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"t bom que fiq114 claro IUstoriCtJII'Ierr.te que o movimento sindical não estava 
presente em revoiUfiW nenhuma de tomada de poder. Ninguhn estava pen· 
sando em tomar o poder. Estava pensandn em, dentro di1 estn,tura democrá· 
tica, mt!lhorar ~ fozttr com que as reformas fossem aprovadas pdo Congressu 
Nacional ••• 
No movimenlo sindical houve u unidade; a maioria era trabalhista, pasoai 
de esquerda, partido comunista . . . Os partidos de esquerda tinham como 
objetivo bloquear o imperit:dimw e realizar a reforma agrdria revoluciontfria. 
Qrler dizer, a gente ml!smo como elemento de esquerda, a genti! se colocava 
como reformista burgueses'' 111 

RafaelMartinelli 

INTRODUÇÃO 

A temática relativa à aliança polftíca entre partidos diferentes, mas que atuam 
juntos a wna oontigeote po~ional comum, possibilita uma s6rie de análises afei
tas à ciência política, especialmente à 'fUCBtio dos mecanismos institucionais de par
ticipação e de realização da cidadania. 

Essa questão adquire um dimensionamento peculiar e uma perspectiva históri
ca se analisada em contextos específicos. A análise conjuntural de organismos insti· 
tuciooais, que se transfonnam em atores políticos, em sujeitos históricos, pennite, 
muitas vezes como diz Gramaci, ao se referir a estudos partidários "ampliar a mol
dura do quadro .. e redimensionar a história do próprio partido. Mais do que isso 
possibilita reconstituir todo um processo histórico detenninado, " •• . de um ponto 
de vista monográ&o. destacando wn seu aspecto caracteóstico. ·· 

8fi 

Ncaae · ~ reagatar a~ sindical e partidária da d6cada 
de ànqGcnta ~CXl da de l!le8SeDta no Brasil. Uma experi!ncia cuja caracteristica 
fundamental relacionar-se-ia com tr& questões: a da aliança interpartidária (no caso 
cntRI o M'B e o PCB); a da atuaçAo dos partidos junto à entidades sindicais, (ostra
balhista e os COIDUDiatas controlariam as mais importantes organizações sindicais da 
~): e finalmente, a do vfoculo esmito, quase que umbelical entre os dois parti
dos em questio e o Estado. Como parte: iotegraute e fundamental nessa relaçlo par
ticipariam tamb6m os sindicatos. Seria estabelecida uma dintmica pr6pria da ação na 
qwll a interdcpeod&cia entre essas instituições influenciaria sua própria dinAmica e 

atuaçio coqjua~,;..., PTB PCB ..:..~ .... ~ -:-..1: • -'---No caso ~ ......... tanto o quanto o e as en~ 11WWC8JII a..-
vinculadas perseguiriam a meta de se buscar criarem condições para que no pafa 
viessem a ser implantadas reformas 80ciais e econômicas de natureza distribuitivista 
c de caráter estrutural. Seriam os verdadeiros reformistas que auatcutariam a aç6o 
dessas instituições naqueles anos. Um reformismo que buscaria sua efetivaçlo tam
bém via apuelho estatal. 

Naquela conjuntura. por um lado, haveria uma ineg,vel ampliação das lutas 
sindlcaia e partidárias. Embales estes que poderiam levar a uma ruptura com o pacto 
populista então predominante. Por outro fado, ao privilegiarem a arena estatal como 
um de seus palcos de atuaçio acabariam por ae tomarem f.ráticas mar=c: um 
~ clientelista e fisiológico. _O 9ue, indubitavclmcote, düi.CUltaria o · em 
direção ao reformismo preconizado como meta a ser atingida. 

O MOVIMENTO SINDICAL: 

O movimento sindical desenvolveria uma intensa e crescente participaçio na 
vida polftica nacional a partir da segunda metade dos anos cinqüenta. Uma partici
paçlo cujas bases históncas nlo !>!! situariam em anos distantes ~uela conJUntura, 
mas sim em um período relativamente próximo, no qual haviam se constituído as 
principais premissas políticas e .sócio-cconômicu de um proa::sso de dinamizaçAo do 
desenvolvimento capitalista, da economia burguesa no~· 

Os liDOS cinq(lenta haviam sido um marco definidor da nova faa dcaenvolvi
mcntista que asswniria a economia nacionaL Seria ~ naqueles anos, que iria 
se iniciar wn processo de acelerado crescimento da participação sindical. Essa parti
cipação aeria, por um lado, incentivada~ governo que pensava assim em assumir 
as r6dcu das mobilizações trabalhistas shldicais, c por um outro, incrementadas pela 
nascente aliança PCB-PTB, que ensaiava., naquela conjuntura, os primeiros passos 
de uma prolongada valsa que juntos dançariam em ínómeras .mobilizaç6es sindkais. 

A aliança PCB e segmentos à esquerda do PTB que teria seu início no &eguD· 
do govomo Vargas, reforçar-se-ia no decorrer da campanha nacionalista pelo pe
tróleo e oas principais greves da d6cadn de cinqüenta: a nacional dos marltimos 
(19S3), a dos 300 mil em S§o Paulo (1953), a geral em São Paulo (1954), a geral em 
Slo Paulo (1957) e a nacional da paridade (1~9). t21 

E8sa aHaoça iria se consolidar oo decorrer do sovemo JK e manter-se-ia du· 
rente todo o perfodo de governo João Goulart quando, juntoe, comunistas e traba
lhista l ~ucrda passariam a controlar a maioria dos sindicatos do pala e, incluaivc, 
suas mais IDlportantes orpnizaç.6ea de cdpo1a. como demonstra o quadro da pqiua 
scguiotcA. . trabalhis . . . dical .... .....,_, .. atuaç1o conjunta ta-comumstas no movuuento sm --t ....... 
conjuntura já foi amplamcote discutida c aDalisa.da pela bibliografia corrente 131. 
Francisco Weffort e Werneck Viana, ao se dedicarem ao tema. em estudos de natu
reza ensatsdca. desenvolveram polêmica intcrprelaÇio sobre a questão, apontaDdo 
para coocluaões diferenciadas. Para Weffort, o movimento sindical. a partir &s 
anos ciDqüenta, c principalmente na primeira metade da década de sesseu.ta, limítado 
pelas coridiç6es de vig!ncia do pacto popu]jsta, cancterizar-se-ia por: subordinaçlo 
~ ideologia nacionalista: apoio a uma polftica de reformas; orpniz;ro baseada em 
uma estrutura dualista (criaçio de intersindicais como a PUA e o C T); subordina-
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ção 1 aliança entre esquerda begcmôoica no movimento sindical e a de Joio Oou
lart l4l. Essas caracteríatica, segundo o autor, levariam a um distanciamento dos 
siodicatoa em relação às suas bases e a um distanciamento do1 sindicatos em relaçio 
às suas bases e a uma dependência em rel&ÇM ao Estado. Depend&cla essa que re
forçar-se-ia por uma linfla de açlo cujos principais elemento& defiDidores seriam: 
reformismo naciooalis ta; coutrole das massas dentro dos objetivos de continuidade 
do po~; Estado e nAo sociedade civil como principal foco de a~; orienta
ç!o dirigida aos sctorc s decadentes da indóstria nacional c ao setor terciário; objeti
vos mai.!l políticos do que econ&nicos. m 

