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"O movimento sindical populista é fenómeno de formação recente na 
história brasileira. Só começa a tomar corpo em infcios dos anos 50 e só 
a partir da segunda metade des la década chega a definir-se plenamente. 
É a partir dos anos 50, portanto, que se podem perceber mais claramente 
suas caracterfsticas: no plano da orientação, subordina-se à ideologia 
nacionalista e se volta para uma política de reformas e de colaboração 
de classes; no plano da organização, caracteriza-se por uma estrutura 
dual em que as chamadas "organizações paralelas", formadas por inicia
tiva da esquerda, passam a servir de complemento à estrutura sindical 
oficial, inspirada no corporativismo fascista como um apêndice da estru
tura do Estado; no plano polflico, subordina-se às vicissitudes da aliança 
formada pela esquerda com Goulart e outros políticos fiéis à tradição de 

• Trabalho desenvolvido como p rtll do pro)elo de pesquisa 'O Novo Slndic hsmo no Rio de Janeiro'. que 
conta com orienlação da Profa. Ângela de Caslro Gornes. e com o auxfllo dos bolsistas Paulo Tenório de 
Abreu e Jo o Bosco Egas, além de apoio da Propp/UFF-CNPO e raperj. 
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Vargas. O sindicalismo populista atingirá o ponto máximo de seu desen
volvimento nos anos 60 na linha de uma aproximação e subordinação 
crescentes ao regime populista. Em 1964, este sindicalismo entra em 
crise para finalmente desaparecer com o regime pol!tico ao qual associa
ra seu destino. •1 

A definição de Francisco Weffort para o "sindicalismo populista" é um dos 
parãmetros mais importantes para toda a literatura especializada sobre o tema 
do sindicalismo no perfodo do pós-guerra. Conotado negativamente, pois limi
tado pela éstrutura sindical corporativista e pelas alianças e subordinações 
políticas das lideranças de esquerda, o sindicalismo de então foi alvo de diversas 
análises que, aprofundando ou revendo as pistas lançadas por Weffort, cons
truíram uma caracterização do "sindicalismo populista" baseada nos seguintes 
elementos:2 

A) A inconsistência organizatória: privilegiando as organizações de cúpula 
oficiais (Federações e Confederações), ou paralelas ( inter sindicais e o 
CGT), as lideranças sindicais mais combativas, conformaram-se à estrutura 
sindical oficial ; 

B) A falta de sintonia entre as reivindicações polfticas mais gerais priorizadas 
pelas lideranças, e as questões específicas do mundo do traba lho (salário, 
condições de trabalho, etc.), que teriam maior poder de mobilização entre 
as massas de trabalhadores; 

C) O poder de mobilização restrito aos trabalhadores de empresas controladas 
pelo Estado (em espec1al, ferroviános, marítimos e portuários), com menor 
potenc1al moblllzatório entre os trabalhadores das grandes indústrias dos 
setores de ponta da economia (metalúrgicos principalmente) e nas empresas 
privadas em geral. Dal decorreria uma concentração regional dos movimen
tos no Rio de Janeiro e uma menor participação paulista; 

D) O Estado é tomado como o Interlocutor privi legiado e suas instâncias (Exe
cutivo, Legislativo, Justiça do Trabalho e Forças Armadas) como espaços a 
serem conquistados, secundarizando-se os confl itos diretos entre capital e 
trabalho. 

Quer pelo cupulismo, ou pelo descompasso das reivindicações, ou ainda 

1 WEFFORT, rrancisco C. ' Origens do sindicalismo Populista no Brasil (a conjuntura do após-guerra)' In 
Estudos Cebrap 4. Sao Paulo, Cobrap, 1973, p 67 

