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As origens dos sindicatos e sua burocratização 

 

 

Se “A história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história de lutas de 

classes” (Marx e Engels, 2003, p. 45), a história da organização sindical é uma das suas 

manifestações mais expressivas. Os sindicatos são produto das relações capitalistas de 

produção, determinadas pela expropriação dos meios de produção dos trabalhadores e do fruto 

do seu trabalho, apropriados privativamente pelos capitalistas, configurando a alienação do 

trabalho, conforme explicitada por Marx (2002). Na condição de expropriados, os 

trabalhadores veem-se obrigados a vender sua força de trabalho1 – única mercadoria que 

possuem – em troca de um salário. O valor da força de trabalho, representado pelo salário, “é 

determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção” e reprodução, como o das 

demais mercadorias (Marx, 1988, p. 137). Ou seja, o salário corresponde ao tempo de trabalho 

necessário à produção dos meios de subsistência do trabalhador (alimentação, vestuário, 

moradia, manutenção da saúde etc.). 

Adam Smith, partindo de premissa distinta da de Marx, definiu o salário como “a 

recompensa natural do trabalho” (Smith, 1996, p. 117; grifo meu). Para ele, os “salários 

comuns ou normais” são estabelecidos pelo contrato firmado entre o comprador e os 

vendedores da força de trabalho, determinado pela relação de mercado – oferta e procura. Já, 

segundo Marx, a relação entre oferta e procura é o componente irracional do valor da força de 

trabalho. Ao contrário do que faz parecer a economia política, não é uma relação entre iguais. 

O fato de os capitalistas poderem estabelecer um contrato individual com cada trabalhador, 

                                                 
1 Em O capital, Marx define força de trabalho como “o conjunto das faculdades físicas e espirituais que existem 
na corporalidade, na personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento toda vez que produz valores 
de uso de qualquer espécie” (1988, p. 135). Esta definição expressa a função universal da força de trabalho: 
produzir valor de uso, em qualquer época e lugar. No capitalismo, a força de trabalho assume uma 
especificidade: submetida à relação assalariada, produz o mais-valor, o excedente que é apropriado pelo 
capitalista. 



em geral, lhes permite impor salários mais baixos do que determina a suposta livre relação 

entre a oferta e a procura. Por isso, embora possa haver variação de acordo com as condições 

ambientais, com a cultura e com a oferta e procura, o salário sempre representa apenas parte 

do que os trabalhadores produzem, geralmente, a menor. A expropriação do excedente 

produzido pelo trabalhador – o mais-valor2 – caracteriza a exploração da sua força de trabalho 

pelo capitalista. 

A relação de exploração opõe os trabalhadores aos patrões, gerando a luta de classes. De 

um lado, os primeiros resistem à exploração, exigindo salários condizentes com as suas 

necessidades e jornada de trabalho dentro de limites suportáveis ou “racionais”, como diria 

Marx. De outro, os patrões fazem um esforço permanente para reduzir os salários e ampliar 

seus lucros3, seja diminuindo o valor da força de trabalho em termos absolutos e relativos4 

seja tirando proveito da competição entre eles no mercado de trabalho, “explorando a miséria 

excepcional do operário isolado, independentemente da relação geral entre oferta e procura” 

(idem, p. 9). Aos capitalistas, interessa que os operários se vejam mutuamente como 

concorrentes. Entretanto, o permanente confronto entre ambas as classes em torno do valor do 

salário e da delimitação da jornada de trabalho, dentre outras demandas, leva os trabalhadores 

a perceberem que unidos possuem maior capacidade de resistir à exploração. Daí que, 

segundo Marx, “os operários se unem para se colocarem em igualdade de condições com o 

capitalista para o contrato de venda de seu trabalho” (Marx in Marx e Engels, 1980, p. 9). Foi 

dessa luta entre trabalhadores e capitalistas que surgiram os sindicatos, conforme afirma 

Marx: 

Os sindicatos nasceram dos esforços espontâneos dos operários ao lutar contra as 
ordens despóticas do capital, para impedir ou ao menos atenuar os efeitos dessa 
concorrência, modificando os termos do contrato, de forma a se colocarem acima da 
condição de simples escravos (idem, p. 13). 

Portanto, é essa a “base lógica” da organização sindical. O antagonismo entre os 
                                                 
2 É mais comum encontrar nas traduções da obra de Marx o termo mais-valia, em vez de mais-valor. Na 
“Apresentação” de Grundrisse (Marx, 2011), Mario Duayer afirma que a tradução da “categoria ‘Mehrwert’” 
como mais-valia é “ilícita”, injustificável, tanto em termos literais quanto teóricos (p. 23). Conforme ele 
argumenta, a palavra alemã “‘Mehrwert’ corresponde, literalmente, a ‘mais-valor’”, enquanto “‘valia’ nada 
significa” no contexto da obra (idem). Embora os argumentos de Duayer na defesa do termo mais-valor sejam 
bastante limitados, este significado pareceu-nos mais lógico. Por isso, neste trabalho, optou-se por ele, em vez de 
mais-valia. 
3 Aqui, Smith reconhece o antagonismo entre os interesses dos trabalhadores e os dos capitalistas. Segundo ele, 
os interesses de uns e de outros “de forma alguma são os mesmos. Os trabalhadores desejam ganhar o máximo 
possível, os patrões pagar o mínimo possível. Os primeiros procuram associar-se entre si para levantar os 
salários do trabalho, os patrões fazem o mesmo para baixá-los” (op. cit., p. 119). Obviamente, Smith não vê nada 
de antinatural no fato de os capitalistas tentarem, por todos os meios, reduzir o salário dos operários. Tudo não 
passa de um negócio entre compradores e vendedores, em que cada lado tenta tirar o maior proveito da barganha. 
4 Os capitalistas reduzem o valor absoluto da força de trabalho através do prolongamento da jornada de trabalho 
e em termos relativos com a introdução de novas técnicas e formas mais eficientes de organização do processo 
produtivo, que ampliam a produtividade do trabalho sem aumento do salário em igual proporção. 



interesses dos vendedores e os dos compradores da força de trabalho é, também, uma das 

condições que levaram à formação das classes sociais da sociedade capitalista. Isto significa 

que a formação das classes fundamentais da sociedade moderna e dos sindicatos são partes de 

um mesmo processo, determinado pelas relações sociais de produção capitalistas. 