Já Werneck Viana desenvolve wna linha de argumeotaçlo inversa, segundo a 
gual o entendimento e a avaliaçio da prática sindical do periodo do podem ser rea
lizadas com exito, sen, que se bem em oonsideraç!o outros dados, além dos relati
vos 1 análise das atitudes dos dirigentes sindicais em determinadas ~Wlturas. Para 
o autor,~ de crucial importância levar-se em conta não só 88 te~ e aspectos 
conjunturais, mas lambém, e yrincipalmente, as condições estruturais de desCnvol· 
vimcnto do modo de produçao cap1taliBta do pala e do alto grau de autoritarismo 
político que o acompanharia. (8J 

Para ViaDna, inseridos e limitados pelas condi~ adversas e de controle que 
sempre pcnnearam as relações soçiais do pafs, os comWlistas e seus aliados teriam 
lutado, com vigor, pelo direito de greve, pela autonomia sindical c pela supcraçio 
dos limites criados, pela CGT A expansAo e à independ.!ocia sindical. Vianna rcco~ 
nbece, todavia. ~ os limites estnlturais impostos ~ prática sindical teriam levado 
sindicalistas e militantes partid4rios junto aos sindicatos a buscar a adesAo da bur· 
gucsia para suas propostas de reforma da •• ••• estrutura do Estado c da f.!:oprieda· 
de". Essa aliança com a burguesia seria parte integrante da esttat6gia 'etapisto'' , 
defendida pel08 comunistas, de construçlo e fortalecimento de um Estado democrá
tico-nacionlista. Werneck Vianna afinna que "ocsse esforço, a classe operária em
penhou os seus melhores rectm!Os humanos e organizativos, em prejuízo da expansão 
de seu trabalho de base e do crescimento da sua autonomízaçio no interior da socie· 
dado, na tentativa de evitar uma conciliação entre 88 diferentes frações burgue
au".llll 

Na verdade, ao oos reportarmos a complexa rede de inter-relaç6es e de ele
mentos estrutwais e conjunturais que se conjugariam na realizaçAo da prática sindi· 
cal e partidária naquele período, defrontamo-nos com quest&s que, pela sua ex
tensão e pelas bases hist6ricas, levam-nos a ~r o períodO como sendo de 
rea1izaçio das lutas sindicais em um processo triplO: 

a) por dentro do aparelho de Estado e, portanto, ainda submetidas a um mar
cante grau de depcnd&cia am vfcios naturais de uma prática clieo.teliata; 

b) por dentro do aparelho de Estado, mas passando, contraditoriamente, a uti· 
lizar-ae de seu aparato 8dministrativo, como instrunlCDto de luta para uma "maior 
autonomia sindical c por projeto& de reforma social; 

c) por fora do aparelho de Estado, através de organizaçOcs da sociedade ciVB, 
em J.baior ou em menor grau a ele viDe~, impulsionando projel08 e programas 
de luta que, em 6ltima instância, tenderiam a aprcacntar um perf.tl de poteilcial auto
nomista e de forte característica reformista. 

Quanto à rclaçlo das entidades sindicais com os partidos poHticos, eapecial
mentc com o PTB c com PCB, estariam inseridas em um contexto DO qual as agre
miaçõea partidúias em geral, que possuíam base5 sociais diversas - o caráter de 
classe nik> teria sido caracterfstica dos partidoa poUticos brasiJciroa - relacionar· 
se-iam com os sindicatos nas condições dadas pelas bases estruturais nas quais ae 
formaram os partidos poU'ticos e também pelas caracterfsticas peculiares àquele 
momento histórico: fragmentaçlo. aus6ncia de programas políticos definidos e de 
consisteocia ideológica dos partidos. Essas caract.erlsticu de fragmentação, apesar 
de dominantes, terúm, contudo, convivido com tendt!ocias potencialmente marcan
tes de realinbameoto dos partidos oolrticos e de sua defmição por opções program4-
licaa-doutrinárias mais definidas. tf'Ol 
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QUADRO 

LIDERANÇA COMUNlST A E TRABALHI~T A BSQUER.DlST A 
INFLU~NCIA NO MOVIMENTO OPERARIO BRASILEIRO 

organtzaçlo Lldennç• G111u de lnflufncla do PCB Grau de Influência da ata 
•querd• do PTB 

poNFEOERAÇ0ES OFICIAIS 

CTNC Controle do MT anil- Moderado com metade das. Moderado 

comunista Federaç(jes 

I 

CNTI Rlanl, Pelacnl, Tenó· Foc18 (trabalhadoras meta· Forte - a Presidência com 

r1o Uma, Cerquefrl tllrglooa de S. Paulo) Rlanl noPTB 

CNTTMFA Segmentos pró·co· Moderado Modefado com tendência a 

munlsta {0. PacheOO) crescimento 

GONTAG Pró·comuní&tas (Un· ULTABe t13dasFede· Expandia-se acelarada-
aruação de JuRAo e sin· 

dolloSIIva, Bezerra re.Q(Ses dlcaflstas e pe!J!bis1U (Sl 
ela Costa, Nestor 
V era) 

CONTE C Armando zmar Forte Aliados àos comunistas 
nos estados 

NÃO OFICIAIS-MISTAS 

CGT e coJ Pelacanl, Martinelll, Forte FOI'te, pcineipatmen· 
te em suas ramifica· Rlanl, Pacheco, 
~ea estaduais Conaa Reis Morena 