2 Entre outras análises releV<Jnles destacamos: RODRIGUES, LeOncio Martins "Síndic~;~l i smo e Clásse 
Oporérl • 1930/1945'. In História Geral da Civillzaçào Brasileira. Tomo 111 , Vol 3. 3a. ed . São Paulo, 
Dilel, 1986; ERICKSON, Keneth Paul. Sindicalismo no Processo Poiltlco Brasileiro. S·-o Paulo, 
Brasilienso. 1979: DELGADO. LucJiia A. Neves. O Comando Geral dos Trabalhadores do Brasil. 
1961/1964. Petrópolls, Vo~es. 1986. 
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pela aprox1mação e subordinação à lógica do Estado, o fato é que. segundo 
esta linha de racioclnio, o "sindicalismo populista" carecia de ma1or proxJmdade 
com as bases. Organicamente, a instituição capaz de propiciar esta aproxima
ção seria a organização dos trabalhadores por local de trabalho. No en~anto, a 
literatura afirma que estas organizações (comissões e conselhos de fábncas ou 
de empresas) não existiam, ou existiam apenas em casos exc~pcionai~ . 3 . 

Esta caracterização não é absolutamente original. Sua 1nfluênc1a ma1or 
pode ser localizada nos debates internos aos próprios meios sindicais e aos 
diversos grupos de esquerda. No imediato pós-golpe, o impacto da repressão 
sobre as organizações Sindicais gerou o primeiro conjunto de avaliações criticas 
em relação à atuação das lideranças. Dentro do PCB, que até então havia ~ido 
a referência maior entre as lideranças sindicais com posicionamentos ma~s à 
esquerda, o perfodo de 64 a 67 é marcado por diversos nfveis de autocrfticas, 
algumas das quais gerando facções, dissidências, ou mesmo cisões.4 Em 
relação ao sindicalismo, a imprensa do partido refletirá este cl ima de autocrítica 
em artigos como o de Carlos Oliveira, publicado na Voz Operária , em maio de 
66: 

Antes do golpe de abril (. . .) camaradas e organizações diretamente 
responsáveis pelo trabalho junto à classe operária, apoiavam-se princi
palmente nas cúpulas sindicais e nos sindicatos. A atividade nas bases, 
isto é, nos locais de trabalho, nas empresas. foi subestimada, e quase 
não era realizada. E quando o era representava apenas um elemento 
auxiliar da atividade das cúpulas sindicais. Com o golpe, as lideranças 
sindicais foram ameaçadas, demitidas, presas etc., e os sindicatos inva
didos, depredados, e entregues a interventores da escolha e confiança 
da ditadura. Resultado: o movimento operário ficou sem pé nem cabeça. 
Por qu~? Porque não chegava a ser realmente um movimento operário, 
mas simplesmente um movimento sindical, economista, estruturado e 
apoiado pela cúpula, sem o mfnimo de organização pela base ( .. .) 5 

Não existiam nestas autocrfti as referências ao estatismo, ou ao descom
passo das reivindicações polfticas. e nem poderiam existir, pois era de se 
esperar justamente uma maior ênfase nas reivindicaçôes de natureza política e 

3 Ver por exemplo W -FFORT, F C. 'Democraci e Movimento Oper rio algumas questões p ra o P rlodo 
1945-1964·. Revista de Cultura Contemporânea. S o Paulo. Cedec. 1976·19/ (nos. 1 a 3), no. 2, p. 4. 

4 Para um panorama dos debates internos ao PCB nesta fase, ver GOR NDER, Jacob. Combate nas 
Trevas. A Esquerda Brasil 1r das llusoes Perdidas à Lut Arrnada. 3a d , Sllo P ulo, Átlca, 1987. Ern 
especi 1 o Capitulo 2, pp. 85 e ss 

5 Apud FREDERICO, Celso. (org.) A Esquerda Brasileira e o Movimento Operário. 1964/1984. Vol 1. São 
Paulo. Novos Rumos, 1987, p. 37 

98 

uma maior eficiência na conquista de espaços no aparelho de Estado, na v1. ' J 

de uma ação sindical "revolucionária ". No entanto, a rejeição ao cupulrsmo 
manifestava-se de forma nitidamente próxima ao tom da crf ti ca acadêmica. 