O capitalismo se tornou o modo de produção dominante, primeiro, na Inglaterra. Foi 

também naquele país que surgiram as primeiras associações operárias modernas, denominadas 

trade unions, que se traduzem, literalmente, como uniões profissionais ou de ofícios, e, mais 

comumente, como sindicatos.5 Numa obra contemporânea às trade unions – A situação da 

classe trabalhadora na Inglaterra –, Engels afirma que aquelas associações possuíam as 

seguintes finalidades: 

[...] fixar o salário, negociar en masse (coletivamente), como força, com os patrões, 
regular os salários em relação aos lucros patronais, aumentá-los no momento 
propício e mantê-los em todas as partes no mesmo nível para cada ramo de trabalho; 
[...] manter o nível de procura do trabalho, limitando o emprego de aprendizes e, 
assim, impedir também a redução dos salários; combater, no limite do possível, os 
estratagemas patronais utilizados para reduzir salários mediante a utilização de 
novas máquinas e instrumentos de trabalho etc.; e, enfim, ajudar financeiramente os 
operários desempregados (2008, p. 250). 

Mas, apesar da propagação da ideologia política liberal nos países em que o processo de 

industrialização se encontrava mais avançado, os operários eram proibidos de formarem 

associações profissionais com finalidade reivindicativa. Por essa razão, inicialmente, criavam 

associações secretas.6 Segundo Antunes e Carvalho (2008), os sindicatos “surgiram 

enfrentando todo um processo de rejeição, por parte de patrões e autoridades, sofrendo, ainda, 

uma infindável série de perseguições e obstruções ao seu desenvolvimento, não sendo 

reconhecidos como legítimos representantes dos trabalhadores” (p. 26).7 Porém, diante da 

crescente radicalização das lutas operárias, o Estado britânico foi o primeiro a reconhecer o 

direito de associação aos trabalhadores, sendo regulado por uma lei de 1824. Segundo Engels 

                                                 
5 Antes do surgimento dos sindicatos, conforme indica Huberman (1986), com as transformações verificadas nas 
relações entre proprietários das oficinas artesanais, de um lado, e aprendizes e jornaleiros, de outro, a partir do 
século 14, esses trabalhadores passaram a se organizar em associações distintas das corporações dominadas pelos 
mestres, donos das oficinas, para lutarem pela continuidade do tradicional sistema de ascensão profissional – 
aprendiz-jornaleiro-mestre –, por melhor remuneração e por emprego. Segundo esse autor, “Essas associações, 
tal como os sindicatos de hoje, procuravam conseguir maiores salários para seus membros, e, como os 
sindicatos, enfrentavam a resistência dos patrões”, que, por sua vez, recorriam às autoridades para proteger seus 
interesses diante da pressão dos trabalhadores (op. cit., p. 65). 
6 Durante algumas décadas os operários se organizaram em associações de ajuda mútua para socorrerem os seus 
membros nos momentos de extrema dificuldade: desemprego, doenças, morte etc. Mesmo após o 
reconhecimento legal do direito de associação, as trade unions cumpriram essa finalidade, conforme indicou 
Engels. Mas, a tendência foi a afirmação da função reivindicativa dos sindicatos. 
7 A Lei Le Chapelier (1791) e o Código de Napoleão (1810), na França; os Combinations Acts (1799), na 
Inglaterra; o Código Penal Sardo (1859), na Itália e a Lei Sherman (1890), nos Estados Unidos da América, são 
exemplos de obstáculos legais às organizações operárias. 



(2008), essa lei “anulava todas as disposições precedentes que, até então, proibiam aos 

operários associar-se para a defesa de seus interesses” (p. 249). A partir de então, houve uma 

acelerada expansão das trade unions. Porém, a mesma lei que assegurou aos operários o 

direito de se organizarem em sindicatos impôs limites à sua atuação. Uma das mais 

importantes era a obrigação de comunicar aos patrões com antecedência a decisão de realizar 

uma paralisação do trabalho ou uma greve. Apesar das limitações impostas às trade unions8 

por meio da legislação, elas se tornaram referência de organização para trabalhadores de 

vários países. 

A expansão das relações de produção capitalistas teve como um dos seus principais 

efeitos o crescimento do movimento operário e das suas associações, não só em termos 

numéricos, mas, também, em abrangência. Segundo informação de Engels, na Inglaterra, 

“Quando foi possível e vantajoso, os operários de um mesmo ramo de trabalho de diferentes 

distritos uniram-se numa associação federada, organizando assembleias de delegados em 

datas fixas” (op. cit., p. 150). Naquele país, em 1830, ele relata que houve a primeira tentativa 

“de criar uma única associação geral de operários de todo o reino, com organizações 

específicas para cada categoria”, mas experimentos como esse “foram raros e de curta 

duração” (idem).9 Num artigo escrito cem anos após a obra de Engels, Hobsbawm afirma que 

“Os ‘sindicatos trabalhistas gerais’ que incluem todas as classes de mão-de-obra, 

independentemente de habilitação ou ocupação, existiram, em uma ou outra ocasião, em 

muitos países industriais” (HOBSBAWM, 1981, p. 184). Na Inglaterra, ganharam 

importância e durabilidade ainda no século 19. Cumprem papel importante também na 

Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países. 