CPOS Pró· comunistas· Mo· Forte Alladol do8 com.~nislas • 
rena Co1111a do& Relll Benedito Cerque1ra 

FSD Pró-comunista F011e Fraco 

MSO Arrtl-oomunlala Nenhum Nenhum 

PUA Pró-com.~nista Forte ARados aos comu· 

(Pacheco) nlatas 

UST T ercelra lorÇa (JoM 
Mana Crlsplm) 

Nenhum Nenhum 

Fonte básica: CHILCOTE, Ronald. ob. c:IL (1982), p. 229. (lll. Dados sobre a influência do PTB, 
actescen'tados pela autora. 
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No cao capec!f1CO do PTB e do PCB, alpmaa ..Jlee"'liarid8dea iriam, todaYia. 
ae destacar em ~~ aos demais partidos pol(ticoe. u PCB. por sua pr6pria bilt6-
ria e porposta político-doutrinúia. aeria o dDico putido que lpre8ezdaria um perfil 
ideológico claro. o como c:ooseqOfDcia deue fator, um~-definido Te 
de objetivos a eerem akaoçados. O PTB, que como oe demais .,.rtidol. l do 
PCB, DIICCria naa intrincadas relações que procederam a queda imediata do fado 
Novo, teria evoluído padaliva. mu alo mtematicameate, pera um proc:c:880 de dc
finiçio pr~-programAtica em tomo de propoeiç>liea reformistaa-naciooaliaCu e de 
potencial autooomia sindical. Essas duU ~ putidmiaa criam u que 
maior influência exerc:eriam DO deaeo<:adear du lutu c mobilizaçOcs aiodk:all que 
tauto marcariam a coojuutura de <:riae do populiamo. 

A complexidade do prooeuo de aiUaÇio partidMia-sindical tomar-ee-ia fa
cilmente visível. A adoçAo, ~ fraçAo l esquerda do PrB, lliada ao PCB, de uma 
linha de luta em defesa das reformas sociais e por reivind~ :Ji!:mo, para 
que este adotasse medidas de caráter oacionaliata, impulsiooana os · · tos a tam
b6m !llllwnirem essas bandeinl de lutas. 111 I Por outro lado, a creaccote capacidade 
de luta e de pressio do movimento operário e J>OPUW em geral aeria tambmt im
pulsionada pelas próprias condições de evoluçlo política do país. 1121 Eaaa mesma 
capacidade de luta ICabuia tambtm por ae tnlosformar em um fator de grande in
flUbcia IObre aa eatidadea siDdicaia e 08 partidos polfticos ~Criam, ISiirn. leva
doe a 111\UDirem poeiç&s rcivindicativas diante do próprio~ doe grupos em· 
presariaia e dos g:nmc:tes proprietmos agr(co]Q. <131 

Havia um evidente creacimento du lutaa populares e aindicais, por dentro c 
com influ&icia do apare]bo de Estado, ioclusi"Ye ütilizaodo-ae de tndicionaia rc<:ur
sos cl.ientdistas. (t4) llavia tamb6m wn c:reacimento deuu mcamaa lutu por fora do 
aparelho de Estado, em wna cadeia que a'l'M"aÇaria e começaria a ultrapassar os ü· 
mit:e.s e condicionamentos da participaçio popular oos regimes populistas e que aca
baria por provocar uma forte cadeia de reaçio aos av~s que os movimentos po· 
pulares apresentariam, nes;:,~;rocesso de po~ do J080 poU'tico. Esse acria wn 
contexto DO qual a intensi c nómcro das mobilizações, destacar-se-iam, i.Dclusi
vc, daodo-lbe wo perfd bem pcculiar. Cumpre ressaltar, entretanto, que, em ne
nhum momento, a oonte.'ltaçio aos padrões de orpnivtçio siDdical predominante DO 
pala, como asairuda Weffort, aeriam assumidos como prioridade de luta. 

At lutas seriam realizadas atrav6s das entidades sindicais ofiCiais c das oAo 
oficiais lipdas à primeiru. Entendemos, todavia. que. em 00010oancia com o ~ue 
diz Vianna, que ao se dedicar, prioritariamente, a embates de natureza macro-pollti
ca e ecoo6mica. em torno dos quais iria se polarizar o jogo político, o movimento 
sindical esWia, sem dlhida, empenhando-se na busca de reformulações c de refor
ma dos padrões de dominaçlo vtgeotcs no período. 

A fragilidade da proposta reformiata, todavia. revelar-ae-ia com imcosa CJUC
za em curto espaço de tempo. Para~., de aeua projct.OI oac.iooalialall refor
miltaa, os llindicaroe, o PTB, o PCB e os diferentes~ orpniudos da BOCicda
de civil apelariam para a aliança com a burguesia DKional. cujos intcreaacs de m6dio 
e longo prazo eram viaivdmcntc incompatíveis oom os desses grupos c partidos. 
All!m disso, oe reformistas tambán insistiriam em usar oa canais instituciooais elo 
Estado como meio de luta. Mostrando-se oio IICDBÍbilizada pelos apelos reformistas 
e nacionalistas dos movimentos populares, a burguesia nacional dar-lhe-ia as costas. 
O Estado, por sua vez., pouco tempo depois, seriam tomado de ~la direita, 
que contaria com o apoto, dentre outros, da própria burguesia • Mais uma 
vez. ficariam evidenciadas u dificuldades e inoertezu que caracterizaram • ali!mça 
de contrários, buscada por Gct6lio v arsas e, iDsisteotemente, pereeguida por GoU-
1art, por Kubitschek o pelos indmeros poHtioos dos partidos (iDcluaive PrB e PCB) 
aos quais estiveram vinculados esses governantes. 

