCIO-Alguns as - 

•pectós da política dó salário, mínimo, pp. 187 a 202 
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divergentes puderam sér compatibilizados e os moveis políticos 
do governo, momentaneamente, cumpridos.

A partir de então, o agravamento das dificulda 
des econômicas e o crescimento ém espiral dos preços tornaria 
impraticável a manutenção da capacidade de compra do salário 
mínimo. As condições de vida dos trabalhadores tenderam a dete 
riorar-se sem que p governo tomasse providências para impedí - 
lo, da mesma forma que, cada vez menos, era capaz de atender - 
ãs reivindicações dos industriais*

Para os fins destã discussão importa enfati- 
zar, uma vez mais, o caráter político dos condicionantes da 
instituição e posterior revisão do salário mínimo. Iniciativa 
da burocracia estatal, a medida era expressão e resultado da 
forma como o Estado, que não refletia uma hegemonia de classe, 
relacionava-se e punha sob controle todas as forças sociais — 
dominantes e dominadas — em cada conjuntura concreta.

É impossível encerrar estas considerações sem 
fazer alusão ãs análises que postularam uma relação de necessi 
dade entre a fixação do mínimo e a acumulação industrial. Com 
diferenças de matiz, alguns autores tem afirmado que para ati
var a acumulação na indústria tornou-se necessário o estabele
cimento de um piso salarial — o salário mínimo — que puxasse 
para baixo a remuneração media dos trabalhadores fabris. Esta 
tese tem sua origem e sustentação mais brilhante no trabalho - 
de Francisco de Oliveira — ”A Economia Brasileira; crítica ã 
razão dualista", motivo pelo qual concentrarei o debate nas i 
déias deste autor. (12)

Para Oliveira, salário mínimo e acumulação in
dustrial aparecem relacionados em dois níveis. No plano das in 
tenções; o mínimo, bem como as demais leis trabalhistas "fazem 
parte de um conjunto de medidas destinadas a instaurar um novo

(12) OLIVEIRA,Francisco de - "À economia brasileira; crítica à 
razão dualista’’* ESTUDOS CEBRAP 2. Sãõ Paulo, CEBRAP,out. 
1972; 3-82.
VIANNA, L.W. - Op.cit. , pp. 235 a 240
BERNARDO, A.C. - op.cit., pp. 254 a 258
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modo de acumulação". (13) E no plano dos resultados? a fixação 
do mínimo igualou reduzindo o preço da força de trabalho,ao e£ 
tabelecer um parâmetro para toda a hierarquia salarial, fazen
do com que a remuneração de algumas categorias de operários e£ 
pecializados subisse menos do que se fosse estabelecida nas 
condições de "um mercado livre", o que se refletiu na queda da 
media dos salários na indústria.

Minha objeção diz respeito aos dois níveis em 
que tal relação ê postulada.

Em primeiro lugar creio que nada autoriza a a- 
firmação de que o salário mínimo, assim como as demais leis so 
ciais, houvessem sido instituídos com o objetivo de instaurar 
um novo modo de acumulação ou mesmo de potenciar a acumulação 
industrial. Para que tal ocorresse seria necessário que o Esta 
do refletisse a hegemonia da fração burguesa industrial e que 
pelo menos seus portavozes mais lúcidos clamassem pela medida.

Ora, os industriais, através de suas entidades 
classistas e de seus políticos, ofereceram resistência ã im
plantação do salário mínimo, como se viu anteriormente. E, por 
outro lado, o Estado que o promoveu, ã revelia dos supostos in 
teressados, era exatamente o fiador da ordem burguesa, na au
sência de uma fração de classe hegemônica. Tratava-se de um Es 
tado peculiarmente autônomo que garantia a ordem burguesa fra^ 
mentando politicamente todas as forças sociais — dominantes e 
dominadas — e, simultaneamente abrigando-as sob controle no 
interior do próprio aparelho estatal. A continuidade da "polí
tica social" durante o Estado Novo atendia, pois, a razões de 
ordem política relacionadas ã articulação peculiar entre a bu
rocracia estatal e as frações de classe-dominantes incapazes 
de exercer a hegemonia.

(13) OLIVEIRA,  - op.cit., p. 12. 0 grifo ê meu.F.de
Ao contrário de oliveira, Werneck Vianna enfatiza a rela 
ção de necessidade entre o salário mínimo e acumulação a 
penas no planodos resultados. Bernardo, por seu turno, 
entende-a também ao nível das intenções.
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Todavia, mesmo impugnada a idéia de uma deter
minação consciente de otimizar a acumulação, em princípio não 
estaria descartada a possibilidade de que a burocracia estatal 
malgirê elle même a houvesse promovido ao fixar um mínimo que 
provocasse a queda da media dos salãrios. Restaria saber se es 
sa queda constituia efetivamente condição de impulso ã acumula 
ção industrial.

Na opinião de Oliveira essa ê uma verdade in
questionável . Diz ele

"Além disso, pode-se aduzir,em fa
vor da tese, um argumento que ê da 
lógica do sistema? se fosse verda
de que os níveis do salãrio mínimo 
estivessem ’por cima’ de níveis de 
pura barganha num 'mercado livre', 
o que aumentaria demasiadamente a 
parte de remuneração do trabalho 
na distribuição funcional da ren
da, o sistema entraria em crise 
por impossibilidade de acumular; o 
que se viu apôs a implantação da 
legislação trabalhista foi exata - 
mente o contrário? e a partir daí 
que um tremendo^impulso ê transmi
tido ã acumulação, caracterizando 
toda uma nova etapa de crescimento 
da economia brasileira". (14)

De acordo com o autor, a elevação da taxa de
salãrios ao restringir as margens de lucro bloquearia a acumu
lação. Isto é fato ... sempre e quando se suponha constante a 
produtividade do trabalho e uma situação de livre concorrên
cia. Sem embargo, bem mais complexas eram as condições da in
dústria brasileira, no início da década dos 40.

O núcleo produtor de bens de produção, em ex
pansão, não sofria grandes restrições no que respeitava ã im
portação de maquinãria, jã que parte das escassas divisas eram 
reservadas ao suprimento de suas necessidades. Podia,portanto, 
absorver os incrementos salariais através da elevação da produ 
tividade. Grosso modo, para estes setores o nivelamento dos sa 
lãrios pela base não era condição sine qua non para acelerar a

(14) OLIVEIRA, F. - op.cit., p. 13
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acumulação.
Distinta era a situação dos setores que produ 

ziam bens salários. Tecnologicamente congelados, devido a pro 
ibição de compras externas de máquinas e equipamentos não ti
nham condições de absorver aumentos salariais pela via acima 
descrita. Entretanto, dado o caráter oligolpista do parque in 
dustrial, as grandes empresas do setor podiam transferir para 
os preços a elevação de seus custos com a folha de pagamentos. 
As grandes empresas de bens salário, por conseguinte, tampou
co requeriam o rebaixamento dos salários^ Ao contrário, even- 
tuãlmente ate beneficiavam-se com sua elevação, que lhes pro
piciava condições favoráveis para que absorvessem as pequenas 
e medias empresas, essas sim impossibilitadas de manter ou au 
mentar suas margens de lucro através de incremento nos preços 
dos produtos finais. (15) De mais a mais convém não esquecer 
que para o segmento produtor de bens-salãrio o aumento da 'mas 
sa de salários sempre se traduz em aumento da massa de lucros.

Finalmente, para que a tese de Oliveira se 
sustentasse haveria também que indagar sobre a existência cie 
qualquer propensão ã subida das remunerações no mercado "li
vre", à época da promulgação da lei do salário mínimo. E os 
escassos dados disponíveis não parecem indicar que as condi
ções do mercado de trabalho favorecessem òs interesses mate
riais dos trabalhadores, jã que, pelo menos entre 1936 e 1940 
foi abundante e ininterrupto o fluxo migratório para o Estado 
de São Paulo. (16)

Em suma, ainda que fascinante, a tese de Oli
veira sobre o significado do salário mínimo ê de difícil sus
tentação, sob qualquer ângulo que se a encare.

(15) Como ficou demonstrado çom a questão do salário adicio - 
nal para a indústria, o aumento da remuneração mínima foi 
uma cartada, efetivamente^po.sta em <jogo pela grande burgue 
sia paulista na competição com as indústrias de outras re 
giões, especialmente-as do Nordeste.

(16) DEPARTAMENTO DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - "Estatística de Imigração - 1960-1962". APUD CANO 
W. - op,Cit., p< 308

Scanner
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Do ponto de vista político, a relação entre 
Estado e fração burguesa industrial não autoriza que se ve
ja na política do salãrio mínimo determinação governamental 
consciente de promover e garantir condições privilegiadas ã 
acumulação da indústria privada.

Sob o prisma econômico a objeção ê dupla.Em 
primeiro lugar, não se percebe na situação concreta do mer
cado, de trabalho, mantido o "livre jogo" da oferta e deman
da, tendência clara à subida das remunerações, a qual a lei 
do salãrio mínimo supostamente devesse colocar úm freio. Em 
segundo lugar — para o núcleo decisivo do setor industrial 
- a grande enpresa produtora da bens-salãrio e o reduzido segmen
to de grandes estabelecimentos produtores de bens de produ
ção — o rebaixamento da média dos salãrios não era condi
ção indispensável para manter ou potenciar as margens de lu 
cro e, por conseguinte, para ativar a acumulação.