No Brasil, o predomínio da agricultura na economia, em geral, baseada em relações não 

capitalistas de produção, e a dependência da monocultura de exportação com emprego de 

mão-de-obra escravizada, durante a maior parte do século 19, retardou o processo de 

                                                 
8 Cabe ressaltar que, na avaliação de Engels, a história das trade unions “é a história de uma longa série de 
derrotas dos trabalhadores, interrompida por algumas vitórias esporádicas” (2008, p. 251). Segundo ele, essas 
derrotas teriam uma causa fundamental: o fato de o valor do salário ser derivado da relação entre a demanda e a 
oferta. “As associações”, afirma o autor, “são impotentes diante de todas as grandes causas que operam sobre 
essa relação: durante uma crise comercial, a própria associação deve reduzir o salário que exige ou desagregar-
se; e, no caso de um crescimento importante da demanda de trabalho, não pode fixar um salário mais alto que 
aquele determinado pela concorrência entre os capitalistas” (idem). Apesar dessa impotência diante do mercado 
capitalista de trabalho, Engels considerava a ação das trade unions eficaz, “no que tange a causas de menor 
magnitude” (idem). 
9 Segundo Ricardo Antunes (1983), “Em 1830 constituiu-se uma associação geral de operários ingleses – a 
‘Associação Nacional para a Proteção do Trabalho’ – cujo objetivo era atuar como central de todos os 
sindicatos” (p. 18). Sua função era “resistir à diminuição dos salários e dar apoio aos operários em greve” (idem, 
p. 19).  



industrialização e de formação da classe operária. Segundo Antunes (1983), “A origem da 

classe operária brasileira remonta aos últimos anos do século XIX e está vinculada ao 

processo de transformação na nossa economia, cujo centro agrário-exportador cafeeiro ainda 

era predominante" (p. 48).10 O processo de abolição oficial do trabalho escravo levou quase 

quatro décadas, tendo sido iniciado em 1850, com a proibição legal do tráfico de 

trabalhadores africanos (Lei “Eusébio de Queiroz”, nº 581), e só concluído com a Lei “Áurea” 

(lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888). 

Em 1900, a população ocupada na indústria representava apenas 3,4% da força de 

trabalho total do país, enquanto a agricultura concentrava 53,4% e os serviços 43,2% 

(VLLELA; SUZIGAN apud FAUSTO, 1977, p. 20).11 Duas décadas depois, as taxas de 

ocupação da mão-de-obra nos três setores eram, respectivamente: 13,8%, 69,7% e 16,5% 

(idem, ib.). Por esses motivos, o surgimento dos sindicatos também foi tardio. 

Assim como nos demais países, no Brasil, os sindicatos foram precedidos por 

associações de ajuda mútua e tiveram nas “uniões operárias”, surgidas a partir de meados do 

século 19, os seus embriões (cf. RODRIGUES, 1979; ANTUNES, op. cit.; SEGATTO, 1987; 

MATOS, 2009).12 Até onde se sabe, a primeira greve ocorrida no Brasil foi realizada por 

trabalhadores de gráficas no Rio de Janeiro em 1858, por aumento salarial. Esse movimento 

paredista foi apoiado pela Imperial Associação Tipográfica Fluminense (MATOS, op. cit., p. 

27). A partir do final daquele século, a industrialização atingiu maior amplitude, ainda que 

concentrada no então distrito federal (Rio de Janeiro) e no estado de São Paulo. Ao mesmo 

tempo, a quantidade de operários também cresceu. Os baixos salários combinados com o alto 

custo de vida, as longas jornadas de trabalho sem direito a descanso semanal remunerado e a 

férias, as difíceis condições de trabalho e a violenta disciplina nas fábricas, a superexploração 

da mão-de-obra infantil e feminina, dentre outros problemas que tornavam subumana a vida 

                                                 
10 Há uma ampla bibliografia que trata da industrialização, da formação da classe operária e da organização 
sindical no Brasil. Dentre muitas outras, podem ser consultadas: Trabalho urbano e conflito social, de Boris 
Fausto (1977); História da indústria e do trabalho no Brasil, de Francisco Foot Hardman e Victor Leonardi 
(1991); Sindicato e estado, de Azis Simão (1966); Sindicato e desenvolvimento no Brasil, de José Albertino 
Rodrigues (1979); Liberalismo e sindicato no Brasil, de Luiz Werneck Vianna (1978); A formação da classe 
operária no Brasil, de José Antonio Segatto (1987); Trabalhadores e sindicatos no Brasil, de Marcelo Badaró 
Matos (2009). 
11 Esses porcentuais têm como objetivo apenas apresentar um quadro muito sucinto do início da primeira fase da 
industrialização e da formação da classe operário no Brasil. Por esta razão, não serão apresentados aqui outros 
indicadores desse processo. Isso será feito num texto mais amplo.  
12 A título de informação, de acordo com Rodrigues, até 1964, o movimento sindical brasileiro passou por cinco 
fases: “1ª) período mutualista (antes de 1888); 2ª) período de resistência (1888-1919); 3ª) período de ajustamento 
(1919-1934); 4ª) período de controle (1934-1945); 5ª) período competitivo (1945-1964)” (p. 6). Já Vianna, com 
base em alguns critérios convergentes, distingue nove fases na história do movimento operário e sindical, a partir 
do século 19, até a década de 1970 (ver: VIANNA, 1978, p. 36ss). 



dos operários, levaram-nos a realizar inúmeras greves e ampliar a sua organização em 

sindicatos. A partir de então, a classe operária foi se transformando numa das classes 

fundamentais da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, os sindicatos se constituíram na 

principal forma de organização operária. 