José lbrahim, uma das lideranças da greve de Osasco em 1968, traçaria 
um quadro bastante similar, embora atribuindo um tom muito mais crítico à linha 
política do PCB, para caracterizar o sindicalismo do pré-64: 

Se remontarmos ao período anterior ao golpe de abríl de 64 vemos que 
a prática do Partido Comunista, que naquela fase tinha a hegemonia do 
movimento operário e o controle de quase todos os sindicatos, era uma 
prática "cupulista ", que não se preocupava com a organização das 
massas operárias, pela base. Eu considero o sindicalismo brasileiro 
muito limitado(. . .)~ um sindicalismo paternalista, que já nasce ligado ao 
Ministério do Trabalho( .. .) E o Partido não só aceitou essa limitação, como 
aprofundou-a em função de sua estratégia geral, de sua linha polftica 
pacifista, de colaboração de classe, que o levava a reboque do populis
mo. (. .. ) Nessa fase, o movimento operário realiza uma experiéncia em 
dois nfveis. Por um lado faz sua experiência de luta econômica em torno 
de um sindicalismo bastante deformado e deformante. E por outro, no 
plano polftico, vive a experiência do reformismo e das lideranças popu
listas. Esse foi um perlodo em que a massa se mobilizou muito(. .. ) 
Entretanto, a força dessa mobilização não refletia um nfvel de organização 
elevado, mas sim a polftica populisla de buscar respaldo no movimento 
de massas. 6 

O discurso de lbrahim marca os temas centrais do que seria a crftica das 
chamadas oposições sindicats ao sindicalismo do período anterior a 64. Além 
da denúnc1a do cupulismo, 1á presente na fase autocrftica do PCB, as oposições 
rejeitariam ainda a própría linha polftica do partido (atrelada, reformista, popu
lista, pacifista, conciliatória, etc ). Marcava-se neste discurso, a distinção entre 
as reivindicações de natureza polftica e as demandas económicas no pré-64. 
No entanto, dentro da perspectiva "revolucionária", nao se criticava a existência 
de bandeiras polfticas, mas sim a sua natureza populista-reformista. 

Já em fins da década de 70, quando o sindicalismo que despontava das 
greves do ABC e se denominava autêntico criou condições para uma retomada 
das lutas sindicais no país, as declarações de Lufs Inácio "Lula" da Silva sobre 
o pré-64 podem ser consideradas herdeiras da uma década e meia de crfticas 
às liderança sindicais de então: 
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(. . .) eu acredito que o movimento sindical antes de 64 foi muito usado 
politicamente, fazia -se talvez muita politicafha em vez de defender real
mente a categoria. 7 

Para Lula, o fundamental era o descompasso entre o uso polltico do 
smdicato ("polilicalha") e os rea1s Interesses da categoria (mais próximos ao 
mundo do traba lho). Na lógica de Lula, a a 1rmação de uma identidade nova 
para os sindicatos passava necessariamente pela rejeição das experiências 
passadas de apropriação politica (e portanto externa aos trabalhadores) dos 
sindicatos. 

Pelas rápidas referências aqui coletadas, podemos perceber que, mesmo 
que com relativa autonomia, as análises acadêmicas sobre o sindicalismo do 
perfodo anterior ao golpe acompanharam uma tendência de critica, interna aos 
grupos atuantes nos sindicatos. A via inversa também se fez presente. Em ambos 
os discursos, as organizações de trabalhadores por local de trabalho apareciam 
como uma ausência, ou como a exceção que confirmaria a regra. Mas, o que 
fazer se as exceções são muito signHicalivas? 