Nessas oondições, a via do refonnismo, quo era a opçlo predominante no mo· 
vimeoto sindical, se em uma 6poca signifJCaJll a abertura poteociaJ de wn novo ca
minho, um avaoço (final do segundo JOVCrDO Varpa). em outra, por truer em si 
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alepçlo de ~ue mantinham IUil movimeDto sindical de "'"'"'""'· polftico-partidúiol. -...- com interesses 

b} A corrente doa antigos • ~ os' .. 
que viviam às custas do turJ: ~C:&iaisdo · ... ~oa -~kgos amarelos', 
sua poeiçlo. A prindpio, em . e . uÇ!Ifrute pollbco eclOII&nic:o de 
ram uma maoobra ~ta,~rcc4ria CO?D 0 8J'UPO ~drio. teata
c) Por fim. o • ~ su.bitamentc o Coopeao ... (t7) 

mo . . pupc> renovador, cu.JIIS teaes priDcipais eram li. 

de 
vunento am~ um aindicaliamo de bases atrav6a dos a apo ~ do 
trabalho e cxtinçloldo imposto sindical Este contratos coleti'9'01 

do bem internamente dividindo se · grupo n1o tinha ac coofigura
que pretendiam dimin:W. 0 car'tc~ ~ati::' doos oportunistas (polf~ janistiB 
qucrdistas radicais que 11&) acata . congresao) e uma mmoria de os-
comunistas, al6n doa sindicatos ~-:ó'~q ~~!làljaçio dos aaciooalistal e comunis••a . ~ uc ......... utavam a força polí..:ca ...__ 

-. sem no entanto C8IJ no anticomonismo bis~-= " 118) u uue wuCO • 

Nesse quadro de di · 6es de Jónior, a poaiÇ&o do PTB ~ PCB forças e co~res apresentado por Tbcot&lio 

o~te DOI! sindi~tos, seria oi.o ~U:~paraq~ se~ a milifllr oposl~ a essa mflu!nCJa cresc::ente or w:; ~ de menos~ forte influ~ocia para a ~!!:n~ elemel!to, senl!o deflllldor, pelo 
que aena. aem d6vida, a .. "'""'~ uma linha de atuação sindical. 
quela conjuntura. que asswmna a dircçlo das lutas trabalhistas sindicais ~~~~~ 

Os comunistas e os trabalhistas · . do maior námcro fv 1 · • nactOoalistas, em sua trajetória de ocu~ 
do !~ito, eab~ ~<':=~::f~ e~ ~ja execuçlo tiveram roconheci
nomma de "pekgoalllfltlrelos'' e tamlt6m ~tas, que Theotônio Jwuor de-' com a do grupo renovadot''. 11111 

. O. "ctMHTVIIdorts mi~ • .• .. . iD:fluencia ao mo~nto siMk:al ltl6' ~ ~J.egos , que vinham diminuindo sua 
reformistas, funâado em 1961 'tt~ ~Jeguear o avanço doa nacion.llistu
~atraria aleoWJe apeio do laatkute ~TdicalEs Dcmocr~~co (MSD) qae en
tmtte Bratileir'e de Aç6ca . e tudos SOC181S (lPES) e do IDI
llma linha 4c ~junto ~uca ( Ap). O MSD desenvolveria t..wm 
aa~IDliDÍ&ta. Sobre o MSD info...!!~rúialioa, sempre atrav6s de uma propoeta 
Dreifw 41ue llfirma: ' ... ........- v 01181 GlCODtram-sc na obra -de Ren6 

b) criaç1o de wna central upc~ a..,._ ... ---.. --
camcote por assetnblaa& nas fábricas. PodcriJm votar trlbalhadoreS sindicalizadOS 

ouolo. c) leis QUI!? reguluneDt.assem: contrato coletivo de ttabalho; vinculaçJo do 
reajuste de sahúioe 10 aumento do custo de vida, salmo profissional por empmas 
ou grupos de empresas. _, Seria, contudo, por sua ~çlo e crítica em relaçio i\ atUaÇão que os nacio-
nalistas vinham dando l luta sindiCal, envolvendo-a colnpletamente ~ wn forte 
caráter poUtico, que se destacaria a prática sindical dos renovadores. (23) Todavia. 
esse reforçado "apoliticisrn.o" seria olo mais que uma fal~cia. Na verdade, a ~ga
çio apolítica dos rcoovadores reveatir-ae-iadc um forte teor polftieo. Esses SUtdica
fistas nlo se eximiriam de~ da~ eleitoral de JAnio Quadros nem se 
recusariam a contar com o apoio ao complexo IPES-m AO. l2

4
l 

Ao que tudo indica. entretanto, a inftuência do MRS começaria a cair ainda 
no início dos anos 60. Esse processo de queda teria coincidido com o creecimento 
e forte ex~ dos nacionalistaS na vida sindical. Na luta contra os ''r•~'· 
e "J,emocrdticoi', conjugada a OUtroS fatores relativos ao crescimento das mobiliza
ções po~ de teor reformista, os nacionalistaS iriam fortalecer-se no interior do 
movimeDto silldical e pasuriam a dar o tom das mobiliz,açÕCS empreendidas por suas 

eotidades de classe. Momento decisivo para o fortalecimento da aliança PTB-PCB (naciooaUsta) 
junto ao movimento sindiCal. seria o da eleição da diretoria da CNTI em 1961. Essa 
Confederação, desde a sua fundaçio ocorrida em 1946, com o objetivo de esvaziar a 
iofl~ dos comuuistaa, que haviam constituído a MUT e a CGTB, vinha sendo 
controlada pelos ministeriaJiatas. A 9 de dezembro de 1961, cotllllllÍSfJIS c trabalhis
tas ··a uqU~trdtl' venceriam a eleição por 29 votos a 23, derrotando os poderOIIOII 
dirigeotea s.iDdícais DeocleciaDo de llolinda Cavalcanti c Ari Campista. 

A cbap8 de oposi~. encabeçada pelo petebista mineiro CJodsmidt Riani, que 
era da categoria dos eJetridtMios, apresentou a seguinte plataforma: 

Defesa e luta por: 

a) 13! salúio; 
b) partkipalião nos lucros das empresas; 
c) sa1úio famfiia; 
d) direito de greve~ 
e) cumpriJJJento da Lei Or~ da Previd!ncia Social; 

f) autonomia sindical: 
g) f6rias de 30 dias. 125) 