Inicialmente orientado por uma concepção socialista, o sindicalismo operário 

brasileiro teve no anarquismo a corrente político-sindical mais destacada nos primeiros vinte 

anos do século 20, tendo nos “sindicatos amarelos” seus principais concorrentes, assim 

denominados devido à posição conciliadora entre capital e trabalho defendida por seus 

integrantes.13 A partir da década de 1920, o “sindicalismo de resistência” ou anarquista 

(RODRIGUES, 1979) perde força, ao mesmo tempo em que os militantes comunistas, 

orientados pelo bolchevismo soviético, fazem a sua aparição como organizadores do 

movimento operário. Após a insurreição de 1930, a orientação corporativista de tendência 

fascista se impôs à organização sindical, sob o controle do governo de Getúlio Vargas. Daí em 

diante, apesar da resistência de alguns setores da classe operária, os sindicatos perderam sua 

autonomia e sua burocratização se consumou. Sob a vigência do regime militar (1964-1985), 

o Estado manteve a tutela jurídica e impôs o controle policial à organização sindical, que só 

passou a contar com uma relativa autonomia após o fim da ditadura. 

 

A tendência dos sindicatos à burocratização 

 

A burocratização dos sindicatos é um tema que já mereceu a análise de vários 

estudiosos, por vezes, de perspectivas distintas, como, por exemplo, Leon Trotsky (1978) e 

Anton Pannekoek (2007a; 2007b).14 No caso de autores que estudam o sindicalismo no Brasil, 

especialmente após 1930, é mais comum o uso dos termos “corporativismo”, “oficialismo” ou 

“peleguismo”. Neste trabalho, consideramos a burocracia em dois sentidos mutuamente 

implicados: por um lado, como organização e gestão hierarquizada e especializada do 

trabalho, das instituições estatais e das entidades da sociedade civil; por outro, como classe 

dirigente que se localiza nas instituições do Estado, nas empresas e demais organizações da 

sociedade civil (associações, sindicatos, partidos, igrejas, “organizações não-

                                                 
13 Segundo Matos, essa vertente era composta pelos sindicalistas ‘não extremados’ e ‘práticos, não sonhadores’, 
pelos “católicos” e pelos “cooperativistas” (2009, p. 52). Boris Fausto prefere o termo ‘trabalhismo’ para 
designar essa corrente conciliadora (1977, p. 41). 
14 As diferenças entre a crítica bolchevista da burocratização dos sindicatos, que tem em Trotsky seu principal 
representante, e comunista conselhista, cuja maior referência é Pannekoek, serão expostas posteriormente. 



governamentais”).15 Em ambos os sentidos, a burocracia possui a mesma determinação: a 

divisão social do trabalho, que separa o trabalho material do trabalho intelectual e leva à 

especialização. A função da burocracia é reproduzir as relações das quais se originou e que 

são a sua razão de existir.16 A relação burocrática é caracterizada pela separação entre 

dirigentes e dirigidos em que os dirigentes se constituem como classe.  

A tendência à burocratização dos sindicatos se manifestou ainda no final do século 

19, mas se tornou evidente e ostensiva no século 20, mais acentuadamente, após a primeira 

guerra mundial. O caráter burocrático das entidades se concretizou na centralização da 

direção, inacessível ao conjunto dos trabalhadores, e na subordinação ao Estado, sendo 

dirigidas, nos casos mais extremados, por indivíduos nomeados pelos detentores do poder 

estatal. A burocratização dos sindicatos ocorreu a partir de três variáveis básicas: o 

“sindicalismo puro” ou “sindicalismo de negócio”, cujo maior exemplo é a Federação 

Americana do Trabalho17; a ideologia vanguardista bolchevique, que subordina os sindicatos 

ao partido dirigido pela vanguarda revolucionária e ao Estado sob o regime da “ditadura do 

proletariado”, implantada após a Revolução Russa de 1917; e o corporativismo fascista, que 

teve sua maior expressão na Itália dirigida por Benito Mussolini (1922-1943). Essas variáveis 

serão explicitadas com maior amplitude posteriormente. Por enquanto, basta registrar que, ao 

reconhecerem o direito de os trabalhadores se organizarem em sindicatos, os Estados 

assumiram o monopólio da sua regulação, estabelecendo os limites da sua atuação, os seus 

objetivos, a sua estrutura e administração, chegando ao ponto de impor critérios de filiação e 

de participação dos trabalhadores na sua direção. 

Nos países capitalistas liberais, a ideologia das liberdades civil e política – 

“cidadania” – não garantiu a autonomia real dos sindicatos dos trabalhadores ante o Estado. 

Nos países em que os trabalhadores foram submetidos ao “capitalismo de estado” – na Rússia, 

após a revolução de 1917, e nos que adotaram o seu regime – a burocratização dos sindicatos 

