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Este artigo representa uma primeira investida e o levantamento de ques
tões prelimlnares sobre uma temática mais ampla que se pretende estudar- o 
comportamento do movimento sindical em Minas Gerais, entre 1931 e 1945, em 
especial a aceitação ou resistência das organizações do trabalho à legislação sin
dical corporativa implementada no imediato pós-1930. Os limites cronológicos 
sobservam, neste artigo. três momentos distintos da legislação sindical: o pri
meiro, o Decreto-Lei 19.770 de 19 de março de 1931 que, não só instituiu o sjndi
cato único - abandonando o regime da pluralidade sindical vigente desde 
19,07 -,como determinou o seu atrelamento ao Estado, dada a necessidade do 
reconhecimento dos sindicatos pelo Ministério do Trabalhol 1l; o s,egundo, o De
creto-Lei 24.694 de 12 de julho de 19134 Que retomou a pluralidade, sindical, não 
obstante persistissem as limitações à automomia sindical devido a manutenção 
do enquadramento oficial e, finalmente. o Decreto-Lei 1402 de 05 de agosto de 

(U O Minist~rio do Trabalho, Indústria e Comdrcio foi criado pelo Decreto-lei 19.443 de 
26 de novembro de 1930. O Decreto-lei 19.667 de 04 de fevereiro de 1931 criou o De
panamento Nacional do Trabalho (ONn, incorporando o Conselho Nacional ·do Tra
balho cujos encargos foram transferidos ao DNT pelo Decreto-Lei 19.671- A de 04 de 
fevereiro de 1931. · 

~ ~~História da UFMG, Belo HOJU.on~. 1{2)~65-71, jun. 1986 
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1939 que restabeleceu a unicidade sindical e determinou papéis específicos para 
os sindicatos, tàis como a criação de cooperativas de crédito e consumo, criação 
de escolas, assistência médica, etc. 

Nesta análise mais ampla deverão, necessariamente, ser privilegiados: 1) o 
Decreto· lei 22.1132 de 25 de novembro de 1932 que, ao udirimir litígios oriundos 
de questões de trabalho em que sejam partes empregados sindicalizados·· res· 
tringiu a participação nas Comissões de Concifiação e Julgamento aos sindicatos 
oficiais tendo, nessa medida, se constituído em um reforço ao enquadramento 
oficial; 2) o Decreto-Lei 1.232 de 1~ de maio de 1939 que implementou definiti
vamente a Justiça do Trabalho visando, em última instância, suprir as insufi
ciências e resolver os· problemas enfrentados pelas Comissões Mistas de Conci
liaçãol2l; e 3) o Decreto-Lei 2.377 de 08 de julho de 1940 que criou o imposto sin
dical, instrum.entalizando os sindicatos para o cumprimento das inovações intro
duzidas p~lo Decreto-Lei 1.402 de 1939. Segundo Arnaldo Spindel •· .•. nenhuma 
lei terá importância igual à que assumirá aquela que instituiu o imposto sindicaL 
( .•. ) complementado pelo Decreto-Lei de 4.298 de 1942 ·este imposto torna-se o 
centro vital de todo o aparato sindical que estava sendo montado. O controle das 
receitas dos sindicatos retira-lhes a autonomia de decisão enquanto representan
tes dos operários e, concomitantemente, concede grande autonomia aos dirigen
tes em sua relação com as bases sindicais"<31. De acordo com Werneck Vianna o 
"uso dos recursos dirigidos. para os sindicatos era .regulamentado e fiscalizado 
pe.la Comissão do Imposto Sindical que previa sua aplicação nas se.guintes ativi
dades: a) em agências de colocação, na fOriTJa das instruções que fossem expe
didas pelo Ministério do Trabalho; b) na assistência à maternidade; c) na assis
tência médica e dentárria; d} na assitência judiciária; e) em escolas de alfabetiza
ção e pré·vocacionais; f) em cooperativas de crédito e de consumo; g) em colô
nias de férias; h} em bibliotecas; i) em finalidades esportivas; j) nas despesas de
correntes de encargos criados pela lei"(4l. Na concepção de Werneck Vianna, 
com o Decreto-Lei 4.298 de 1942 o sindicato "se convertia em órgão paralelo do 
sistema previdenciário e educacíonal"(5l. 