O peso das exceções 

Em alguns sindicatos cariocas, no perlodo estudado, a existência de 
organizações de trabalhadores nos locais de trabalho era, mais que uma 
possibilidade, uma tradição. Tais organizações, embora não previstas pela 
legislação, existiam em alguns sindicatos desde os anos 30. Entre os bancários, 
as referências mais antigas datam da greve de 1934, quando as ''comissões 
sindicais'' apareciam como instrumento fundamental de organização e mobiliza
ção.8 No sindicato dos Metalúrgicos, o primeiro ''conselho sindical" surgiu um 
ano antes.9 

Hércules Corrêa, um dos mais importantes dirigentes sindicais cariocas dos 
anos 50 e 60, endossa a visão dominante sobre o pequeno enraizamento nas 
bases das organizações sindicais no perlodo 55·64, mas destaca ·specifici· 
dade de alguns sindicatos cariocas: 

"São as famosas Comissões de Empresa, que eu prefiro chamar de 

7 Lula: Entrevistas e Discursos. S o Paulo, ABCD, 1980, p. 56. 
8 Vm o depoimento do então presidente do sindicato, Alistides Usbo<J. sobre as ent o chamadas "seçlles 

slndícaís", pubnoado no jornal Banc~rlo . Fev. de 1980, p. 12. 
9 Dado ci tado por 51 UAR1 . Lisa. A Atuação do Conselhos Sindicais na Indústria Motalúrglca do Rio 

de Janeiro de 1953 a 1964. Rio de Janeiro. UíAJ, 1992. (Dissertação de Mestrado). p. 3, a partor de 
STOTZ. Eduardo Navarro. A União dos Trabalhadores Metalúrgicos na Construção do Sindicalismo 
Corporativista (1932-1945). Niterói, Uíí, 1986 (Diss rlação de Mes1r do) 
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Comissões Sindicais de Locais de Trabalho. Naquela época se a v ar 1 , 11 

muito. Por exemplo, na Guanabara, os Sindicatos de Textefs, dos B·1n ,. ·1 

rios e dos Metalúrgicos tinham um sistema razoável de Comissões Smdl 
cais de Locais de Trabalho. E eram muito ativas( ... ) Você reunia os 
Conselhos de Fábrica (no Sind. dos Metalúrgicos) e era uma verda.d ira 
assembléia com três mil trabalhadores. No meu sindicato (texteJs) a 
mesma coisa: compareciam mil, mil e tantos, quase 2 mil trabalhadores. 
Era o pessoal ativista sindical de primeira /inha ". 10 

Embora tanto a literatura especializada quanto os militantes do pós-64 
enfatizem a ausência de organizaçOes nos locais de trabalho como caracterls
tica-chave do "sindicalismo populista", o fato é que exceções como as citadas 
por Hércules Corrêa eram por demais significativas. Afinal, pelo peso numérico 
das categorias, ou pela combatividade de algumas delas nas greves dos anos 
60, texteis, metalúrgicos e bancários formavam três sindicatos dos mais impor
tantes no Rio de Janeiro e, pelo peso específico na CNTI e CONTEC e pela 
participação destacada nas organizações paralelas de cúpula, possufam pro
jeção no cenário sindical nacional. 

Trabalharemos aqui com dois destes sindicatos. Entre os Metalúrgicos, os 
estudos monográticos já desenvolvidos sobre o sindicato destacam a expressi
vidade dos instrumentos d organização operária nas fábricas, conhecidos 
entre eles como "Conselhos Sindicais". Os dados reunidos por Usa Stuart 11 

permitem dimensionar a presença e atuação dos Conselhos, que somavam 140 
em 1961 . Este número representava a presença desta forma de organização em 
15% das empresas da base territorial do sindicato (935 indústrias em 1960). Mas, 
por serem mais presentes nas médias e grandes empresas, estes 140 conselhos 
representavam cerca de 50% da categoria. 12 

A inserção dos conselhos na estrutura deliberativa do sindicato era definida 
estatutariamente. Pelos Estatutos, definiam-se várias formas de atrelamento dos 
Conselhos à diretoria do sindicato. Uma delas era a concomittlncia entre elei
ções no sindicato e nos conselhos, mas , também contribu!am para este 
atrelamento a necessidade formal de ratificação dos eleitos pela diretoria e a 
execução de tarefas auxiliares (como distribuição de boletins, convocação de 
assembléias, etc) pelos conselhos. Mais sinlomático deste atrelamento é o fato 
de que, embora na prática os conselhos representassem todos os trabalhadores 
de cada empresa, só votavam e podiam ser elei tos nas eleições para os 
conselhos os trabalhadores sindicalizados. 13 