                                                 
15 A burocracia enquanto classe está contida no que João Bernardo denomina “classe dos gestores” (cf., 
especialmente, BERNARDO, 1977; 2009). Segundo Viana (2012), a burocracia constitui uma classe porque os 
indivíduos que a compõem possuem um modo de vida e de atividade comum, que gera costumes e 
representações também comuns – “situação”  de classe; está inserida na luta de classes, mantendo “relação”  de 
oposição com algumas (classes dominadas, de modo geral) e de aliança com outras (classe dominante ou classes 
auxiliares, que podem se opor em determinadas circunstâncias); e possuem “interesses” próprios, antagônicos 
aos de outras classes, sendo convergentes com os das classes aliadas, embora possam se opor em certas 
circunstâncias (p. 201). 
16 Para a caracterização da burocracia de modo mais amplo, podem ser consultadas as obras de Max Weber, 
Economia e sociedade (2 vols.); da perspectiva marxista, Karl Marx, Crítica da filosofia do direito de Hegel; 
Maurício Tragtenberg, Burocracia e ideologia. Sobre a burocracia como classe, ver: Bruno Rizzi, A 
burocratização do mundo ([1939] 1983); Milovan Djilas, A nova classe: uma análise do sistema comunista 
(1971); Nildo Viana, Estado, democracia e cidadania (2003); A teoria das classes sociais em Marx (2012). 
17 Mais recentemente, essa corrente sindicalista se converteu no que se convencionou denominar “sindicalismo 
de resultado”. 



se tornou ainda mais profunda. Portanto, a burocratização não é um privilégio das 

organizações sindicais de um outro país, é um fenômeno de todas as sociedades modernas. 

Com a institucionalização, a entidade sindical foi se tornando, gradativamente, mais 

importante do que a ação direta dos trabalhadores. Isso levou à identificação do movimento da 

classe com o “movimento” da organização sindical, fazendo surgir a denominação 

“movimento sindical”, que, geralmente, é tomada como sinônimo de movimento de 

trabalhadores ou movimento operário.  

No Brasil, o fenômeno da burocratização antecede a legislação trabalhista, criada 

após 1930 com a finalidade de atrelar os sindicatos ao Estado. Ela já estava presente no que 

ficou conhecido, depreciativamente, como “sindicalismo amarelo”. Com a legislação sindical 

outorgada pelo governo instalado após a insurreição de 1930, a burocratização foi 

completada, confirmando o sindicato como “principal grupo de integração do operário no 

sistema industrial e também organizador coletivo dos conflitos do trabalho”, conforme 

definição de Tragtenberg (1977, p. 84). Esse processo foi concluído com a aprovação do 

Estatuto do Trabalhador Rural – ETR – pelo governo “democrático” de João Goulart (1961-

1964) – Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) – em novembro de 1963. O significado desse 

estatuto será explicitado com mais profundidade mais adiante. 

 

Cidadania, mediação e sindicato  

 

Ao tratar da organização dos trabalhadores rurais em sindicatos, abordamos o tema 

com a compreensão de que o que lhe dá sentido ou a razão de os trabalhadores se associarem, 

enquanto classe, é a sua união em torno do objetivo comum de pôr fim à sua condição social 

desvantajosa em relação aos seus exploradores, isto é, objetivam alcançar a igualdade social. 

Vários estudiosos veem nisso uma luta por cidadania. Por esse motivo, cabe aqui explicitar o 

significado desse termo, de uma perspectiva crítica. 

A noção moderna de cidadania foi definida pelo sociólogo britânico T. H. Marshall 

(1967) como “um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade” 

(1967, p. 76). Do seu ponto de vista, todos os indivíduos “que possuem o status são iguais 

com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status” ( idem). O status de cidadania 

consiste, portanto, na igualdade de direitos e deveres, incluindo o direito de ter direitos – 

igualdade formal, jurídica, não real ou social. 



Na acepção de Marshall, os direitos de cidadania se dividem em três “partes ou 

elementos”: direitos civis – liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, 

propriedade, direito de estabelecer contratos e o direito à justiça; direitos políticos, 

sintetizados no “direito de participar no exercício do poder político, como um membro de um 

organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal 

organismo” (idem, p. 63; grifo nosso); e direitos sociais, que se referem “a tudo que vai desde 

o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por 

completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que 

prevalecem na sociedade” (idem, p. 63-64). O direito à organização em sindicatos se enquadra 

nos direitos civis, embora possa ser considerado também um direito político. A concessão ou 

reconhecimento do status de cidadão compete ao Estado. Quanto aos deveres, Marshall afirma 

que o seu equilíbrio em relação aos direitos estava “em mudança”, no século 20. Os direitos 

teriam se multiplicado e sido estabelecidos com precisão, o mesmo não se aplicaria aos 

deveres. 

Ora, se a luta dos trabalhadores na sociedade capitalista indica que se trata de luta 

pela igualdade real, então a cidadania não corresponde ao seu objetivo, enquanto classe 

explorada, subalternizada. Na sociedade capitalista, a igualdade jurídica é a única possível. 

Essa é uma exigência das próprias relações mercantis, que pressupõem a igualdade entre 

possuidores de mercadorias, sendo a mais importante delas a força de trabalho.18 Ao se 

constituir, “sob certos aspectos, no arcabouço da desigualdade social legitimizada”, conforme 

afirmação do próprio Marshall (op. cit., p. 62), a cidadania poderia levar à igualdade real entre 

os indivíduos, pois isso, caso ocorresse, significaria o fim das relações sociais capitalistas que 

a igualdade formal de direitos oculta. Dessa perspectiva, os estudiosos que interpretam as 

lutas dos trabalhadores como demandas pelos direitos de cidadania, distorcem o real 

significado dessas lutas. Esses intérpretes, mesmo admitindo as limitações da organização 

sindical, tendem a considerá-la o mais legítimo instrumento de luta da classe. Legitimidade 

tutelada pelo Estado, que, segundo Engels, é “o capitalista coletivo ideal” (in MARX; 

ENGELS, s/d, p. 330). 