O ~ da derrota dos miuisterialistas. nas eleições da CNTl, OODBtituir
ae·ia em IUil fundameDtal fator para uma maior cxpanslo e infl~ dos oacioD&
listas .obre o movimento sindical. A partir de 1961. controlando a maior c:onfedera
çio de traballwk>res do pala. passariam a contar com uma privilegiada infra-estrU
tura administrativa e financeira que funcionaria como suporte para suas lides sindi-

caiae~.t26l • · assim ae manifesta. ao m:ordar aa elciçõea da CN11: 
•'No dia da elci.çlo, com a derrota do [)coc1cciaDo e Ari C.ta. começou 
uma nova fase para o movimento sindical braailciro. Nossa Vltória na CNfl 
foi um passo decisivo para a criaçiO do CGT. 
Nosso trabalho foi bonito. Pela ~ira '\ICZ, uma liderança aut!nck:a doa tra
ba)hadorcs era eleita para a CNTI. BatoU nicordaDdo agora de aatlaoe com· 
pmbeiros: Benedito Caqueira, Sinval Bambirta. Há'Culca Corr&. D•te 
hlacaDi c outroe. Era uma força e6, na. luta pelas reformas de base •• :• {27) 

À posse da nova diretoria da CNTI, ~ Joio Goulart. Tancrcdo 
Nevea, Gabriel Pasaos. O ~dente Joio Goulart aproveitaria a oc:asilo para diri· 
gir-ae aoe presentes. afltllllndo que: 
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1) O Bruil manter' a linha internacional de absoluto respeito l soberania e à 
autodetcJ'I'ftlnaçlo de todos os povoe. 

2) Os ideais nacionalistas do povo brasileiro serlo concretizados a qualquer 
preço. 

3) A Petrobrú nlo eervinl a intcrcaaca eatraohas l D08S8. Pátria. 
4) As reformas de base, reclamadas pelo povo, nio podem c oio devem ser 

protelldu. 
S) A Prcvidincia Social precisa ser reestruturada para atender aos anseios da 

classe trabalhadora. c2e) 
Em ctiacurso de posae, Riani frisaria: 
·~ CNTI niJo ~rd lugar para os entngllÚitls. Serd um 6rg1Jo de reívindica
çóu o~ e uma ~rmanente Hnti!Jela na defesa da ordem institucib-
11111' ~· 
Mas oio seria somente sobre as entidades de cápula doe sindicatos urbanos 

que os oacionalistas ampliariam sua rede de influ!ncia. Os si.Ddic:atos rurais que ad· 
quiriam importância cresceote, seriam arduameute disputados pelas diferentes cor· 
rentes sindicais e, nessa área. apesar da forte influ&c:ia da Igreja, os nacionalisw 
também obteriam enormes vantagens. (30) No esteio desse forte movimento de sindi
calização de trabalhadores rurais, seria fundada a CONT AG, em dezembro de 1963. 
A CONT AG já nasceria forte, englobando 41 fedcraçõea estadwúa, das qwüs 23 já 
eram rccoohecidas pelo Ministério do Trabalho. l31l A pcnctraçAo dos nacionalistas 
na área rural teria nos comunistas sua ponta de lança. Na seq~ do trabalho de
senvolvido por Lindolfo Silva, que fundara a ULTÁB em 1954, or~io que no 
início dos anos sessenta j' era representada em 16 estados, os comUDistas passariam 
a expandir, largamente, sua úea de açlo junto aos camponeses. (32) Em 1%2, quan
do áa fundaçló da CONTAO, 10 federações de trahalliadores rurais estariam sob a 
influência do PCB. A CONT AG se filiara ao CGT t!o logo foi fundada. (331 

A~m dos sindicatos oficiais, os nacionalistas reformistas controlariam ainda 
inómcras organizaçõea sindicais horizontais, alo oflcialmente vinculadas l estrutura 
sindical prevista em legislaç§o pertineutc ao assunto. Dentre elas. destacar-se-iam: 
O FSD (Forum Sindk:al de DebateS de Santos) que reuniria princiJ)81mente ferro
viários e demais trabalhadores em transportes terrestres; o Conselbo Pennanente 
das Or~ões Sindicais (CPOS) que abrangeria três estados Guanabara- com 
destaque - Minas Gerais c Bahia; e fmalmente, o CGT. criado no IV EDCODtro Na
cionafSindic:al), realizado no Rio de Jaoeiro, em agosto de 1962. t34l 

A predomintncia dos setores nacionalistas no movimento siDdical, oio a6 
oorrespoodcria à adoçl.o de uma linha reformista pela maior parte dos sindicatos 
brasilelroa, mu tamb6m ~um importante processo de renovaçlo do sindi· 
calismo nacional. Sub6ti oa ''pelegos amanlol' que sempre haviam adotado 
uma linba de açlo que visava conter 88 mobilizações trabalhistas, os setores oacio
nalistas passariam a dar uma dinAmica inovada ao processo das lutas sindicais no 

paes. Apesar de ainda profundamente vinculadoe ~~arelho de Estado, os nacio
nalistas acabariam JlC?I' adquirir uma tal combativi que, mesmo aprescotando 
uma ambigüidade visfvel, teriam chegado a preocuparé>r próprios Hderes e poUticos 
petebistas mais moderados que estavam à frente da direçlo do governo no pás. 
Preocupaçio dessa natureza. por exemplo, levaria Salltiago Dantas, reformista mo· 
derado do PTB, a propor a organi~ da Frente Uiuca em 1964, cujo objetivo &e· 
riá o de criar coudições para uma imp taçAo .. oio radical'• daa reformas de base. 

Seria, exatamente, pelo avanço substantivo em direçio a propostas c::ada dia 
mais inovadoras c tamb6tD pelo potencial visível de autooomizaçio que adquirira o 
movimento sindical, (o CGt em outubro, no epis6dio do Estado de Sítio, ~o
nara Joio GouJart e opusera-se a ele) q_ue nos meses que antecederiam 88 eJeiç6es de 
dezembro do 1963 ~a CNTI, Joio Gou1art. usessorado por Crockat de Si, anti
lO~ pode1010 funCionário do Minilt6rio do Trabdlo, procurariat iDc:entivar a fun
daçiO de uma outra organizaçlo de c6pula para os sindicatos, à Uniio Sindical 00. 
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T-L-11..--t~ (USn Crockat de s' ~crcena torte MUQÇJa;la IIIUUI .... .__.. --""""";...:..; 

..,........,.res . ~ vras de Goullrt sobre aeu aaeessor para ~~
Abelardo Jurema ~rodde "torte diver..A..M• entre 0 presidente e o seu Muustro 
sindicais, por ocasilo uma &~-
do Trabalho. Almino Afonso: • . ,..,.,_ oonhece a roclnha, quem desce com 