Desmesura dizer que, apesar disso — e por 
razões óbvias — os empresários jamais promoveram exponte 
prõpriá a elevação dos níveis do salãrio mínimo, assim como 
tudo fizeram para que os reajustes não ocorressem com muita 
frequência. Eles não detinham, todavia, o comando da políti 
ca salarial, ainda que, nas condições concretas da. dlta.au - 
ra( dlspusessem de maior poder de pressão que os assalaria
dos.

Da mesma forma que o salário mínimo, a cria 
ção de um organismo sindical soldado ao aparelho de Estado, 
conforme receita corporativista, era um projeto que se ten
tava implementar desde os primeiros dias do Governo Provi
sório.

Proposta de organização uniforme para pa
trões e empregados, o sindicalismo-corporativista era visto 
por seus criadores como uma forma de promover vertebraçao 
de ambos os grupos sociais, sob a egide e na pauta definida 
pelo Estado.. Oliveira Vianna, cujo papel foi decisivo na de 
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finição da ossatura das associações classistas, expôs com cia 
reza essa concepção dominante entre os que controlaram as a- 
lavancas políticas no Estado Novos

”Nó Brasil,_com efeito, — seja pe 
la disposição geográfica de süa pó 
pulação; seja pelo incipiente è ó 
rudimentar da sua estrutura econô
mica, industrial e urbana; seja pe 
las condições fáceis e pouco exi
gentes dã vida nõs trópicos; seja 
pelas influências, ainda hoje per
sistentes, do trabalho servil; se
ja pela ação desintegradora dos 
grandes domínios — as nossas cla£ 
ses ou Categorias profissionais, 
nas cidades e nos campos, não pude 
ram adquirir, senão em alguns ra- 
ríssimos setores, densidade,espes
sura, consciência, organização. Na 
sua maioria, estão ainda em fase 
embrionária de formação, ainda in
definidas nos seus lineamentos,sem 
contornos precisos, sem aquela"cons 
ciência de grupo”, a que se refe
rem os sociólogos^ Dax a ausência 
atual de associações sindicais em 
seu seio.
Estas formas associativas, entre - 
tanto, existem virtualmente nestas 
classes ou categorias; mas, estão 
nelas contidas ainda em latência, 
sob formas tórpidas ou potenciais? 
para a sua aparição e revelação, o 
que lhes está faltando e, certamen 
te, um estímulo externo agindo so
bre essas categorias ou classes,es 
sa corrente de excitação que as 
condições específicas de nossa for 
mação social e histórica não lhes 
puderam fornecer, como vimos,e que 
só o Estado — objetivando o pensa 
mento de uma política de prepara
ção do homem brasileiro para a vi
da associativa, de grupo poderia 
provocar”. (17)

(17) OLIVEIRA VIANNA, Francisco Jose - Problemas de Direito 
Sindical. Rio de Janeiro, Ed. Max Limonáà Ltda., 1944, 
pp. VI^II
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Não se tratava, pois, de consagrar as fôrmas de 
associação nascidas da pratica das diversas forças sociais,mas 
dê estruturá-las a partir do.Estado, segundo moldes determina- 
dós^^sso sõ foi possível quando o frenesi político cedeu pas
so ã calmaria imposta ã sociedade através da força incontrola- 
vel de um regime"de exceção.

A idéia tomou corpo no decreto-léí n9 1.402,de 
5 de' agosto de 1939, que revogou'a legislação anterior. Ainda 
que reiterasse o mesmo espírito das leis de sindicalização de 
1931 e 1934, no que respeita os tipos cie organização, o cará
ter simétrico das entidades patronais e de empregados e a su- 
bordinação ao Estado,1 o novo decreto tinha peculiaridades não 
destituídas de importância. Restaurava a unidade “sindical/apre 
sentava limitações maiores à autonomia das entidades profissio 
nais, restringia-se claramente âs atividades urbanas, excluí - ■ k i
das agricultura e pecuária. Complementada pelos dispositivos - 
referentes aq enquadramentoe ao imposto sindical e, posterior 
mente,‘ incorporada sem alterações de monta ã CLT, a lei 1.402 
definiu o pèrfil das associações sindiciais, vigente até ho
je. (18)

Os empresários que encararam com espanto, te
mor e repulsa as tentativas iniciais do governo provisório de 
constituir um aparato sindical legal e controlado, jã em 1939, 
nada tinham a objetar ã proposta de organização para emprega - 
dos. Eliminada a agitação política, os sindicatos tutelados pe 
lo Ministério do Trabalho, eram um mal menor para quem jã os 
vira cortejados pela Aliança Nacional Libertadora. Tentaram,is 
to sim, escapar aos controles burocráticos que, na cabeça dos 
técnicos do MTIC deveriam atingir por igual as entidades clas-

(18) Á íntegra do projeto do D.L. l\402 pode ser encontrada em 
OLIVEIRA VIANNA, F.J. - op.cit., pp^ 205 a 208
Um resumo de suás principais características, informações 
sobre a legislação complementarx assim como a análise per 
cuciente do-sentido da legislação sindical estadonovista 
encontra-se ems ’
RODRIGUES, J.A. - op.cit., pp.79-111 ÓU 113.
BERNARDO, A.C. - op.cit., pp. 213-261.
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sistas, fossem elas patronais ou de empregados.
Entre outras coisas, os industriais paulistas 

apoiados pela Confederação Nacional da Indústria, quiseram que 
a rotatividade obrigatória para os cargos de direção sindical 
vigiasse apenas nas entidades de empregados; que as associa
ções profissionais não fossem forçadas a obter reconhecimento 
do Ministério e, finalmente, que se desse aos patrões a possi
bilidade de organizar suas federações sem tomar em considera
ção a lei do enquadramento, que as permitia apenas para um mes 
mo ramo de atividade. No fundo, enquanto aplaudiam que se proi 
bisse a criação de organismos horozontais a agrupar todos os 
sindicatos de trabalhadores de um estado, pediam que ã FIESP, 
e outras associações patronais do gênero, fosse dado o direi
to ã existência legal.

Derrotados nos dois primeiros pontos, os empre 
sãrios lograram impor aquela que era sua reivindicação políti
ca mais importantes o reconhecimento das federações gerais por 
estado. Mas não antes de travarem longa e amarga polêmica com 
os técnicos do MTIC, cujos termos são esclarecedores da ten
são entre as chamadas "classes produtoras" e a burocracia esta 
tal. (19)

Para os trabalhadores a organização sindical -

(19) Reveladora do ânimo do empresariado quando à solução sin
dical proposta pelos técnicos do MTIC, e esta passagem da 
resposta de Evaldo Lodi a Oliveira Vianna?
"(...) Não são as associações de classe que se estão mos
trando intransigentes nesta questão. Ameaçadas de destrui^ 
ção, de chacina, como prêmio de uma larga colaboração que 
•vem dando aos poderes públicos, protestam e reclamam o 
seu direito de viver. Intransigente estão sendo altos e i^ 
lustres funcionários do Ministério do Trabalho, que insis 
tem em querer realizar experiências exóticas sobre as atT 
vidades produtoras, burocratizando as suas representações, 
impossibilitando-as do estudo dos problemas econômicos re 
gionais do Brasil. Contra tudo isso é que a grande classe 
industrial do Brasil, a única jâ. organizada sindicalmen
te, se insurge em impressionante unanimidade. Mas, querem 
fazê-la ’feliz’ â força..."
A Constituição de 10 de Novembro de 1937 e a organização 
porporativa^ , Rio-, 194o.
Sobre a polêmica ver também?
OLIVEIRA VIANNA,F.j. - Op.çit.,pp. 57 a 98 e 253 a 266.
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corporativista, que se lh.es impunha, certamente constituía u- 
ma camisa de força, tanto mais apertada quanto as condições 
políticas concretas permitiam que todo o rigor da tutela esta 
tal consagrado de. direito pudesse de fato ser posto em prati
ca. fi sobejamente conhecido que, em momentos onde a correia - 
ção de forças revelou-se mais favorável ãs classes trabalhado 
ras, o mesmo diploma legal deu cabida a um funcionamento efe
tivamente mais livre das entidades de classeí ,

As escassas informações existentes indicam que boa parte 
dos sindicatos foi submetida a intervenção ministerial entre 
1936 e 1938. Neste período, os expurgos nãó sé limitaram aos 
membros de diretorias mas atingiram militantes sindicais ti
dos como politicamente suspeitos. Assim, quando da promulga - 
ção do D.L. n9 1.402 as éntidacles classistas jã estavam domes 
ticadas e sua reestruturação, de conformidade com a lei# bem 
como a eleição de novas diretorias puderam processar-se sem 
transtornos, sob supervisão direta dos agentes do MTIC e, em 
muitos casos, dos organismos encarregados de velar pela ordem 
política e social. (20)