Segundo Welmowicki (2004), a noção de cidadania “configura uma estratégia que 

afirma, em primeiro lugar, o cidadão, sem uma clivagem de classe, a partir de supostos 
                                                 
18 Segundo Marx, no capitalismo, para que o possuidor da força de trabalho “venda-a como mercadoria, ele deve 
poder dispor dela, ser, portanto, livre proprietário de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. Ele e o possuidor 
de dinheiro se encontram no mercado e entram em relação um com o outro como possuidores de mercadorias 
iguais por origem, só se diferenciando por um ser comprador e o outro, vendedor, sendo portanto ambos pessoas 
juridicamente iguais” (Marx, 1988, p. 135; grifo nosso). 



interesses comuns a todos os homens na melhoria social, e que poderiam, uma vez assumidos 

pela sociedade, superar a desigualdade entre as classes” (p. 12).19 Os seus ideólogos querem 

fazer crer que trabalhadores, capitalistas e governos, “todos enfim, poderiam trabalhar pela 

cidadania e unir esforços pelo bem coletivo” (idem). “Resumindo”, afirma esse autor, “a 

noção de cidadania se opõe à de identidade de classe...” (idem, p. 28). Mas, 

contraditoriamente movidos por interesses de classe, os seus propagandistas desconsideram 

essa oposição, induzindo à colaboração entre as classes. Na interpretação de Viana (2003), a 

cidadania possui uma “face oculta”, que consiste na “integração dos indivíduos na sociedade 

capitalista por meio do estado” (p. 79). A integração se dá especialmente através da concessão 

de direitos sociais ou das “políticas de inclusão social”, que visam a inserir os indivíduos das 

classes subalternizadas (“excluídos”) no mercado de trabalho – como força de trabalho – e/ou 

na esfera do consumo (crianças e aposentados, por exemplo). 

Por sua conotação essencialmente ideológica20, a noção de cidadania não expressa o 

significado coerente das lutas dos trabalhadores pela sua emancipação nem o papel dos 

sindicatos, enquanto forma de organização da classe. A análise crítica mais fundamentada da 

ideologia da cidadania será realizada posteriormente. Dentro dos limites deste texto, espera-se 

que as considerações aqui expostas sejam suficientes para esclarecer o motivo de se refutar o 

emprego do termo cidadania para expressar o sentido das lutas dos trabalhadores em geral e 

dos trabalhadores rurais em particular, assim como da sua organização em sindicatos.  

Assim como a noção de cidadania, o termo “mediação”, também merece algumas 

considerações críticas, na medida em que é empregado por alguns estudiosos com conotação 

positiva ou de modo “neutro”, ao avaliar o papel do sindicato na relação “entre os 

trabalhadores e as autoridades competentes e entre alternativas clientelísticas e as violentas 

arbitrariedades dos patrões” (REYES in MEDEIROS et al, 1994, p. 181).21 Segundo Reyes, a 

situação de “exclusão dos trabalhadores rurais, de sua não-cidadania ou de uma cidadania de 

segunda classe, traz consigo a quase necessidade do uso da categoria mediação” (idem, p. 

179). Essa autora define o papel do sindicato como “um mediador cuja base delega a 

representação a seus mediadores concretos (a diretoria) através de eleições periódicas” (idem). 

Diferentemente das igrejas, das universidades e das ONGs – ‘mediadores externos’ –, o 

                                                 
19 Um dos problemas centrais da ideia de cidadania está no fato de colocar a classe social em segundo plano na 
determinação da posição dos indivíduos na estrutura social. Foi o próprio Marshall quem afirmou: “devo 
explicar aqui que classe social ocupa uma posição secundária em meu tema [a cidadania]” (op. cit., p. 75; grifo 
nosso). 
20 Ideologia no sentido de falsa consciência e representação da realidade. 
21 Aqui, a autora se refere mais especificamente, aos sindicatos de trabalhadores rurais no Brasil. 



sindicato é classificado como ‘mediador de dentro’, porque constituído pelos próprios 

trabalhadores. 

Na realidade, a mediação é uma “necessidade” criada pelo desenvolvimento da 

divisão capitalista do trabalho, que exige que as relações sociais ocorram de forma cada vez 

mais indireta, mediadas por representantes dos grupos ou classes sociais, segundo as regras da 

democracia representativa. Na democracia indireta, a mediação é uma necessidade do próprio 

sistema de relações, imprescindível à sua reprodução. Isso explica, ao menos em parte, o 

reconhecimento do direito dos trabalhadores se organizarem em sindicatos. De igual modo, 

evidencia por que os setores “democráticos” da burguesia e das suas “classes auxiliares” – 

burocracia e intelectuais (VIANA, 2012) – defendem com aparente convicção as organizações 

sociais e políticas da sociedade civil, desde que atuem segundo as regras do “Estado de 

direito”. Assim, a luta de classes é “institucionalizada pela democracia burguesa”, na qual os 

sindicatos são convertidos em instrumentos de “mediação burocrática”, isto é, de 

conformação dos trabalhadores às relações sociais capitalistas (VIANA, 2003, p. 37-38). 

A forma de abordar a história da organização sindical apresentada até aqui, de modo 

algum prescinde do fato concreto, ao contrário do que induzem determinadas concepções 

epistemológicas que adotam o axioma idealista de que “o real não existe”, o que existe são as 

representações que se criam sobre ele. Com a compreensão de que “O todo, tal como aparece 

no cérebro, como um todo de pensamentos, é um produto do cérebro pensante que se apropria 

do mundo do único modo que lhe é possível...”, e que “O sujeito real [a sociedade] permanece 

subsistindo, agora como antes, em sua autonomia fora do cérebro...”, isto é, independente do 

que se pensa sobre ele, vamos aos fatos da história da organização sindical dos trabalhadores 

rurais no estado de Goiás. Porém, não com o propósito positivista de reproduzi-los segundo 

sua aparência, mas procurando apreendê-los na sua essência, tendo claro que 

“Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias, e assim por 
diante, mas os homens reais, ativos, tal como são condicionados por um 
determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele 
corresponde, até chegar às suas formações mais desenvolvidas” (MARX; ENGELS, 
idem, p. 94). 