10 CORREA, Hércules. A Classe Oper~rla c Sou Partido, Rio de Janeiro, Ctvilrzaçao Brasilei ra, 1980, p. 34 
11 STUART, L .. op cit. , p. 9. 
12 ld lbid. p, 10, 
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Ainda assim, o choque ocasional entre as orientações da direção do 
sindicato e as ações dos conselhos será inevitáveL Os comunistas sentiram, 
pelas duas vias, a relaUva autonomia destes órgãos. Na disputa de espaço na 
máquina sindical, sindicalistas ligados ao PCB enfatizarao, entre os metalúrgi
cos, a organização de conselhos. ~através da representatividade adquirida pela 
atuação nestas inst~ncias que somarão pontos junto às bases para, a partir de 
55 voltarem a ocupar um espaço cada vez maior nas diretorias eleitas desde 
então. A medida, porém, que passam a hegemonizar a al iança polftica que divide 
a direção da entidade, tentam controlar as mobilizações capitaneadas pelos 
conselhos. Mas esta tarefa não seria faci litada, pois a legitimidade da represen
tação de base será sempre invocada pelos membros destas organizações 
quando em conflito com a direção. 14 

Entre os bancários, a relação entre diretoria e comissões foi menos 1m posi
tiva É somente em 19621 quando os conselhos já existiam em diversos bancos, 
que a diretoria do sindicato formulará um regulamento para o funcionamento e 
criação de comissões. Como entre os metalúrgicos, a diretoria do sindicato 
reservava-se ao direito de credenciar (e descredenciar) os membros eleitos das 
comissões, criando para isso, inclusive, um Departamento de Organizaçao 
Sindical, encarregado de ''coordenar e controlar" as comisséíes. Mas, diferente
mente do regulamento metalúrgico, as normas propostas pelos bancários pre
viam a eleição anual dos membros desses organismos, além de não estabele
cerem barreiras à participação de não sindicalizados como eleitores no proces
so (embora os membros das comissões tivessem de ser sindicalizados). Neste 
caso, apesar de tratá-las como parte da estrutura do sindicato, as normas já 
previam que as comissões teriam um papel de mão-dupla: 

'J:\s Comissões Sindicais constituem a forma organizativa básica do 
sindicato nos locais de trabalho, representando assim o sindica to e sua 
diretoria em cada Banco e, simultaneamente, os empregados dos respec
tivos estabelecimentos de crédito junto à direção do Sindicato ... " 15 

A existência e atividade destas organizações por local de trabalho será 
fundamental para o alargamento da pauta de demandas cotidianamente reela
borada pelas direções sindicais, incorporando muitas vezes questões relativas 
a condições de trabalho como fruto di reto do contato com o dia-a-dia da 

13 ld. lbld., p, 67 
14 Ver a esse respeito , SANTANA, Mar co Aur élio. Partido e Milltancia Sindical . A Atuação Comunista no 

Sindicato dos Metalúrgicos do Rio do Janeiro (1947-1964). Rio de Janeiro, lJFRJ, 1992. (Dissertaçao 
de Mestrado). 

15 ·comissões Sindicais; o que fazer para cné-las e tazê-las funcionar' , In: Bancérlo, 19/01162, p ,3, 
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categoria que as comissé">es e conselhos permitiam. Mas, talvez os momentos 
de maior visibilidade destes organismos fossem as greves, quando seu papel 
na organização e mobilização dos trabalhadores seria decisivo. 

Nas greves 

A mesma literatura que enfatizou o caráter cupulista, as demandas políticas 
das lideranças e seu atrelamen o ao Estado, moldou uma imagem das greves 
do penado em questão. Concentração de greves nas empresas do Estado e/ou 
de demandas direcionadas ao Estado, greves decididas pelo alto (pelas dire
ções de sindicatos, organismos superiores da estrutura sindical of'icial e organi
zações paralelas), predomínio das greves por categoria em detrimento das 
greves por empresa, necessidade do piquete como forma de pres ão sobre os 
trabalhadores, etc. ; são alguns dos elementos constitutivos dessa imagem. 