(20) A posse da diretoria do Sindicato dos Têxteis de São Pau 
lo, eleita em 1939 depois de dois anos de relevantes ser 
viçps ao MTIC na forma de junta interventora, contou com 
a presença de representantes do DOPS e do DET, conforme 
o relato de Mendes de Almeida. Através do estudo das a- 
tas da organização, a mesma autora reconstitue a atuação 
da diretoria, cuja fidelidade ao governo teve como recom 
pensa a perpetuação â testa do sindicato até 1945.Enquan 
to participava de Recepção ao ministro do trabalho”, 
”grande manifestação ao sr. Ademar de Barros”, "homena - 
gem ao presidente." ,e colaboração pecuniária para^constru 
■ção de um "obelisco em homenagem ao Chefe da Nação",^li- 
mitáva-se a mandar ofícios a empresas e ao Ministério 
reivindicando solução para os problemas que surgiam no 
setor .têxtil. Em qué. pese. tanta docilidade, o sindicato 
era mantido sob intensa vigilâncias a polícia proibia, 
por exemplo^publicação dé artigos sobre indústria pesa
da e á questão siderúrgica no jornal da entidade..
Cf.ALMEIDA,Mareia Mendes de - & montagem do aparato sin
dicai corporativo ho Estado NoVo. Relatório de pesquisa, 
Sao Paulo’,: 1975, (manuscrito) .
Informações semelhantes sobre o sindicato dos estivado
res de Santos ;podem ser encontradas em: SARTI,Ingrid A.- 
Estiya e PolíticaxEstudo de caso no porto de Santos.Tese 
de mestrado, FFLCH-USP,São Paulo, 1973, (mimeo).
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Acólitos do Ministério do Trabalho firmaram- 
se nos postos disputados pelas jovens lideranças que começa
vam a despontar no próprio movimento trabalhador, garantindo 
a subordinação completa dos sindicatos à orientação governa
mental . Os relatos sobre o cotidiano dos sindicatos de traba 
lhadores, durante todo o Estado Novo, retratam um panorama 
desolador de subserviência âs autoridades governantes, cor - 
rupção, mesquinhos conflitos pela divisão das gordas verbas 
do imposto sindical.

Sem embargo, por fas ou nefas, a iniciativa 
governamental permitia que, pela primeira vez, se consolidas^ 
se e estabilizasse um aparato sindica] . As antigas associa
ções certamente eram mais livres e representativas, porém, 
muito mais frágeis organicamente. Surgiam e desapareciam co
mo se as classes trabalhadoras, ainda em constituição, não 
lhes pudesse dar a medula de sua ossatura.

A repressão da segunda metada da década dos 
trinta não desorganizou um movimento trabalhador jã firmado 
sobre os próprios pês, jã vertebrado política e sindicalmen
te. Apenas barrou um processo re cem-ini ci ado de articulação 
e auto-identificação das classes trabalhadoras .Redefiniu-lhe 
o sentido ao impor como únicos canais de expressão aqueles 
que nasciam e desembocavam no aparelho de Estado. Mas, simul 
tânea e contraditoriamente deu aos trabalhadores a organiza
ção sindical sólida, que ate aquele momento não haviam podi
do criar com as próprias forças.

Essa afirmação hã que ser matizada. Na verda 
de, alguns segmentos das massas trabalhadoras, por condi
ções muito específicas de sua formação, haviam de fato cria
do sindicatos bem plantados? e o caso de ferroviários, traba 
lhadores dos portos, operários gráficos. Para estes as asso
ciações sindicais subordinadas ao Estado possivelmente sign£ 
ficaram um retrocesso. Mas, esta não era a situação do con
junto das massas trabalhadoras urbanas, nem muito menos das 
parcelas ponderáveis da classe operária.
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Grosso modo, portanto, e possível afirmar que 
a política sindical da ditadura garantiu ao conjunto dos tra
balhadores o que apenas uma minoria havia anteriormente con
quistado no calor da luta. (21)

Não resta dúvida que o sindicalismo legal foi 
um medíocre organizador de massas. Na medida mesma em que a 
manutenção de vim aparato burocrático complexo repousava sobre 
os recursos do imposto sindical e, portanto, independia das 
contribuições dos associados, poucos eram os estímulos para 
que as direções sindicais se lançassem a grandes campanhas de 
artegimentação. Muito pelo contrário, para os ''pelegos" do Es 
tado Novo a afiliação em massa era antes uma ameaça. Em que 
pese sua precariedade, o quadro da página seguinte, elaborado 
pelo Departamento Estadual do Trabalho, revela quão reduzido 
era o contingente de sindicalizados na cidade de São Paulo em 
1940. Não existem muitas indicações que a situação tenha se 
alterado radical mente ao longo do período ditatorial. (22)

Mas, deste ponto de vista, muito dificilmente

(21) Juarez Brandão Lopes, num dos melhores estudos' produzi
dos pela sociologia do trabalho no Brasil, mostra a im
portância do estabelecimento dos sindicatos oficiais pa
ra a alteração das relações de trabalho na indústria têx 
til, em uma comunidade interiorana de Minas Gerais. Sua 
análise preciosa patenteia como o surgimento do sindica
to legalmente reconhecido aumentou a capacidade de barga 
nha de trabalhadores, antes submetidos ao arbítrio dos 
proprietários fabris.
LOPES, Juarez Rubens Brandão - A crise do Brasil arcaico 
São Paulo, DIFEL, 1967.

(22) Para se ter uma idéia, a sexta diretoria do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Paulo, o mais poderoso da capital 
foi eleita em fevereiro de 1944 , por 2 33 votos, contra 
38 brancos e 3 nulos. Embora o número de votantes seja 
sempre inferior ao de associados, ele nos dá uma idéia 
do baixo índice de afiliação à entidade que, em julho de 
1945 afirmava possuir 4.000 associados em dia com as men 
salidades; em fevereiro de 1946, 7.500 e, em março 1947, 
12.000 sócios.
As informações foram extraídas de 0 METALÚRGICO. São Pau 
Io, n9s 35, 42 e 56. (Orgão do Sindicato dos Metalúr
gicos de São Paulo.
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os sindicatos existentes na Ia. Republica ou nos primeiros a 
nos da década dos trinta teriam apresentado melhor desempenho. 
Pois a verdade é que, oòm raras exceções, tampouco aglutina - 
vam parcela expressiva de suas •'respectivas bases. Para tal 
não* contaram nunca com tempo,-recursos ou condições políticas 
f avbrãveis.-

Comparados à experiência passada, os sindica
tos oficiais não representavam um recuo claro no que respeita 
a organização das grandes massas'. Por razões diversas — é fa 
to —, elas continuaram desarticuladas _e, sem dúvida, manti
nham com suas entidades "representativas" uma relação frouxa 
e distante.

■QUADRO XII

CIDADE DE SÃO PAULO - 1940 - /TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
POR RÀMO DE ATIVIDADE

Sindi cali 
zadosRamos e sub-ramos

Agrícola Rural.................. .......................................................... 19
1 Empregados no 

Comércio 'Bancários ....
]Trabalhadores 

Soma

comércio •.................. z::... 1.795
319

73 
2.107

ein cinemas ........................__

Construção civil ....................... 1.909

Indústri as 
M anu fa tu re i rasx

/

Alimentação C

■ .

Texteis \

✓
Bombons e Chocolates.. 
Con se rv as al imentíci as 
Fri go rí fi cos .............
Laticínios ..................
Masas ........................... ..
Moinhos .............................
Óleos ............................. .. ..

Soma .........................
Algodão .............................
Casemira ...........................
Crina ..................................
Juta ....................... ........ À.
La 
^Lona....................................  
Seda....................................__

Soma.........................

94
99 

269 
387 
551 
277 
127

1 .804
905 
132

94 
209 
185 
121 
498

2.234
continua...........
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cont. QUADRO XII

Ramos, 6 s ub-ramos Sindica li 
zados ”

Indústria 
Manu f atu rei ra

Art.borracha..................................................... 119
Bebidas .................     106
Breu ...............................   5
Brinquedos ...............        100
Cal e cimento ...............................  44
Calçados ...................................................  275
Cart, e munições ....................................   12
Cerâmica.................................................... 147
Chapéus ............    194
Cigarros ............................................  143
Cola r.................................   7
Colchões ............................................................ 87
Comb.O.Graxa ...............     16
Cordas e barbantes ...................................... 87
Couros e oleados .................   119
E.vassouras ...................................................... 104
Fogos de artifício ........................................ 85
FÕsforos ............................................................. 97
G. e baquelite ........................   87

G.Chuvas ............................................................ 83
Ladrilhos ...................................................... 103
Linhas p/ coser .................................................... 99
Lixas .............................................       83
Louças ............................................................  85
Luvas e bolsas ...............................................  85
Malharia ......................................................... 107
'Mar.e granitos .................................................. 97
Meias^ ..........................................   122
Metalúrgica.................................................   636
Mobiliária...................   274
Papel e papelão.....................................  112
Pentes e botões .................   50
Perfumaria ........................  82
Produtos químicos ........................  138
Rendas e bordados ......................................  71
Roupas feitas ...............................  186
Sabão e sabonete ........................................... 92
Tapetes .............     85
Velas ...............    . ........................................... 82
Vidros ...............     133

Soma......... ...................... 4.839

Fonte: BOLETIM DQMINISTÉRIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Rio de Janeiro (86) , 1941, pp. 97-93,
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Por outro lado, não se discute que, nos primei
ros tempos do Estado Novo, sobretudo, fosse escasso o poder de 
barganha dos sindicatos oficiais.

Um aparato burocrático vigoroso talvez seja con 
diçao necessária, mas nunca suficiente para garantir poder de 
negociação a uma entidade classista. A falta de raízes profunda 
mente entranhadas nas massas, a inércia e a subserviência das 
direções ”pelegas’' e sobretudo o vigor dos controles repressi
vos reduziam muito da eficácia dos sindicatos como negociado
res coletivos frente ao patronato e ao governo.