Isto se aplica, também, ao pesquisador hic et nunc. 

 

As origens dos sindicatos de trabalhadores rurais em Goiás 

 



Se a industrialização tardia adiou a formação do proletariado urbano e o surgimento 

dos sindicatos operários no Brasil, a lenta expansão das relações capitalistas de produção na 

agricultura retardou a constituição de um proletariado rural e o desenvolvimento da 

organização sindical no campo brasileiro.22 Embora a criação de sindicatos de trabalhadores 

rurais tenha sido assegurada por um decreto presidencial de 1903 (Decreto nº 979), cujo art. 

1º, estabelece que: “É facultado aos profissionais da agricultura e indústrias rurais de qualquer 

gênero organizarem entre si sindicatos para o estudo, custeio e defesa dos seus interesses”, 

segundo Welch (2006), até 1931, havia somente seis sindicatos reconhecidos pelo governo (p. 

59-60). Na década de 1940, conforme dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social 

compilados pelo IBGE (2007), foi registrado apenas uma entidade, passando para 18 no 

decênio seguinte e atingindo a cifra de 1.060 na década de 1960 (idem). Este salto se deveu a 

dois fatores associados: 1) a regulamentação definitiva do direito dos trabalhadores rurais se 

associarem em sindicatos, por meio do Estatuto do Trabalhador Rural – ETR (lei federal nº 

4.214, de 2 de março de 1963, revogada pela lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973)23; e 2) a 

corrida de militantes partidários (Partido Comunista Brasileiro, Partido Trabalhista 

Brasileiro), agentes da Igreja Católica e do próprio governo, coordenados pela Comissão 

Nacional para a Sindicalização Rural, instituída em 1963 (COLETTI, 1998, p. 54; nota 21).24 

Em Goiás, o processo de expansão das relações capitalistas de produção no campo só 

alcançou dimensões significativas a partir da década de 1970. Até os anos 1960, 

predominaram relações não capitalistas de trabalho na agropecuária goiana. Segundo Borges, 

O poder emergente do movimento de [19]30 em Goiás, apesar de expressar uma 
ideologia ‘modernizante’ e progressista, na realidade tinha como base de sustentação 
o setor agrário tradicional. O sudoeste goiano, base econômica e política do referido 
movimento e do poder dele constituído, estava longe de tornar-se uma economia 
agrária moderna apesar dos progressos tecnológicos conseguidos no campo em 

                                                 
22 De modo geral, os autores que analisam a expansão das relações capitalistas de produção no campo no Brasil o 
fazem mediada pela categoria “modernização” de inspiração weberiana. Daí, ser comum tratar esse processo 
como “modernização da agricultura” – “modernização conservadora”, “seletiva”, “autoritária”, etc. – entendida 
como um conjunto de mudanças basicamente nas técnicas agrícolas, mas com alterações concretas (não apenas 
formais) na propriedade da terra e nas relações de trabalho. Essa concepção tem como referência a dicotomia 
entre moderno – capitalismo, produção mercantil, relações assalariadas, especialização do trabalho – e arcaico – 
produção para a autossubsistência com técnicas rudimentares, coexistência de latifúndio e minifúndio, relações 
não-capitalistas de trabalho. Geralmente, o processo de modernização da agricultura é situado a partir de meados 
da década de 1960. 
23 A versão completa do trabalho de onde foi extraído este texto conterá uma análise do significado do Estatuto 
do Trabalhador Rural para a autonomia organizativa da classe.  
24 Sobre o processo de criação de sindicatos de trabalhadores rurais no Brasil no início da década de 1960 com a 
atuação dos referidos atores, ver, por exemplo, além de Claudinei Coletti, José de Souza Martins, Os camponeses 
e a política no Brasil (1995) Leonilde Sérvolo de Medeiros, História dos movimentos sociais no campo (1989); 
Luiz Flávio Carvalho Costa, Sindicalismo rural brasileiro em construção (1996); Maria Tereza Canesin 
Guimarães, Formas de organização camponesa em Goiás (1954-1964) (1988). 



relação a outras regiões do Estado. A modernização da economia agrária regional 
tornar-se-ia realidade somente depois dos anos [19]60 (2001, p. 136). 

Ainda de acordo com esse autor, a ação dos governos pós-insurreição de 1930 no 

sentido de modernizar a economia goiana, especialmente a agropecuária, com a criação de 

instituições econômicas e políticas, não levou à alteração da “estrutura e produção no campo” 

(idem). Em vez disso, a produção agropecuária incorporou “sem trauma” as “arcaicas 

relações” vigentes até então (idem, p. 137). Certo é que, “Embora existissem em Goiás 

regimes de trabalho diversos, as relações sociais de produção baseavam-se prioritariamente na 

agregação, cuja característica principal era a exploração e a opressão absoluta do trabalhador 

rural” (idem, p. 138). 

Além da agregação, havia outras relações não assalariadas no campo em Goiás, 

dentre elas, merece destaque o arrendamento. Essa relação de produção consistia no 

estabelecimento de um contrato entre o trabalhador rural arrendatário e o proprietário da terra 

em que este cedia o direito de cultivo de uma parcela por determinado tempo em troca do 

pagamento de uma renda pelo uso da terra pelo primeiro. Geralmente, esses contratos eram 

verbais, o que, além da condição social desfavorável do trabalhador arrendatário, tornava-o 

ainda mais vulnerável às arbitrariedades do proprietário. Embora a partir da Constituição 

estadual de 1946 houvesse um limite legal para taxa de arrendamento (20% sobre a produção 

do arrendatário), geralmente, prevaleciam as taxas impostas pelos fazendeiros, mais altas do 

que prescrevia a lei. Essa situação, por vezes, desembocava em conflitos entre arrendatários e 

proprietários. Um dos que alcançaram maior projeção foi a “Luta do arrendo”, ocorrida entre 

1948 e 1952, no município de Orizona (região sudeste do estado de Goiás), estudada por 

Walderês Nunes Loureiro (1988). O desfecho do conflito resultou em dispersão dos 

trabalhadores arrendatários. 