''Sew Jurema. qusn WD aos morros, .,-· ·- • Abnino' I o Talarico! 
os trabalhadores para a praça p~lca niJo /e ? noascda' co~ se cb lide
Quem manuseio os silldicatol, ~ra greves esqucr · · uista 1 o 

as comunistas, mobiliza o:r trabalhadores para o tpdremumD Jlii'K 
~rto Croc/cat de ~" • 135> 

O manifesto da UST. lançado à naçlo, exp~a bem o fo~dc~~~~ 
nista que essa nova co-. . . . _,..,.,..,. às correntes nacionalistas (3&) 

da alta eóP,Jla eatataJ, _pr~ !ID em ·~ 

.... ...a.. ~iDflu!ncr.a e <:ODJ. o apoto IUIJio'.auuaa...,.. 

maia radicais" do movanento • . UST e do io inicial ~pUcito de 
Apesar .de.> ~~o do 8C?verz::;, :!guiria taz.e:hcntc l já consolidada 

J ango a. essa uncm~vnalia, ~ orgaruzaço GT --•daao por sua recoubecida projeção, 
inflUéncia dos naao stal. O O • ·~ · · começara a dar il 
pressiooaria Joio Goulart .. • • • ==!.::::::::::apoiar o CGT que 
UST Forçado a optar, Gou1art . · · rtantes do país" l17l 
efeti~amente controlava os sindicato~ ID8lS auv:: =nalistas que seguodo Leôn-

0 !racasso .do UST con~ a ~Ao dos sindicatos ~m outras forças 
cio MartmS Rodrigues, se de~ · • • tiv federal" e .. a de um reforçameoto 
poUticas que co~trolavam o r-~ ex~ .. t38l U~ ~laçAo que teria no 
doa a.indicalos, .JUDtD ils ~ "do~ -: •• ,·,-J• · um do6 seus principais pontos de 
PTB, o "partlJo dos powe., e ~ , ..... ,~ ""' ' 
cootato. 

NOTAS 

(1) Rafael Martinelli. entrevista l autora. 1979. 

tado um .... ritdo forte no Estado de 
(2) Mesmo o PTB nio tendo se ~~n comoEstado ..... - -A.1!.1A nllftnl'a ooin o 

- Paulo ala .. .....,uerda fana, naquele , um - ........ ~ . 
Sao . • sua d.;li.Jnitados pelas condições da estrutura sindical oflcial.e 
PCB e JUDio&• apesar umbilical do Partido trabalhista com o Estado, as&uml-

~ =~ ~ combativa. se comparada oom a adotada pela fraçio 

maia conaerv.OOra do PTt!~ do PTB no Estado de Sio Paulo, ver:. DEL
Sobre a ~~modinho. Polllica TrabaJhisttJ e Sindicaro no Bram .. Belo 
O~. CH UFMG 1980 Disscrtaçlo de Mestrado -DCP- mu;oco. "7:':s{:r1rri:. Múcii de P~ula. Tralialhadores, SfndicatoS ;!~· 
~grew~ tk 1957. Águas de Slo Paulo, ANPOCS, 1984, IIUIDCO, PP· 1 · 

ras sáo as aluiiÕCS e análises sobre o movimento sindK:all6poea da criae 
(3) lnt\me . . ridos em textos que se dedicam a esbldos de temas nlo cs-

do ~pulismo. ~ft...... Tr& estudos dedicam· ae, exclusivamente, ao estuda 
peafi~nte -~"':'"""· 

00 0 
nde os 811011 1960 a 1964. 

~0~~;:=. Op.~t98'ii)~~oo. LuáliadeA.fj!e~~ comantÍo Geral do:s Trabi:Jlhadore:s no Bra.nl: 1961-1964, Petr6po • C . • 
1982, 21 ed. e LEITE, Márcia de Paula: S~catos e Trabalhadores "" r1N 

00 Populisnto. c~. Unicamp, 1983 (numeo). 

RT F ' "Democracia e Movimento Operário: Alplr!W Quel 
(4) ~.2- a'H~= petfodo (1945-1951)". Revista de Cultura Conlmlf't'" 
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rt2Ma(1). Slo Paulo. CBDEC, 1978; do mesmo autor "Democracia c Movi
mento ~úio: Algumas Questões para a História do Perfodo (1945-1964)"-
2! parte. Revista tk Cultura Contemporânea(2). Slo Paulo. CEDEC, 1979. E 
aiMa "Os Sindicatos c a Política no Brasil (1955-1964)'' En.saios Opinillo. Rio 
de Jaociro, ID'6bia, 1978. 

(S) Nos sindicatos rurais também creaccria a influ&lcia da Igreja. atrav~ da atua
çio da AP. InfollDIIÇõca sobre esse crcscimcn10 do encontrados in: COSTA, 
~rgio Amad. O CGT e as Lutas Sindicai.r Brasikiras. Slo Paulo, Gremio Po
litknico, 1981. 

(6) A parte relativa l influ!ncia trabalbista esquerdista foi por mim acrescentada 
ao quadro de CbDcote, a partir de infoi1DIIÇÕeS colbidaa com R.iani, Húcu1es 
Co~ Sinval Bambirra, Armando Ziller e Rafael Martinelli. al6m de dados 
extnúc:kls na bibliografia corrente. 
Sobre a influencia do CGT na fonnação da CONT AG e sobre o sindicalismo 
rural, do .indmeras as análíses e informações. Dentre elas, ressaltamos ••o Bi
nômio" 20.11.61, p. 4-5; UH 20.11.61; UH 21.11.61; o Estado de Minas 
20.11.61; o Estado de Slo Paulo 05.05.63; o Estado de Slo Paulo 06.06.63; 
Jornal do Brasil 24.08.63; o Estado de Slo Paulo 19.12.63; UH 05.06.63: UH 
06.06.63. 

(7) A ~rda begemônica, segundo o MJtor •• • •• com o controle dos sindic:atos 
maia identificados com o nacioaalismo e com a burguesia nacioDa1; juntamente 
com OouJart, tcrfo que dar prosaegaimmiO a uma orieotaçJo diriPJa aos se
tores decadentes da indóstria e ao setor póblico, revclaodo-se incapazes de 
assumir o controle da classe opc:rbia dollsctoree privados modernos, ou seja, 
dos setorea potencialmente decisivos do movimento opermo." In: WEFFORT, 
Praociaco, op. cit. Ensaios Opilti4o (1978). 