Mas nao fora também reduzida a capacidade de né 
gociação da grande maioria das. associações surgidas dó movimen
to próprio das massas trabalhadoras? Salvo poucas e honrosas ex 
ceções, nao há como negã-lo. Neste aspecto, também, a fraqueza 
pretérita do movimento trabalhador e operário contava para que, 
no cotejo, os sindicatos oficiais não saissem tão diminuídos.

Em suma, repito: dadas as precárias condições 
anteriores de organização classista do movimento trabalhador, 
não creio que a implantação do sindicalismo oficial possa ser 
considerada fator des o rgani z ador das classes trabalhadoras. Em 
certo sentido, é possível mesmo sustentar que pela primeira - 
vez o conjunto do proletariado urbano pode dispor de orgãos 
sindicais legais e permanente, aos quais se reconhecia certas 
prerrogativas e funções, ainda que, em contrapartida, fossem 
mantidos sob ininterrupta e severa vigilância. E, mesmo que o 
controle ministerial e policial não amainasse, a partir de. 1943 
esses sindicatos passaram a ocupar lugar'de destaque nas pro
clamações e na política governamentais, recebendo estímulos a 
seu fortalecimento, como jamais ocorrera em qualquer outro pe
ríodo da história do país. Embora impedidos de mobilizar a 
força coletiva dos trabalhadores, seu poder de barganha certà- 
mente aumentou, em função das crescentes dificuldades políti - 
cas que empurravam o governo em sua-direção.
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Vista global mente, a ação govemamenta] dirigi 
das as classes trabalhadoras resultou dé impulsos contraditó
rios, que refletiam a articulação entre.Estado e classes so
ciais e suas frações do período ditatorial.

Pelo menos na primeira fase do Estado Novo,que 
durou até a participação do Brasil na guerra, o significado 
mais profundo daquela ação foi dado pela necessidade de pre - 
serváção da ordem, o que implicava coibir a organização e o 
pronunciamento político independente dos. trabalhadores.

A ordem foi preservada, por um procedimento pe 
culiar, através do qual a coerção conviveu com a garantia e a 
ampliação dos direitos do trabalho e com a legalização do di
reito à organização classista, ainda que apenas através de sin 
dicatos tutelados pelo Estado.

Como procurei indicar, partiu da burocracia pú 
blica o impulso que deu continuidade à política trabalhista i- 
naugurada no período anterior, cujo legado o Estado Novó assu
miu como seu. Assim foi completada a "obra social" da Revolu
ção de 30 com o estabelecimento do salário mínimo e a edifica
ção das instâncias superiores da Justiça do Trabalho. Assim, 
também, implantou-se o sindicalismo corporativista.

Todavia, a aplicação efetiva de cada uma des
sas medidas revelou o poder desigual, que detinham os grupos 
proprietários e os assalariados. O primeiro salário mínimo be
neficiou amplos setores do proletariado urbano, mas teve pouco 
impacto sobre a remuneração do operariado de São Paulo, deixan 
do a nu o peso dos interesses da burguesia industrial paulis
ta. A Justiça do Trabalho que deveria ser uma instância neutra 
de decisão sobre os conflitos trabalhistas, até 1943, pendeu i 
nequivocaménte para o lado dos empresários. (23)A organização 
sindical era uniforme para empregados e empregadores, mas os 
sindicatos patronais, no período, gozaram de liberdade desco - 
nhecida pelas associações trabalhadoras. Nestas circunstân
cias, tudo parece indicar que as leis de proteção ao trabalho 
tenham sido desrespeitadas com muita frequência.

(23) Ver QUADRO XIV
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De outra pàrte, se as oportunidades de emprege 
cresceram, com a expansão da atividade industrial, os poucos da 
dos disponíveis parecem indicar que o poder de compra dos salã
rios deteriorou-se. Com efeito, enquanto o salãrio médio real 
na indústria no Brasil, sofreu uma queda de 6,4%, entre 19 39 
e 1942, (24) a remuneração reál de algumas categorias de traba
lhadores em grandes empresas paulistanas não teve melhor desti
no, como se infere no quadro apresentado a seguir.

(24) Trata-se do salário médio do nés de julho, calculado na ba 
se do salãrio contribuição ao IAPI > com as ressalvas jã 
feitas a p. .245 . Utilizando como deflator os índices de 
custo de vida de Onody, obtive o seguinte resultado expres 
so em índices de salãrio médio real na indústria brasilei
ra: X
1938=100; 1939=110; 1940*110;. 1941=109; 1942=103; 1943=
102,5; 1944-104; 1945=103.
Para o salãrio nominal ver IÕRIO, Oswaldo - "Evolução do 
salãrio na indústria". MENSARIO ESTATÍSTICO ATUARIAL. São 
Paulo, IAPI, (mimeõ) , fev. 1954.
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CIDADE DE SÃO PAULO 
números índices de salários médios mensais 
de algumas catecrorias urofissionais em 3 942 

1939 = ióO

Fonte; as informações sobre salários são de ZALECKI ,G.-op.cit. , 
p.378. Para obtenção cio salário real uti 1 izou~se~ o' indi- 
ce ponderado do custo de vida da classe operária na cida
de de Sãe Paulo, elaborado pela Prefeitura do Município” 

por ONODY,0.-op.cit., p.12 7.

Categoria índi ce 
salário 
nominal.

indi ce 
s a] ãrio 
re al

Maquinistas, foguistas e ajudantes 119 89.5 .
Mecânicos 320 90
Carpinteiros e marceneiros 12] 91
Pedreiros 128 96.5
C ar g a e de s c ar ga 11 3 35
Limpeza geral 107 80 .5
Serviços diversos 239 165
Vi gi as 139 105
Expedição — a 32] 91
Életricis tas 129 97
Prenseiros 13 5 86.5
Cai xotei ros 112 84
Ferreiros 112 84
En secadores 319 89 .5
Carregadores 127 96
Motoristas 320 90 .5
Espul ei ros 117 83
Acabamento em tinturaria de tecidos 128 96.5
Es tampei ros 115 86.5
Alvejadores de rayon 11 9 39 .5
Cl as si ficadores na indústria têxtil 135 102
Me r ce ri z ado res 319 89 .5
Est ampadores 128 96.5
Fiandeiros 1 31 99
Re to rcedores 150 3 13
Preparadores 133 100
En gomadores 149 112
Gravei ros 133 100
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Em suma, embora a pauta de relacionamento entre 
Estado e classes trabalhadoras fosse radical mente diversa daque 
la vigente na Primeira Republica, não cabe duvida de que foram 
limitadas as conquistas proletárias na fase inicia] do Estado 
Novo. 0 governo garanti a--lhes direitos sociais, fixando-os em 
lei, m.as não lhes d.ava condições para que fizessem observar seu 
cumprimento efetivo. A participação paritãria, lado a lado com 
representantes do empresariado, nos organismos corporativos es
tatais, ainda que implicasse conferir ao proletariado direito i 
neditg de voz e voto nas decisões governamentais , não era em si 
suficiente para trens formar em iguais forças sociais desigual - 
mente dotadas de poder e propriedade. Sob a aparência da igual
dade corporativista, os núcleos vmais poderosos da burguesia in
dustrial fizeram valer sua força.'Não lograram impedir as ini
ciativas que a burocracia pública tomava com o intuito de asse 
gurar o equilíbrio social entre proprietários e despossuídos, - 
mas conseguiram, em boa medida, torce-las a seu favor.

A política da ditadura face as classes trabalha 
doras sofreu uma guinada clara a partir de 194 3. As dificulda
des econômicas que, agravadas pela situação de guerra, punham 
freio ã política industrial izante , o recrudescimento da oposi
ção dos setores agro-exportadores e o início da .discussão sobre 
o destino do regime levaram o governo a buscar suporte entre in 
dustriais e trabalhadores.

A procura de apoio junto ao proletariado urbano 
traduziu-se em reorientação da política salarial, do funciona
mento da Justiça do Trabalho e da própria atitude face aos sin
dicatos oficiais, medidas concretas que 1 estreavam a oxacerba- 
çao sem precedentes da propaganda oficial do "Estado benefactor" 
e do ditador "pai dos pobres".

Jã se viu, páginas 'atrás, como os reajustes do 
salário mínimo e das remunerações que a'ele se avizinhavam sig
nificaram uma elevação real do poder aquisitivo das massas assa 
lariadas das cidades e, em particular, do operariado,no ano de 
1943.

Por seu turno, a Justiça do Trabalho, desmentin



n^FTTc h - ü s ? ।i * _ 2 , .,._ ;

*) em um único processo foram julgados dois casos, um obteve de 
cisão favorável, e outro desfavorável. v “
FONTE? Tribunal Regional do Trabalhe -- São Paulo.
NOTA.. Os tribunais regionais do trabalho julgam em primeira 

instância cs dissídios coletivos e aqueles dissídios 
individuais que, sob forma de inquérito administrati
vo, digam respeito à demissão de trabalhadores está" 
veis nos casos previstos por lei (justa causa). Todos 
os demais dissídios_individuais são apreciados pelas 
Juntas de^Conciliação e^ Julgaiiento.Para estes casos, 
cs TRTs são somente foros de última instância,julgan
do os recursos eventual mente interpostos às' decisões 
das Juntas.Por conseguinte, o ideal teria sido levan
tar os resultados de julgamentos das JCJ. Entretanto, 
esse precioso material foi destruído há cerca de 4 a- 
nos, por falta de espaço para acomodar as pilhas de 
processos. Não restou-me outra alternativa senão uti
lizar os documentos do TRT-SP,embora consciente de 
s uas 1i mi taçce s.
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cio sua pretensa neutralidade perante os conflitos entre empre- 
gados e empregadores, começou a revelar inclinação inédita p&" 
ra beneficiar os menos protegidos pela fortuna.. Com efeito o 
levantamento da totalidade dos processos de dissídio individu 
al julgados pelo Tribunal Regional de São Paulo, entre 19 41 e 
1945, fornece este guad.ro bastante expressivo do comportamento 
político do judiciário trabalhista?