Os movimentos grevistas das categorias privi legiadas em nossa análise 
não se encaixam com facilidade nesta caracterização. A existência de organi
zações de trabalhadores por local de trabalho daria às greves de bancários e 
metalúrgicos um perfil diferenciado, 

Os bancários promoveram, entre 1961 e 1963, três grandes movimentos 
grevistas da categoria a nlvel nacional. Formalmente capitaneadas pela CON
TEC - o órgão máximo da estrutura oficial para a categoria - estas greves 
tiveram nítido caráter de greves decididas pelo alto. Foram todas greves bem 
sucedidas, com conquistas como: salário profissional; comissões de runção; 
13o. salário; semana de 5 dias, entre muitas outras que permanecem até hoje 
como referências para a categoria. Na últíma das greves, em 63, paralisaram 
por 24h. contra um projeto de Reforma Bancária em tramitação no Congresso 
nacional, sendo vitoriosos também neste caso. O Rio de Janeiro teve papel de 
destaque em todas estas greves 

No entanto, aproximando o foco desses movimentos, observamos que o 
modelo de análise estabelecido sobre as greves do perlodo não dá conta da 
dinâmica desses fenômenos. Toda a organização do movimento grevista conta
va com a participação das "comissões sindicais '. O papel desses órgãos pode 
ser estimado pelo relato do Sr. Pompeu, que integrou uma dessas comissões em 
fins da década de 50 e, nos anos 60, era funcionário do sindicato: 

"( . .) essa organização nossa chegou a um ponto tal que, quando nós 
ramos deflagrar uma greve, nós t!nhamos conhecimento através de pes
quisa - na época chamavam de enquete - de qums os bancos que 
iriam parar e qual o percentual de paralisação, porque as comissões 
sindicais traziam a informação para. o comando, ou seja, para a direção 
do sindicato." 16 
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Na condução dos trabalhos durante a greve, reuniam-se a diretoria do 
sindicato, o comando de greve, os ativistas dos piquetes, as comissões sindi
cais, comissões salariais e até comissões de esclarecimento da populaçãoY 
Portanto, se a decretação da greve vinha do alto, a avaliação das possibilidades 
do movimento e sua posterfor condução baseavam-se no trabalho das comis
sões. 

Sobre os piquetes, pode-se dizer que eram essenciais em todas estas 
greves. Mas, não apenas por impedirem o acesso ao trabalho dos que resistiam 
a aderir à greve. De fato agiam assim, e eram bem sucedidos, pois os relatos 
da época dão conta de que nem as gerências conseguiam entrar nos bancos. 
Acontece que seu valor estratégico ia além, servindo de ponto de contato entre 
o comando e os grevistas e de instrumento de esclarecimento da população em 
geral sobre as motivações da greve. Na greve de outubro de 61, os piquetes 
foram os responsáveis ainda pela amenização da repressão. Tal fato, a principio 
paradoxal, deveu-se à estratégia policial de destacar sempre os mesmos PMs 
para o policiamento ostensivo das portas de agências bancárias. Quando os 
muitos policiais se espalhavam pelas agências, o contato dos piqueteiros com 
os guardas responsáveis por cada banco era facilitado e, com gentilezas tais 
como o oferecimento de refeições, os bancários acabaram por aproximar-se 
daquele grupo a principio destinado à reprimi-los. A base dos piquetes eram os 
membros das comissões, em gerai atuando em portas de bancos diferentes dos 
seus locais de trabalho, como estratégia para escapar à repressão direta das 
chetias.18 