(8) "Pen:eber a política apenas pelo siatcma de orieotaçio da classe operária, fora 
do contexto geral em que se impõe o capitalismo como um modo de produçio 
domiuante e das formas pccu1iala em que se aunprc esse procesao no país, le
va ao ocultameoto da mo e wua variedades de repressão de que essa classe 
tem sido objcto".ln: VIANNA, Luiz Werneck ... Questões AtuaiS sobre o Sin
dicaliamo". "'Escrita- Ensaio(4). Slo Paulo, Vertente, 1978, p. 20. 

(9) Idem. Ibidem. p. 21. 

(10) Essa ~do~ abordada com pertioenáa por Maria do Carmo CampeUo de 
Souza, In: Estado e Partidos POI(tícos no Brasil (1930-1964). Slo Paulo, Alfa
Omega. 1983. Para a autora o proceaao estaria em curso, mu ainda sujeito a 
vários ~ como: proeoiin&lcia da ideologia autorit*ia oa sociedade 
brasileira e peso inibidor da estrutura oficial do Estado Novo que se mantivera 
como forte fator de influ&lcia sobre a formaçlo dos partidos em 1945. 

(11) Em DELGADO, LucOia de A. Neves, op. cit. ( 1986) ~apresentada uma oom
paraçio entre oa Manifestoa do CGT, ~taudo as reivindicações do mo
vimento sindk:al, e os documentos oficiais elo PCB, extraídos do~ "Novos 
Rumos", que definiam a liftha de açJo do partido em relação l vida política em 
JCl'lll c il milit.Ancia siadical. em espeáfioo. Ver cap. ITl e cap. IV. 

( 12) A ín~ncia de fatores externos l classe operária, isso 6. de cJcmcntos da polf
tica em geral, !!Obre u mobilizações ~ e sindicais do período, ~ analisa
do, com rica argllltiCBtaçio, por RODIUGUES, Leôncio Martins. Sindicalismo 
~ C/Q.w Opertfria ( 1930-/964), In: FAUSTO, Doris (ora.) História Geral da 
CivilizaçJo Brasileira. Slo Paulo. DIPEL. 1981. Vot 10. pp. ~-SSS. 
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. estUdo que analiaa a repercUM~~U uu ""'. "u•-• ...... -r-·7"- --
(13) Um ID~~te ....-i..w. ucstionando-os iJnpulaionando-oa e, mwtas ve

ble oe lindicatos c .,... _.., q dan~ - 18 especifiCidades ICif com-
:r.ea, ultrapa=~~==a dos . .-:a 60, 6 e~trado: In: POR= 
~ ~ - "'Democratie Repre&CDtative, Dcmocraue de Bue-et Mou 
vemeat'sZin: Pouvoll'.s(11). Presses Univenitairel de Franoe, 1978. 

clj,entrJjstas pelo movimento siDdical foi exaustiva
(14) ~~:'faa: ~SON, KcnDetb Paul, op. cit. (1979). 

(1 S) Armando ZUler, depoimento l autora. 

(
16

) JÚNIOR, Tbeotônio ... MovüneniO Opedrio no Brasü" Revista Brasilien
#{39), Sio Paulo,jaD-fev.(1961). 

do 111 Congrcaso Sindical Nacional. realizado 
(11) Relevantes informaçlfolio -c:'tano no Rio (le Janeiro, inclusive com ~o~

em 1960, no Teatro . ali . da entre as diferentes correntes siocücaia, 
ç6es aobre a controv~~ =·· Bin6mio 18.07.1960, p. 4 (2~ caderno) 
alo encontradas nos segwntcs · em MiÓu Gerais UH, 16.08.60, p. 6 
trata da ~.para mpo <f:~~vento, inclusive sob~ u discussl'le8 rcla-
foroece wna couc' ... ra co :..._..&:_, 
tivas l qoestlo da formaçio de uma centrall!lllft,IMAU· 

( 18) JÚNIOR. Tbeot6nio, op. cit. ( 1961) pp. lOS-106. 

movimento sindical oo inkio dos 
(19) =~!:,c &~n:SC\i~X::rada in; LEITE. Márcia de Paula. 

op. cit (1983). pp. 31 a 39. . 

Ren6 A and 1964' A Conquista do Estado. Pcuópotis. Vozes, 
(20) D19RE181 FUSS132' Altm ·~ informaÇões contidas na obra de Dreifuss, os ~s 

, P· · indi to são escassos e pouco ~· 
sobre a peaFtraçãoJ~~~ 0: ~ve ~~ssfio sobre a infli.lêocia ~ ~SD 
Con~. ~ · pod ser obtidas In: FUCHTER, Hans. Os Sindic:alos 
no m_ov_uncnto aind;ical ão ~ erw ão Polfrica. Rio de Janeiro, Graal. 198_() e In: 
Bra&~klros, Organuaç T ... - P lf1 . .., __ , Hl&tory ojOrganir~d Labor, Brasil. PbD 
HARDINO, Tunothy. '"" 0 uu;;w. 
Tbeais. Satnford Uoiversity, 1973 (muneo). 

tudos inJ nnaçõcs sobre o MSD são também escassos. Sobre eaae u-
(21) Os es c 0 dados lo: HARDING, Tbímoty. op. cit. (1973),, C<?,STA 

;;~~enato. "O que 6 o Movimento de Renovaçlo S~ Re· 
YistJ s'rasili~Me (32). s~ Paulo, .ooY/deJ. '!e 1960. A1!m de outros o em 
entrevistas com sindicalistas e no JOrnal Ulmna Hora. 

· · o Ato Uvrt· Con.ritJeraçMs a Respeito dLJ Polltica Operd· 
(22) ~~= Mestrado, USP, 1982, (mimeo) p. 152 citado por LEITE. 
M~ de Paula. op. cit. (1933). 

--•-.IW.& apolfticas do MRS aeriam altamente elogiada pdo jornal O 
(23) Aa y·~ aulo f 'tordo governo Goulart e de qualquer mo-

Estado de Slo P . • raDCO ~ a tulista. Aaaim, o jomll publicaria: .. O 
vimeoto que ae vinculusc l ~ ~dos' ue 008 siDdicatos querem mcDOIJ 
movúnento de renovação, o ~~ S! · cu sabem-no embora 
polftica e maia sindícalismo, 6 II'RP~vel. CODUWI nlo t!m co;.em de 
fmjam, para si P~· que. nio 6 uaun. E~~==.:..~ retró~ em ID
:r~~~ ~ :tado de ~;,e~~OSTA, Carlos Renato Neto. op. 
cit. (19(i0), pp. 59-60. 
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(24) DREIFUSS, Reo6 Armaod. op. cit. (1981). p. 311. 