QUADRO XIV

PROCESSOS DE DISSÍDIO INDIVIDUAL JULGADOS NO TRT-SP

Conteúdo 
da sen-

Ano

Favorã 
ve 1 ao 
traba
lhador

Parcial 
men te 
favo rã'- ' 
vel

Desfavo 
rã vel 

x ao tra
balhador

Sem infor 
formação

TOTAL

1941 115 1.2 171 2 300

1942 90* O 121* 6 225*

194 3 21 3 3 8 0 62

] 9 4 ó a 8 6 31 0 85

19 45 49 O 29 3 90

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto
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■ Finalmente, ^os trabalhadores reunidos em Vol
ta Redonda para a comemoração, cuidados amante ptepa.rada, do 19 
de maio de 1943; Vargas anunciou a promulgação da Consolidação 
das Leis do Trabalho e o lançamento de uma campanha destinada 
a fortalecer os sindicatos, através da incorporação maciça de 
novos associados. O robusto cimento das entidades classistas o- 
fiei ais foi objeto de sucessivas proclamações. Vincul ava-se e~ 
le ao projeto do Ministro do Trabalho, Marcondes F9, de enfren 
tar o debate sobre o regime com uma solução de caráter corpora 
tivista que, de outra parte, daria forma institucional à alian_ 
ça entre burguesia industrial e operariado, que o governe ten
tava promover para garantir sua perpetuação e a continuidade - 
da política de industrialização no apôs-guerra.

Sem embargo, as margens de manobra do círculo 
varguista eram estreitas. 0 esforço de aproximação das classes 
trabalhador as esbarrava em impecilhos criados ou agravados pe
la economia de guerra. O que o governo dava ao proletariado 
com uma das mãos via-se forçado a tirar com a outra, para a- 
tender o empresariado.

Sob pressão dos industriais. que desde o esta
belecimento da ditadura vinham pedindo a revisão da maioria 
das leis sociais, (25) muitas das normas reguladoras das rela 
ções de trabalho foram suspensas, quando o país engajou-se no 
conflito mundial. Concessão de férias, jornada de oito horas - 
diarias, trabalho noturno de mulheres, horas extras, ganharam 
regulamentação mais flexível nas empresas consideradas militar 
mente essenciais. Mestas, os operários não podiam demitir-se, 
transferir-se para outros empregos ou mesmo ausentar-se ,sob pe 
na de serem julgados desertores, quando brasileiros, ou sabota 
dores, se estrangeiros. (26) Na prã.tica, voltcu-so o regime de 
dez horas diárias e agravaram-se às .condições gerais de traba- 

•Iho. Ao tempo em que promulgava a Consolidação das Leis do Tra

(25) Cf. DEAN, Warren - A industrialização de São Paulc.2a.ed. 
São Paulo, DIFEL, 1976 , pp. 239-240

(26) Cf. DEAN, W. - op.cit., p. 240.
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balho, o governo tinha qúe suspender temporariamente a aplica
ção dá maioria dos dispositivos contidos em suas Normas de Tu
tela do Trabalho.

A Justiça classista começava a pender pára o 
lado dos assalariados. Mas, simultaneamente, em setembro de 
1943, o decreto-lei n9 5.82] estabeleceu tantos requisitos pa
ra a realização dos dissídios coletivos, durante a guerra, que 
estes praticamente deixaram de ocorrer. Entre a data do decre
to e junho de 1945 o Tribunal Regional do Trabalho de São Pau
lo julgou apenas dois dissídios coletivos por empresa. • (2 7)

r Ao longo de 1943, os reajustes salariais redun
aram em elevação real do poder aquisitivo das classes traba - 
hadoras urbanas. Entretanto, este benefício efetivo foi em 
oa medida tragado pelo aumento do custò de vida no ano seguin_ 

te, sem que as remunerações o acompanhassem. MeSmo que tivesse 
possibilidade, o governo nao seria capaz de por freio nos pre
ços dos produtos industriais, que cresciam em escala maior que 
os demais, sem aumentar a ãrea de atrito com os empresários. E 
não podia, tampouco, impor um novo reajuste salarial aos pro
prietários fabris, sem desgostá-los ou exacerbar ainda mais a 
inflação.

Nessas circunstâncias, a política de sindicali_ 
zacão maciça e de valorização das entidades legais não podia 
se fazer acompanhar de uma liberalização da vida sindical. Ao 
contrario, novas medidas estabeleceram controle mais rígido do

(2 7) A íntegra do D.L. n9 5.821 está em? CARONE,E. - A Terceira 
República, pp. 570 a 573. . ’
Os dados sobre os dissídios coletivos foram obtidos no TRT 
SP. Os quatro dissídios julgados em 1943, o foram antes do 
D.L. 5.821.
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Ministério do Trabalho sobre os sindicatos. (28) E não era pa
ra menos. Dar mais liberdade às associações profissionais quan 
do as condições de trabalho deterioravam-se e os salãrios eram 
consumidos pela espiral ascendente dos preços significava per
mitir a livre eclosão dos conflitos trabalhistas o que certa - 
mente nao seria enxergado com bons olhos por um empresariado a 
costumado â "ordem" e à "harmonia social", afiançadas pela coa 
ção. •

Para não afastar a burguesia industrial, cujo 
suporte era essencial ao bom êxito das manobras continuistas, 
o governo via-se forçado a restringir o alcance das medidas a- 
travês das quais cortejava o apoio das classes trabalhadoras. 
Mas, com.isso limitava a possibilidade de mantê-las sob contro 
le e a serviço de seus próprios fins. Porque fossem mesquinhas 
as concessões reais que era capaz de oferecer em troca da sus
tentação política que demandava, o governo Vargas não logrou 
constituir lideranças trabalhadoras de sua inteira confiança, 
nao formou um movimento varguista ou um sindicalismo varguis- 
ta. Para transformar os pelegos em dirigentes reconhecidos pe
las massas como seus dirigentes, teria sido preciso que sob 
sua gestão os sindicatos se houvessem revelado instrumentos po 
derosos e eficazes de reivindicação e de conquista de vanta
gens materiais palpáveis. Tal não ocorreu. As vantagens foram 
magras e obtidas sem interferência significativa das direções

(28) Durante o período da guerra, os estrangeiros foram proibi^ 
dos de votar nas eleições de sindicatos e participar de 
reuniões sindicais. Estas, para se realizarem passaram a 
depender de autorização escrita do Ministério do Trabalho. 
Em que pesem as novas restrições impostas ã liberdade sin
dical, a^nova conjuntura parece ter propiciado de fato uma 
reativação da vida das entidades classistas e da participa 
çao de organizações políticas proscritas pela ditadura. As 
manifestações populares pela entrada do Brasil na guerra, 
a. crise ministerial que implicou na queda dos setores go
vernamentais mais "duros" e o início da discussão sobre o 
regime, de alguma forma se refletiram no cotidiano das en
tidades classistas, ainda que não tivessem como consequên
cia sua autonomização frente ao controle ministerial. Paro 
ce datar desta época, uma retomada mais efetiva do traba
lho sindical pelos comunistas, ainda submetidos ao rigor 
da perseguição policial.



sindicais apelegadas. Z/J*
Se não foi. capaz de assegurar aos trabalhado

res melhora substancial de suas condições de vida e de traba
lho, porque devia dar ouvidos também aos reclamos dos empresa 
rios, o governo não conseguiu, tampouco, satisfazer plenamen
te a estes últimos. Ao contrario, as dificuldades econômicas 
agravadas pela guerra e o crescente intervencionismo estatal 
na esfera privada sÕ fizeram aumentar a distância entre a bui 
guesia industrial e um governo que, em nome' dá industrializí 
çao, feria seus sagrados interesses.

Assim, com o passar do tempo e o agravar-se 
da crise política, o projeto governamental de perpetuar o re
gime, alicerçando-o num pacto entre industriais e trabalhado
res urbanos mostrou-se inviável. A Vargas e seu círculo ínti
mo de colaboradores restou a alternativa da aliança com as 
classes trabalhadoras, na tentativa desesperada de continuar 
influindo sobre os rumos do processo de reconstitucionaliza- 
çãc do país.