Seria di fícil justificar, nestes casos, a imagem dos piquetes como únioo 
instrumento de garantia da adesão à greve. Na mesma greve de 1961, por 
exemplo, o número de participantes nas assembléias diárias ( e a greve durou 
9 dias) osci lou entre 10 e 15 mil bancários. Registraram-se ainda passeatas com 
20 mil participantes e atos públicos direcionados ao esclarecimento da popula
ção, ou à pressão sobre banqueiros e aut·oridades. A representatividade do 
movimento pode ser medida ainda pela existência de 1.300 novas adesões ao 
sindicato, apenas no mês seguinte ~ greve. Em 62, a greve desencadeada em 
dezembro foi antecedida por discussões e mobilizaçaes ao longo de todo o ano 
em torno da semana de 5 dias e do salário profissional. 19 

16 Depoimento do Sr. Walter Pompeu, ao au1or, em mruo de 1994. 
1 t Ver os números BSpecials das gr ves no jornal Bancário. do outubro rio 1961, ri z mbro de 1962 e 

setembro c;le 1963. 
18 Depoimento citado de W. Pompeu. 
1 Dados sobre sindicalização extra! elos do Rol tório de Diretona do Sindicato dos Bancar/os. referente ao 

uno do '1961 , e publicado no Bancário, de 18/04/62. p. 3 Sobre o desenrolar da lu la pela semana de 5 
dias, ver por exemplo a coluna sindical do jornal Correio da Manhã, quo publica notas sobre o andamento 
d!lS discussOes ao longo de todo o ano d 1962. 
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Já o Sindicato dos Metalúrgicos foi muito menos atuante, em termos de 
greves da categoria, ao longo do perfodo estudado. Entretanto, apesar da 
orientação da direção do sindicato pela resolução negociada dos conflitos, a 
existência e relativa autonomia das comissões propiciou o surgimento de diver
sas paralisações por empresa. Foram 20 greves por empresa entre 1953 e 1964, 
í 4 das quais em empresas de porte médio (entre 100 e 999 empregados). 
"Ilegais", na medida que não se relacionavam aos momentos de dissldios, e 
''espon t~neas ", no sentido de não serem precedidas por deliberações formais 
das direções do s1ndicato, estas paralisações demonstravam o peso dos con
selhos na vida sindical daquela categoria.20 

Também os bancários, que enfatizaram o caminho das greves por catego
ria, fizeram greves por empresa. Justamente por possuírem um forte enraíza
menta nos locais de trabalho, os dirigentes sindicais bancários puderam expe
rimentar, em 1963, um Interessante modelo de greve por empresas, em seqüên
cia. Tratava-se do que to1 divulgado na 1rnprensa sindical como "greve bossa 
nova", e nos meios dtrigentes apelidado de "grevilha" em alusão à tática da 
guerra por guerrilhas.:! I 

Do contexto financeiro da época, de pequena movimentação nas atividades 
especulatórias e atividade bancária baseada principalmente nas movimenta
ções de contas correntes, os bancários tiraram das greves de 61 e 62 a lição de 
que os banqueiros já se habituavam às greves gerais da categoria, uma vez que 
com todos os bancos fechados não haveriam depósitos ou saques e os prejuízos 
eram contornávets. Além d1sso, nas negociações pós-greves, os banqueiros 
conseguiam do governo compensações, como saques na carteira de redescon
tos, e emissões monetárias especialmente destinadas a emprestar a juros baixos 
para garantir fluxo de caixa aos bancos. Partiram então para a mobilizaçao, via 
comissões sindicais, dos trabalhadores de três a cinco bancos por vez, man
tendo em segredo a ordem de fechamento das agências, o que provocou grande 
rebuliço na praça financeira do Rio de Janeiro. Havia a ameaça concreta de 
quebra das instituições menores, caso os cl ientes das que permaneciam fecha
das resolvessem transferir seus fundos para os bancos abertos. Em menos de 
uma semana do primeiro movimento deste tipo, as reivindicaçOes da categoria 
foram plenamente atendidas, considerando-se vitoriosa a nova tática. Os limites 
do sindicalismo oficial eram portanto muito mais e1ásticos, mas se faziam sentir, 
pois este tipo de greve foi abandonado pelos dingentes, após a decretação de 
sua ilegalidad.e pela Justiça do Trabalho. 