(2S) Sobre o processo eleitoral da CNTI, articulações c platafonnas eleitorais, in
form.ações aio encontradas nos seguintes jornais da l!poca, dentre outros: UH 
01.07.61 p. 8; UH 12.07.61 f· 9; Binômio 18.12.61 p. 8; UH 13.01.61 p. 8 e 
Novos R.umos 1S.21 dez 196 • cuJo Utulo, muito sugestivo, é .. Caiu o hüp6rio 
dos Pelegos: Trabalhadores CODqUJitam a CNTI". 

(26) AJ6m da CN11, as forças aliadas PTB-PCB controlariam a CONTEC, atrav~ 
de Osvaldo Pacheco. ai~ de outras Confedcraç6es c Federações Sindicais ver 
quadro p. S. 

(27) Clodsmidt Riani, depoimento à autora. 

(28) UH, 15.01.61, p. 4. 

(29)UH, 15.01.62, p. 4. 

(30) A atuaç1o da Igreja junto aos sindic:atos de trabaJhadores rurais 6 aucintamente 
descrita por Strgio Armad Costa. op. cit. (1981), pp. 63 a 68, que tambán 
anaUsa a oposição feita pelos sindicatos, formidos IOb a influ&cia do clero, ao 
CGT c aos sindicatos nacionalistas. 

(31) BEZERRA,Gregório. Merrujrias (2! parte: 1946-1959). Rio de Janeiro, Civili
zaçlo 81118i1dra, 1980, p. 183. (2! ed). 

(32) Na elei.çlo da primeira diretoria da CONTAO, a chapa vCDGCdora seria eoca
beçada por Lindolfo Silva "A diretoria eleita seria compoeea por quatro co
munistas. ~s apistas e dois independentes''. In: COSTA. S6rgto Amad. op. 
cit. (1981), p. 78. 

(33) A crescente força do movimento siDdical. no campo, já se faria sentir em 1961, 
quando da realizaçlo do Congresso Campon& em Belo Horizonte, organizado 
por Uodolfo Silva., Nestor V era c Fl'liDCL'J(:() Julilo. O eocontro foi denomina
do de "I Congresao da Aliança Operária Camponesa-Estudantil". A declara
çJo final do encontro pediria refonna agrária radical, mas admitiria etapas, 
tendo sido vencedora a tese apresentada pelos comunistas, .i' que 1 uliáo defen
deria.,uma .. ~f~ agrária sem etapas e sem conciliaçlo com os inimigos do 
povo • In: Bmômio. 20.11.61, p. 45 (l) cad. 

(34) Sobre a fund~ do CO! ver: CO~TA, S6rgio ~ ()p. cit. (1981), pp. 54 
a 56 c DELO O, LucOia de Almeida Neves. Op. ctt. (1Ci86), pp. 41 a 43; pp. 
54aS6. 

(35) JUREMA, Abelardo. Juscelino e Jango PSD e PTB. Rio de Jaoeiro. Artcno
va, 1979. p. 92. 

(36) O manifesto l Nação, lançado pela UST, faria uma crltica explíàta à .,in
flu&lcias ideológicas c partidúias oo movimento sindical" e conclamaria os 
trabalbadores a se uoln:m contra as fOIÇU que premeditadameate p:rocw-avam 
••distorcer o proceaso natural de evóluçlo Cio movimento siDCiicar', UH 
01.07.62. 
T~m eobre a tentativa de se criar a UST, VW: UH 09.05.63, p. 9; UH 
18.05.63, p. 9; UH 27.05.63, p. 11; CM 1&.05.~3, p. 8; UH 05.06.63; CM 
02.07.63, p. 7. 

(37) RODRIGUES, Leôncio Martins In: FAUSTO, Borla (org.) op. clt. (1981), 
p.S~. . 
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OS ABANDONADOS DE SEMPRE 

Maria AJ.Uiiiadora FaM 
Prof! do Deput2 de H ist6ria- UFMG 

''Sou cidadão iM que pafs? 
Sou her6C ek qual hisl6rla? . . 
Que bandidos terlJ.o roubado meu cbreuo 

. . --'~- ~- -l-~?'·(1) de VIver minha VIUU ~ ,.,_...,. 

. wnento da questão do menor abandonado 
Via de re~ra., ~ d~üeDcia :'~ae 1 fala dos politicos em momentos como o 

reto~ cocn ID8l~ V:~!'ft -;~-nem ..nt~oori• ser de outra forma, dado o pungente 
Q_UC Vivemo& - pTC-e-=>1 Oaa&a· ~·-

SlgnUICido social do tema. todos 08 lados" ~~ 0 problema dos menores 
"Ilha cercada de omissões P;Or . .. ' usar adjetivaçio mais nova, 

.. abandonados", "carentes". ··mar~~~ ou, para 0 Estado e profiSsionais da 
do "meninos de rua"' tem &ido ob)CtO de mtcresae. paras e responsabilidadeS. apesar 

Utica Todavia. nlo se desnud~ at6 agora. omissõe tido de "resolver" o pro
podas • 6meras tentativas empreendidas por governos oo sen m . 
blema . ti · .. ~n · · a do ndllado- O Instituto o presente artigo revisita wna msobb_ú~ti. '::if... eosiOOãgricoJa c assist!n
Jolo PiDhciro- fundado~ 120'9 com o !Je vo 
eia eociall "inftncia delvaJida ~ uma investigaçio biatórica o caritcr ~ _do pro-

Em que pese tratar-IIC rctcode eaW reflex6ca, contrtbwr, liiDda 
blema do menor carente leva-oos 8 P H . &; : cstivernoa longamente privadol. 

modcatamcntc, para o debate~ tiCO dito:a.:-a roduçlo, historiogúfJCa ~ ~ 
t':ofigura-ae mais uma vez o de . mu6ho ~tl tentativa de conatruçlo da hia 
da aeu tempo, 6 projeçlo do presente, , • 
t6ria. 
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