Todavia, mesmo por este apoio deviam pagar 
bom preços liberalização efetiva da vida sindical, apesar da 
permanência dos instrumentos legais de controle; tolerância^- 
para com as reivindicações salariais, que começaram a eclodir 
no momento seguinte e, por último mas'nãoLmenos importante, a 
nistia aos comunistas g séu reconhecimento como força politi^ 
ca sem ã qual era impossível mobilizar Òs 'sindicatos òfici
ais. (29)

(2 9) Em fevereiro de 1945 , foi revogado óvDecfetó h9 5.821, 
; • 'que' 'résttTrigiâ -o direito dd ■ rêãlizaçaõ '-dos :dissídioé èó- 

letivps, ,A .18 de ,abril..do mesmo, ano,_,o D.L. n9..7.47 4çon_ 
cedia anistia a todos ós píésos políticos. " • - • _

Cfr'^JEFFORTí^Frâhciséo^Cõrrêa- ^ "Origens do sindicalismo 
populista no,-.Brasil, ^..conjuntura do, após-guerra).” .. . ES.TU 
DOS CEBRAP 4.’ èãó Éauló, CÊB^ mai-jun 1973, p. 82, 
'SILVA, । Hélio < -< 1945 • -PorqhÁe- dépúsefãm Vargas . -Ri'0■■'de Jã* 
neiro,. ..Civilização. Brasileira/ 19^6... .o? 19.
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A incapacidade do governo de promover o surgi
mento de uma liderança sindical de sua inteira confiança# colo 
cava-o na contingência de reconhecer e aliar-se a um grupo po
lítico que, até a véspera, perseguira e procurara a todo custo 
aniquilar.

Aquela incapacidade, repito, não era fortuira, 
mas resultava das limitações concretas a que estivera submeti
da a política trabalhista durante ó Estado Novo. Porque búscas_ 
se o apoio' dos industriais:, quando a~ economia sofria os rigo
res da conjuntura de guerra, ao governo tornara-se difícil ga
rantir melhoras substanciais na situação de existência e de 
trabalho das massas proletárias urbanas. Porque devesse preser 
var o precário consentimento das'"frações de classe dominantes, 
o governo tinha de garantir a ordem e não podia abrir mão de 
um controle tão férreo sobre os sindicatos, que inibia a forma 
ção de lideranças trabalhistas reformistas respeitadas pelas 
massas.

Em outros termos, a política social da ditadu
ra, particularmente apõs a virada de 1943, granjeara a Vargas 
e seus seguidores a simpatia e o apoio difuso das classes tra
balhadoras. Estas, bem ou mal, avançaram? viram legalmente con 
sagradas as suas conquistas, obtiveram, con junturalmente ,melho 
ria limitada de suas remunerações, pela primeira vez represen
tantes que falavam em seu nome puderam sentar-se ã mesa das de 
cisõés e opinar sobre medidas que envolviam seus interesses e 
seu destino. E, mais do que tudo isso, a partir de 1943, foram 
chamadas a participar da.vida política nacional, pelo mesmo go 
verno que elevara seus anseios, íongamente desconsiderados, a 
categoria de direitos fixados em lei. Entretanto, a política 
social da ditadura não' fora suficientemente generosa para lo
grar que a simpatia e os aplausos a Vargas se pudessem tradu
zir em controle efetivo — organizatório e político — do mov£ 
mento proletário. Para mobilizá-lo em seu benefício, os var- 
güistas eram forçados a entrar èm acordo com um partido políti 
co que não estava submetido a sua tutela, ainda que, por seu 

Scanner

Scanner
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turno, dependesse também desse acordo para afirmar-se no movi
mento operário e trabalhador.

Na conjuntura da reconstitucionalização do pa
ís, as classes trabalhadoras, por primeira vez, atuariam como 
força nacional unificada organizatôria e poli ticamente ,nos sin^ 
dicatos oficiais e sob a direção de varguistas e comunistas a- 
liados. Quinze anos se haviam passado desde que a Revolução de 
Outubro abrira uma nova etapa no processo de constituição em 
classe das massas trabalhadoras e operárias. Esse não foi se
não o processo pelo qual, num dado momento da formação do capi
talismo no Brasil, os trabalhadores ao relacionar-se politica
mente com as demais classes chegaram a adquirir organização e 
feição política próprias. Daí que não possa ser compreendido 
sem que se tome em conta a articulação específica do Estado 
com todas as classes, como aqui se tentou fazer.



1930 - 1935SÃO PAULO - GREVES

AHO
DATA 
(início)

CATEGORIA 
PROEISSI&W.

HOME DA EMPRESA 
OU SETOR

nOmerõ 
PARTICIPANTE MOTIVO DURMjAo RESULTADO

OÃGAHtSMO 
SINDICAI 
ATUANTE

nmwÈHcAo 1
GOVERNAMENTAL

1» 1930 2/Ô Têxtil indústria Jafet 1.500 Salário: contra redução do 
Ibi e pelo nagaxnento 2 bo
ras guniamentaren

4 mosos Pbôitivò O.O.F.T. n/a. >

29
~1930 10/11 Têxtil Sociedade Conorciai 

GonÔva (Maluf)
n/s. Salário: contra oorto 25t 

na remuneração
- 15 diãè Positivo n/a.

1

39 1930
“uzn”“ Têxtil F Sb ri ca de Tecidos Ta 

bor ~
n/su Salário? aumento jornada 

sem aumento salário
- 15 dlao Póaitivo n/ã. n/a.

49 1*30
”îï7n - Têxtil Fabrica de Tecidos As 

ôunção ~
Î SOO Salários contra redução de 

20& nos salários
- 15 diaa Poéitivo n/a* n/s.

•<o • 1930 13/11 Têxtil Tecelagem Sant’Ana n/a. n/s. n/s. h/è . < n/s. n/s. *

69

79

1930 13/11 Caiçndpp Calçados Clark n/ n/s. n/a. n/p. n/Sí n/a.

1930 13/H_ Têxtil Bordados Lapa n/a. n/s. n/s. n/s- n/a. n/s.

39

99

109

1930
~1~3/H Ferrovia São Paulo Railway n/a. n/a. n/a. / n/s. n/a. n/a.

1*30 13/11 Metalúrgica Serraria Lameirão n/s. n/a. n/e. n/e. n/e. n/s.

1030
”i3/n”’' Metalúrgica Sérgio o Wemeck 180 Salário: contra aumento de 

descontos em folha
n/s. . n/a. n/o. n/õ. 1

119 1930 13A1 Têxtil Sodedade Souza Nos- 
chéae

n/s. n/s. 1 día n/a. n/g. n/Sà

129
"”1930 22/11 Têxtil Xnd. Reunidas Mataras- 

to (Agua Branca)
100 n/a. n/e. n/a. n/a. • 1

139 1930
”24/11 Têxtil Varias (todas as qwoíu 

ãaõ do Bráa) ê genera
lização do movimentos 
antoriores Isolados

- 5.000 Saláriot cumprimento roa- 
junte decretado João Albor 
to o reivindicações capecT 
ficas várias ‘ ~

- 7 diaa Positivo 
(cm geral)

D.O.P,T. n/a.

149 1930 26/H Frigorífico Frigorífico Armour n/ã., ■Salário> cumprimento roa- 
juste decretado João 'Alber 
to ~

- 7 diae n/a. n/a. n/a.

IS* 1930
"7o7Ï2 Têxtil 

(Santos)
Cia. Santista do To- 
colagem

200. n/s. (vantagens) 5 diaa Positivo n/s. n/a. 1

16* 1930
”11/12 Lixoiros Prefeitura de são 

Paulo
n/s. Salaries atraso de paga- 

manto
n/a. n/a. n/a* Prefeito do sâò 

Paulo
■. i

. ; i

179 1930 19/12 Ferroviários Central 6b Brasil 
(deposito do são Dio
go)

. n/s. Protesto contra remoção 
de colega

•n/s. n/a. n/o. n/a.
j

;

19 1931 7/1 . Motoristas 
de praça *

n/a. contra o aumento de taxas 
cobradas pela Prefeitura

2 dias

t l r

Positivo 
ttêdueão 
taxas)

n/a. n/s.
ô

1 >

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto



^0 DATA 
{início)

CATEGORIA 
PROFISSIONAL

NOME DA EMPRESA 
OU SETOR

NUMERO 
PARTICIPANTES ÍWIVO duraçXo R2SGLTADO

ORGANISMO 
SINDICAL 
ATUANTE

intervencRd 
GOVERNAMENTAL

29 m 22/1 Motoristas 
de praça

Protesto contra não solu
ção problema das taxas

n/s. negativo União Sindical 
dos Profissio
nais do Volante

João Alberto e a£ 
cebispo 0. Duarte 
Leopoldo

39 1931 1/6 Têxtil Fábrica Brasileira de 
Sedas

1) Salário segundo tabela 
anteriormente vigente (pa
gamento por metro de pUno). 
2) Pela dispensa de um mes tre ~
3| Reeonheçliftento emis
sões internas.
4) Apenas 1 tear para cada 
tecelão.

n/s. n/s. O.O.F.T. n/s.

49 i'931 22/5 Têxtil CotoBifício Guilherme 
Giorgl

n/s. n/s. 15 dias positivo 
(acordo coa 
enprasa)

Ü.O.F.T» não

59 1531 Têxtil Tecelagem de Sedas 
Joana D*Arc

n/s. n/s. n/ positivo Ü.O.F.T. Nbq

«9 1531 18/7 Vários (so
bretudo têx
teis)

Fábrica de cinco bair
ros

40.000 1) Jornada de oito horas.
2) Contra caderneta de tra 
balho. _ ~
3) Condições trabalho te
celões.
4) Contra trabalho noturno 
mulheres e menores.
5) Tabela de salãrio para 
tecelões e menores.
6) Reconhecimento comis
sões dé empresa.
7) Indenização para desem
pregados.

- 15 dias n/s. Ü.O.F.T. João Alberto 
Miguel Costa 
M.T.I.C.