Mas, a "grevilha'' dos bancários suscita também a discussão de uma outra 

20 STlJART, L , op. oit. p. 35. 
21 Bancário, nas diçOos do: 11 , 14, 15 e 16/01/83, 7,6 e 11/02/63. 
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consequência do modelo do sindicalismo oficial destacada pela literatura espe
cializada: a busca. em última instência, da ação do Estado, como mediador 
imparcial dos conflitos, ou como protetor dos trabalhadores. Todas as greves 
gerais bancárias tiveram mediação estatal nas negociações, não só através da 
ação institucional da Justiça do Trabalho, mas também pela participação direta 
nas negociações dos Ministros do Trabalho e mesmo do Presidente da Repúbli
ca. A "grevilha", no entanto, demonstra que este não era o único caminho, pois 
a greve por empresas forçava a negociação direta com os banquei ros e fora 
pensada mesmo como forma de evitar as compensaçc'Ses que o estado oferecia 
aos empresários do setor. Indo além, nesse sentido, os bancários incluíram 
durante aqueles anos em seus temários de discussão interna e nas pautas de 
reivindicação das mobilizações, o tema do Contrato Coletivo de Trabalho, que 
mesmo sendo pensado como algo não totalmente oposto à estrutura sindical 
vigente, constituiria na prática um contraponto à função mediadora do Estado. 22 

• • • 

As evidências empíricas aqui analisadas não podem invalidar por completo 
o modelo de análise construido pela literatura especializada para o "sindicalismo 
populista". Porém, a constatação de que os sindicatos no período 55-64 podiam 
conviver com organizações de base dos trabalhadores, greves por empresa, 
sucesso econômico e politização das campanhas, ou com propostas alternati
vas de mediação do conflito capital-trabalho, leva necessariamente à conclusão 
de que tal modelo tem de ser flexibilizado e complexificado, sob pena de 
caducar. 

22 Ver por exemplo as reivindicações listadas no documento llnal da JJ Convenç· o Nacional dos Bancários 
reallz d em maio de 1961. In Revista Bancário. No. 5, maio(junho de 1961 . ' 
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Para uma "psicanálise" 
da cultura grega -

dor e vida através da arte 

LUZIA GONTIJO RODRIGUES 
Mestre em Filosofia pela UFMG 

Arte e psicanálise da cultura. Pretende-se, aqui, apresentar uma interpreta
ção da cultura grega- dentre as várias possíveis-para a qual a compreensão 
do sentido imanente às criações gregas estaria intimamente ligada a nossa 
capacidade de perceber a peculiar relação desse povo com a dor. Dor esta, 
truta de uma extrema sensibilidade para a vida, que o conduzirá a uma busca 
constante de construir uma ordem em meio ao fluxo incessante da vida. 

Para essa "leitura" cruzar-se-ão, aqui, duas interpretaçOes da cultura grega, 
apenas casualmente próximas: aquela feita por Friedrich Nietzsche em dois 
momentos fundamentais de sua obra - em 1871 , com O nascimento da 
tragédia, e em 1886 com seu Ensaio de auto-crítica -, e aquela do historiador 
da arte e da cultura grega J.J. Pollitt, na obra Arte e experiência na Grécia 
clássica , de 1972. 

O século V grego é o tempo da filosofia de Sócrates e Platão e também da 
sofística e da retórica de Górgias; é o tempo do nascimento, apogeu e morte da 
arte trágica, tempo que assistiu às grandes encenações de Ésquilo, de Sófocle 
e também do último dos autores trágicos, Eurípedes; é o tempo do confronto 
com os persas e também da terrível destruição fratricida provocada pela guerra 
do Peloponeso- de 431 a.C. a 404 a.C .. 

Nesse período a acrópole de Atenas, com seus monumentos de arquitetura 
arcaica dórica semi-destruídos pela guerra, verá surgir um novo Partenon dórico 
-de 447 a.C. a 432 a. C. -, agora pelas mãos de Ffdias e lctino, apenas du s 
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