A prevalência de relações de produção não capitalistas no campo em Goiás no 

período aqui considerado, como na maior parte do território brasileiro, mantiveram o trabalho 

assalariado muito restrito. Isto significa que o campesinato e outras categorias de 

trabalhadores continuaram sendo as principais nesse setor. Nesse contexto, as associações de 

lavradores foram as formas principais de articulação dos trabalhadores no campo, até a década 

de 1960. Segundo Guimarães, os “confrontos e lutas pela posse da terra” – entre camponeses 

posseiros e açambarcadores (também conhecidos como “grileiros”)25 – “foram gerando 

alternativas de organização camponesa, marcadas pela atuação maior ou menor de 

                                                 
25 Sobre o conflito pela posse da terra mais importante ocorrido em Goiás antes de 1964, ver, por exemplo, 
Maria Esperança Fernandes Carneiro, A revolta camponesa de Formoso e Trombas (1988). 



determinados setores políticos que apresentaram projetos políticos e disputaram a tutela 

política dos trabalhadores rurais” (GUIMARÃES, 1988, p. 16). Se bem que, de acordo com 

registro no Cadastro Nacional das Entidades Sindicais (CNES), do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), ainda em 1911 foi criado um sindicato de trabalhadores rurais no estado. 

Tratar-se-ia do sindicato do município de Galheiros (atual Divinópolis de Goiás), que se 

localiza no extremo nordeste do atual território goiano.26 Embora essa data de fundação esteja 

inscrita na carta sindical dessa entidade, ainda não foi possível encontrar dados suficientes 

para confirmar esse fato. Caso ela tenha sido criada na data indicada, é possível que tenha 

surgido como outro tipo de associação. De qualquer modo, isso não anula o fato de que o 

sindicalismo rural propriamente dito surgiu em Goiás sob a égide do oficialismo sindical, 

expresso no ETR, que representou a extensão da legislação trabalhista já codificada na 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – de 1943. 

De acordo com registros disponibilizados pela Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Goiás – FETAEG – os primeiros sindicatos reconhecidos pelo 

Ministério do Trabalho foram criados em 1963: o STR de Goianápolis (17 de fevereiro), o de 

Caturaí (13 de abril) e o de Nova Veneza (16 de junho), conforme indicado nas respectivas 

cartas sindicais dessas entidades. Como ocorria no restante do território goiano na época, 

nestes municípios prevalecia a produção camponesa ou baseada no arrendamento da terra (cf. 

IBGE, Censo 1960). Na realidade, até a década de 1980, a base social dos STRs no estado de 

Goiás foi composta, predominantemente por essas categorias. Com o avanço da agricultura 

comercial e suas relações assalariadas, em alguns municípios essa composição foi sendo 

alterada, como se verá posteriormente. 

Nesse tempo germinal do sindicalismo de trabalhadores rurais em território goiano, o 

governo estadual, comandado por Mauro Borges Teixeira (1961-1964), do Partido Social 

Democrático – PSD – teve papel fundamental na criação das entidades, sob a direção da 

Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social – SETAS – cujo secretário era o 

militante do PTB, Érides Guimarães (cf. CANESIN GUIMARÃES, op. cit.; RABÊLO, 

1985). A criação oficial de sindicatos fazia parte do plano de modernização apresentado por 

Mauro Borges – Plano MB – ainda durante a sua campanha eleitoral para governador do 

Estado (RABÊLO, op. cit., p. 117-118). A finalidade específica dessa ação, segundo Canesin 

Guimarães, era a “de articular e conseguir manter o apoio das classes populares, 

                                                 
26 Em 1989, a parte norte do então território de Goiás foi transformada no estado do Tocantins. Este texto deveria 
conter informações sobre a criação de sindicatos de trabalhadores rurais naquela região, no período aqui tratado, 
mas ainda não foi possível ter acesso a esses dados. Em futuro próximo, espera-se que estejam disponíveis. 



predominantemente composta de trabalhadores rurais em razão de Goiás ser um Estado 

eminentemente agrícola” (op. cit., p. 92). Vale ressaltar que nos relatórios anuais da 

administração estadual Mauro Borges sempre menciona a quantidade de entidades de 

trabalhadores do campo criadas pela ação da SETAS (cf. Mensagem Assembleia Legislativa, 

15/4/1964). Esse trabalho foi desarticulado e enfraquecido após o rompimento da aliança 

entre o partido do governador – PSD – e o do secretário estadual do trabalho – PTB – em 

junho de 1963 (RABÊLO, op. cit., p. 117). 

A participação da Igreja Católica nesse processo se deu através do denominado 

Movimento de Educação de Base – MEB. Tratava-se de um programa de educação popular, 

que utilizava emissoras de rádio para alfabetização a população rural (CANESIN 

GUIMARÃES, op. cit., p. 73ss; CASTRO,  1992). Cabe ressaltar que em Goiás a Igreja teve 

menor influência na criação de sindicatos de trabalhadores rurais do que em alguns estados do 

Nordeste do Brasil. 

A explanação feita até aqui não esgota os assuntos abordados. Conforme já 

mencionado acima, este trabalho se encontra em fase de construção. 
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