19 1532 1/2 Ferroviários São Paulo Railway n/s. 1) Contra aumento contri
buição CAP.
2) 5% aumento salarial.
3) Jornada de trabalho 
200 horas/mês.

18 dias positivo Sindicato dos 
Trabalhadores 
da S. Paulo 
Railway

M.T.I.C.
Lindolfo Collor

29 1932 2/2 Ferroviários Cia. Paulista n/s. Solidariedade São Paulo 
Railway.

n/s.

39 1932 13/2 Alimentício Fabrica Cuchen n/s. Contra desconto de 10% no 
salãrio n/s. n/s. n/s. n/

49 1932 19/2 Têxtil Tecelagem de Seda Ita-r 
Brasi

2.000 1) Redução das horas da 
trabalho
2) aumento salarial

1 mês positivo Ü.O.F.T. n/c.

59 1932 13/4 Pedreiros Várias n/s. 1) awnento salarial.
2) comlições de trabalho.

n/a. n/s. Sindicato dos 
Manipuladores 
de Pao

n/c.

69 1932 19/4 Bancários . Pede Bancária de San* 
tos

n/s. 1) condições de trabalho.
2) pagamento gratificação 
semestral e quinzenal.

n/s. positivo Associção dos 
Bancários de 
São Paulo

n/c.



SAO PAULO - GREVES - 1930 - 1935

* “ •* i

ANO data 
(Início]

CATEOGORIA 
PROPISSZÓNAE

(
- NOME DA EtiPRESA 

OU SETOR
NÚMERO 
PARTICIPAI 
TBS

KOTXVO DURAçJtô RESULTADO
0RGM1ISM0 
3TTTDICAI, . 
ÀTUÂHTE

íjjTERVEIJÇito 
GÓVÈRâAMENTAXr

i ‘

70 1932 2/5 Perrovi&rios Sao Paulo Railway 1) readmissão pessoal de
mitido grave anterior
2) abolição das amprelta- 
dás

*3) pagananto dos dias, da 
grew
4) auaçnto salários
5) lai do Farias
5> dispensa de chefes *©• 
pre scores*
7) reconhecimente coMtãi 
sindicais dentro da corcpa* 
nMa

^9 aiao

r.

Positivo „ 
reajuste da 
10i

Y. / «

•j. / * \

Ô.T.SwP^ÍU

f ’ .

; * r.

r -
A ’, । • ■■ ,.

*» .r “*.'*■
■4^

■ - 89 1532 3/5 : "calçados várias n/s. 1} gomada de oito horns 
2) aucente salarial

17 dias pâreialmen- 
té positivo 

£(átc»nto m 
nór,dó gxieo 

. pxoténdidó

União dos Ar- 
tíflceoen 
Calçádoá

99 1932 3/5 Vidro iros várias n/s. 1) jornada de oito horas 
2) aumento do salário

17 dias ■ f
7

# *

Xôv. 1932 11/5 Têxteis

/

V&rlaa

...... . S- . .

♦ 100 rsU W 1) jomada do oito hora? 
2) 20% reajuste salarial 
3) abolição horas extras 
4) salãrlo igual para tra
balho igual
5) preferencia pelo traba
lho masculino
6) aplicação côdlgo da oo* 
nores
71 cumprimento lei de fã* 
rias
8) abolição caderneta do 
trabalho
9) reconhecimento V.O.VZL 
e comissões da cmprãsà 
10) horário da descanso é 
remuneração trabalho notur 
no <<' ' . *
íl>^Indenização pára de- 
sómpregados
12> pagananto dias de gre^ 

Ivs

• lOdiaa '' concessões 
. parciais 
pôr empresa

UiO.P.T. intêrvènteria

- ■?? •

• 7< :/

\ ' * *
■ ..

1'. . * .--1

119 1932

/

13/5

y

Rotãis a Si
milares

Varias

A 
'a

1) descanso se^ãnal remune 
rado' " ~ 
2) abolição gorgeta subãti 
tulda por.10% obrigatória? 
31 trabalho igual, sãlãtiò 
igual
4) jornada do 8 horas diúr 
nas à 7 horas noturnas« ” 
5} salãrio mínimo
6) reconhecimento delegado 
da “ünlac“ por estabeleci- 
mento
7) abolição de ■cásaca* 
Ô) awaonto salarial
9) pagamento dias do grevo

- 10 dias

4

parei alrãôn* 
te positivo

•Üniãò doà tra 
balhadoros en" 
hotels e simix 
lama

»/c* .

' r. 7. * ‘ 1

■. ■ j : ।

- t. . ,

/ ' *

’--- —

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto
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59

19

39

139

149

19

29

39

49

29

129

ÂNG .DATA 
(início)

CATEGORIA 
PROFISSIONAL

NOME DA EMPRESA 
OU SETOR

NÚMERO 
PARTICIPAN
TES

MOTIVO DURAÇÃO ÍESULTADO
ORGANISMO 
SINDICAL 
ATUANTE

INTERVENÇÃO 
GOVERNAMENTAL

1932 13/5 Hotéis & Si- 
mi lares

Vários (Santos) n/s. 1) aumento salarial n/s. n/s. n/s. n/c.

1932 13/5 Padeiros vários (Santos) n/s» 1) aumento salarial - 2 dias n/s. n/s. n/c.

1932 16/5 Padeiros Vários n/s.
01) aumento salario n/s. n/s. n/c.

1933 ha Têxteis Todas de Sorocaba 4.000 1) jornada_de 8 horas 
2) aplicação da Lei de 
Férias

1 dia parcialmen- 
te positivo

n/s. O.B.T.

1933 2/2 Têxteis Votorantin e N*Sao da 
Ponte (Sorocaba)

n/s. 1) salário-fixação do 
mínimo

2 dias n/s. n/s. D.E.T.

1933 2S/2 Loyde Brasileiro 
(Santos)

n/s. 1) contra redução confe- 
rentes de carga nos na
vios
2) contra redução 30% 
vencimentos dos trlpulan tes de navios em reparo**

n/s. n/s. n/s. n/c.

1933 7/3 Metalúrgicos Cia. de Mineração e 
Metalúrgica (S. Cae
tano)

n/». Conflito com gerência n/a. n/s» Liga Operária 
de S. Caetano 
(vinculada a 
F.O.S.P.)

n/c.

1933 1/12 Metalúrgicos Cia» Mecânica Impor
tadora

n/s» n/s» 1 dia n/s. n/s» n/c.

1934 19/01 Ferroviários 
Luz e Traba
lhadores Por 
Ç*

C.F. Sorocabana (Cap£ 
tal a Interior) 
Cia. Light and Power

n/s. ’ (par- ' 
ciai para 
as duas ca tagorias *

' 1) aumento salarial
2) jornada de 8 horas
3) readmissão grevistas
4) despedidas

S dias pardateente 
positivo

Sindicato Fer 
roviãrios So^ 
rocabana

n/s»

1934 33/01 Motoristas 
transporte oo 
letivo urbano

—— (pardal) 1) revogação atos 537 e 
515 da Prefeitura sobre 
o trabalho motoristas 2) readmissão grevistas

n/s.

*

n/s» Sindicato dos 
Profissionais 
do Volante

n/s.

1934 03/02

------—

Operários 
Vi^reiros

Crista lería toericana t 280 Ausento Salãrio 1 eSs negativo Sindicato dos 
Operários em 
Fabricas da 
Vidro

n/s.



SÃO PAULO - GREVES 1930-1935

AMO DATA 
(Início)

CATEGORIA 
PROFISSIONAL

NOME DA EMPRESA 
OU SETOR

NC?-tERO 
PARTICIPANTE MOTIVO DURAÇÃO RESULTADO

ORGANISMO 
SINDICAL 
ATUANTE

INTERVEfÇÃO 
GOVEKWtf NTAL

1934 06/07 Bancários Bancos São Paulo, 
Santos e Rio de Ja
neiro

n/s. Seguros Sociais e organi 
zação da Caixa de Aposen 

’ tadorias e Pensões ~

n/s. Termina com 
promessa do 
Governo de 
criar C.A.P.

Sind.Bancários 
de S.Paulo, 
Santos e Rio 
de Janeiro

Ministro do 
Trabalho

1934 06/07 Marítimos Santos (Rio e outros 
portos do país)

n/s. Reorganização de CAP n/s. n/s. Sind. Pilotos 
Marinha Mer
cante Federa 
ção dos Marí
timos do R.J.

n/s.

1934 13/07 Operários da 
City

City de Santos n/s. Aumento salãrio 
Jornada de trabalho 
Reconhecimento do Sindi
cato

1 dia negativo Sindicato dos 
Trabalhadores 
de City de 
Santos

1934 12/07 Telegrafis
tas

(Nacional) n/s. Aumento salãrio n/s. n/s. n/s. Ministro do Tra 
balho "*

1934 14/07 Operários 
Construção 
Civil

Construção Civil de 
Santos

n/s. Aumento de Salário n/s. positivo n/s. n/s.

1934 19/07 Operários 
Têxteis

Tecelagem Mariangela 
(Matarazzo)

1.500 ope
rários

20% aumento salarial 
Ferias 
Suspensão multas 
Pagamento quinzenal

12 dias parcialmente 
positivo au
mento conce
dido, dis
pensa maciça 
de grevistas

Coligação dos 
Sindicatos 
Proletários

D.E.T.

1934 19/07 Trabalhado
res Ind. A- 
çucar

Engenho Central (Pi
racicaba)

600 operá
rios

Aumento de salãrio 
Demissão administrador

6 dias n/s. n/s. n/s.

1934 25/07 Vários: 
Construção 
Civil, Emp. 
em Hotéis, 
Padeiros

várias 
Santos

(parcial pa 
ra as vã - 
rias catego 
rias) ~

Benefícios do D.L. 23.104 - de 1 mes positivo Sindicato dos 
Emorea. em p£ 
darias e Con
feitarias e 
outros não es 
pecificados “

D.E.T.
M.T.I.C.

1934 23/07 Me talurgi- 
COS

Metalúrgica Paulista 1 seção Aumento de 20% para re
por diminuição de 20% do 
salãrio efetuado em 1931.

7 dias positivo Sindicato Ope 
rários Met.de 
S.Paulo + co
missão de gre 
ve de empresa

n/s.

1934 09/08 Me talúrgi- 
cos

Metalúrgica Aliança Aumento de salãrio 2 dias n/s. n/s. D.E.T.
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ANO DATA 
(início.1

CATEGORIA 
PROFISSIONAL

NOME DA EMPRESA 
OU SETOR

NÚMERO 
PARTICIPANTE MOTIVO DURAÇÃO RESULTADO

ORGANISMO 
SINDICAL 
ATUANTE

INTERVENÇÃO 
GOVERNAMENTAL

149 1934 07/08 Padeiros Padeiros 
Piracicaba

Aumento de salãrio 
Jornada de 8 horas 
'Ferias

n/s. n/s. n/s. D.E.T.

159 1934 07/08 Escreventes 
de Cartório

Cartórios de São Pau 
lo e interior

n/s. Equiparação salarial com 
escreventes D.F.

2 dias Positivo n/s.

169 1934 31/08 Marceneiros 18 fabricas de Sao 
Bernardo

1.800 oper. 20% — 30% aumento de sa
lário 
férias

1 mês Positivo n/s. D.E.T.

179 1934 20/09 Operários da 
Light

Cia. Light and Power 
{Santo Amaro e Cuba- 
tão)

3.000 ope
rários

Aumezrrto de salãrio 
Jornada de 8 horas 
Pagazmsnto horas^extras 
Melhssxres condições de tra 
balh®z> _ ~
Protesto contra demissão 
de csüega 
Recoaaâkecimento do Sindica 
to ~

7 dias Parcialmente 
Positivo

Sindicato dos 
Ooerãrios em 
Construção C£ 
vil de Santo 
Amaro União 
Geral dos tra 
balhadores da 
Light

D.E.T.

189 1934 21/09 Emnreqados 
em Padarias

várias Padarias de 
São Paulo

n/s.

1

TabeU-a do salãrio mínimo 1 dia Positivo Sindicato dos 
Manipuladores 
de Pao, Con - 
feiteiros e 
Similares

n/s.

i 
I

199 1934 25/09 Ooerãrios em 
Pedreiras

Beneducci e Cia. 
Ltda. (Pamaíba)

n/s. n/s. 1 dia Negativo 
(repressão 
policial)

Sindicato dos 
Operários em 
Pedreiros

n/s.

209 1934 04/10 Padeiros Padarias de Campinas n/s. n/s. n/s. n/s. Sindicato dos 
Oper. Panific. 
e Confeiteiros 
de Campinas

D.E.T.

219 1934 05/10 Têxteis Fábrica Penteado 1.600 ope
rários

Auineroto salarial 
Ferias

n/s. n/s. n/s. n/s.

229 1934 06/10 Ferroviários Ferrovia São Paulo- 
Rio Grande

n/s. Aumersto salarial 
Condições de trabalho

n/s. n/s. n/s. n/s.

239 1934 27/12 Funcionários 
Correios e 
Telégrafos

Correios e Telégra
fos de São Paulo e 
Rio de Janeiro

—

+ 1.000 tra 
balhos

Aumento de salãrio 
Aumento de pessoal 
Impunidade para grevistas

8 dias Positivo Não existia 
sindicato

M.T.I.C.
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ANO DATA 
(Início)

CATEGORIA 
PROFISSIONAL

NOME DA EMPRESA 
OU SETOR

NÚMERO 
PARTICIPANTE MOTIVO DURAÇÃO RESULTADO

ORGANISMO 
SINDICAL 
ATUANTE

INTERVENrXO 
GOVERNAMECTAL

1935 12/01 Motoristas Particulares e Cia. 
de ônibus

n/s. Preço gasolina 
Redução taxa 
Licenciamento veículo 
Jornada de 8 horas 
Descanso semanal 
Criação Instituto 
Aposentadorià e Pensões

11 dias Parcialroen 
te Positivo

União Intem. 
Beneficiente 
dos chauffeurs 
Sind.dos Cond. 
de Veículos 
Centro dos Mot. 
Sind. dos Prof. 
do Volante

Governador do E£ 
tado e Secreta - 
rio da Segurança 
Publica

1935 22/01 Trabalhado
res em fri
gorífico

Frigorífico Armour 
(São Paulo)

1.800 ope
rários

Aumento de salãrio
Aplicação de leis sociais 
Readmissão de operário 
despedido

- 15 ou 
20 dias

n/s. Sindicato dos 
Trabalhadores 
em Frigorífi
co de S.Paulo

D.E.T.

1935 25/01 Trabalhado
res em Fri
gorífico

Frigorífico Wilson - 1.000 O- 
perãrios

Apoio ã Armour - 15 dias n/s. Sind. dos Tra 
balhadores em 
frigorífico 
de São Paulo

D.E.T.

1935 29/01 Alfaiates Vãrios 
Sao Paulo

n/s. n/s. n/s. n/s. União dos Al
faiates e A— 
nexos

1935 30/01 Alfaiates a 
Têxteis

Varias empresas de 
São Paulo e Santos

n/sK Protesto contra lei de se 
gurança nacional

1 dia - Frente Onica 
Popular e Sin 
dical de San~ 
tos

não

1935 23/02 Motoristas Vãrios 
São Paulo

n/s. Protesto contra L.S.N. . 2 horas - n/s. não

1935 15/05 Têxteis Fabrica Santo Elias 
(Grupo Calfat - SP.)

n/s. Aumento de salãrio 
Jornada de 8 horas

n/s. n/s. n/s. n/s*

1935 05/06 Têxteis Ítalo-Brasileiro 
(Sao Paulo)

1.500 ope 
rãrios

Contra redução de salã
rio
B horas de trabalho 
Pagamento de horas- ex
tras

50 dias Negativo Sind. dos Tra 
balh. em Fiaç. 
e Tecelagem 
União dos Sin 
dicàtos Prole 
tãrios “

D.E.T.
Governo do Es
tado

1935 /06 Têxteis Cotonifício Crespi 109 opera 
rios ~

Protesto demissão um o- 
perãrio

n/s. n/s. n/s. n/s.



109

119

129

139

149

159

169

179

189

199
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ANO DATA 
(início

CATEGORIA 
PROFISSIONAL

NOME DA EMPRESA 
OU SETOR

NÚMERO 
PARTICIPANTE MOTIVO

“T

DURAÇÃO RESULTADO
ORGANISMO 
SINDICAL 
ATUANTE

INTERVENÇÃO 
governamental

1935 12/06 Têxteis Fabrica de Mousselina 1 seção Contra redução de salã
rio

n/s. n/s. Sindicato dos 
Trab. em Fiaç. 
e Tecelagem

n/s.

1935 12/06 Marceneiros Marcenaria Nicola 
Tarriconi

n/s. Contra redução de salã
rio

n/s. n/s. n/s. D.E.T.

1935 16/07 Têxteis Vários de são Paulo n/s. Aparentemente relaciona
da fichamento ANL.

n/s. n/s. n/s. não

1935 16/07 Metalúrgicos Metalúrgica São Cae-. 
tano

n/s. n/s. n/s. n/s. n/s. n/s.

1935 09/08 Metalúrgi
cos

Fundição Brasil-Sao 
Paulo

n/s. Aumento de salãrio 
Férias
Jornada de 8 horas

n/s. n/s. Sindicato dos 
Metalúrgicos 
de São Paulo

n/s.

1935 27/08 Têxteis Fabrica de Tecidos 
Paulo de Abreu (SP)

n/s. Horário de trabalho 
Atraso de pagamento

n/s. n/s. n/s. n/s.

1935 07/09 Marceneiros 3 fabricas de São 
Bernardo

420 operá
rios

Jornada de 8 horas 
Contra convenção 
Coletiva assinada

- 10 dias n/s. Sind. dos Ope 
rãrios Marce
neiros, Carp.
e Anexos________

n/s.

1935 04/10 Operários em 
Construção 
Civil

Vários de Santos 6.000 opera 
rios ~

Aumento de salãrio 
Salãrio mínimo

34 dias Positivo União dos Sin 
dicatos Prole 
tãrios de San 
tos. União dõs 
Trabalhadores 
na Construção 
Civil de Santos 
Sind. dos Oper. 
em Constr. Ci
vil de Santos

n/s.

1935 05/10 Gráficos

•

Gráficos de Santos n/s. Aumento de salãrio 6 dias Positivo Sindicato dos 
Trab. Gráficos 
de Santos

1935 09/10 Trabalhadc-r 
res em Moi
nhos e Pas- 
tifícios

Vários em Santos n/s. Aumento de salãrio - 10 dias n/s. n/s. n/s.

FCNTEs A PLATÉIA 1930-1935
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