Neste artigo, a análise restringir-se-á ao exame do comportamento organi
zaciona~ dos setores subalternos mineiros entre 1931 e 1939 face à egislação 
corporativa sindical, tomando como referência uma das variáveis apresentad?~s 
como responsável pela maior ou menor aceitação/resistência da classe trabalha
dora ao sindicalismo oficial. 

A historiografia brasileira procura evidenciar a resistência da classe traba
lhadora ao enquadramento sindical e os efeitos desmobilizadores ou de mobili
zação controlada do novo arranjo associativo corporativo. 

O pressuposto de que no imediato póse30 o corporativismo, exteri01rizado 
na potrtica trab.alhista, em especial na legislação sindical, estruturou a vida asso
ciativa no Brasil definindo um padrão organizacional dependente, penetrado pe-

(2) Em Minas Gerais foram constantes as reclamações dos sindicatos oficiais quanto ã ne
cessidade de uma atuação mais eficiente das Juntas de Conciliação e Julgamento, as 
denúncias de irreguhuidades cometidas pelos fiscais do Minist-ério do Trabalho que 
não levavam em conta as transgressões à legisFação e da pequena margem de decisão 
do Inspetor Region.al do Trabalho. Alguns exemplos podem ser citados: o da Compa
nhia Força e Luz, o da Fábrica de Calçados Record, o da União dos Oper~r·ios em 
Construção Civil, o da F4brica Marzagão. 

(3} SPINOEL, Arnaldo. O Partido Comunista na gtnese do populisma.. Slio Paulo, Sfmbo
lo, 1980. p.34-35. 

(4) VIANNA. Josd de Segadas. A organi~o sindiCBI ,brasileira. Rio de Janeiro, Ed. O 
Cruzeiro. 1943. Cita:do por 
VIANNA. Luiz Werneck. Uberalismo e sindicato no Brasil- Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1976. p. 234. 

(5) VIANNA, Luíz Werneck. op. c:it. p. 234. 
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lo Estado,, Pode ser constatado, entre outras. nas análises de José Albertina Ro
drigues, Luiz Werneck Vianna e Kenneth Paul Ericksonf6)_ 

Afirma Erickson que o sistema da legislação trabalhista f;oi, no pós-30, um 
instrumento de controre da mobilização em um regime autoritário. Werneck 
Vianna. ao defender a idéia de um amplo processo de desmobilização sustenta 
que antes de 1935 .. entre o par mobilização/desmobilização. esse último é que se 
reveste de caráter fundamental no trânsito para a estrutura corporativa. Para as
sumir a representação das classes subalternas, primeiro o Estado teria de liqui
dar suas organizações independentes, tendo reprimido seus líderes, cooptado 
outros e corrompido a uns tantos. A partir daí, imptementa-se a nova política, 
combinação de coerção e de manipu lação do consenso através da via corporati
va, facilitada em parte pela, mudança na classe operária, com o recrutamento 
maci_ço de um contigente dócil à mobilização ideologizada praticada pela Esta· 
do"tn. 

A resistência à "coerção e a manipulação do consenso através da via cor
porativa" poderia ser percebida !Pelo pequeno número de sindicatos reconheci
dos pelo Ministério do Trabalho até 1934. O suposto da resistência seria a perda 
da autenticidade das primitivas organizações operárias que, a partir do Decreto
Lei 19.770 de 1931, ao serem enquadradas em bases racionais, teriam esvazia
das, por conseguinte, seu sentido político(B). São observadas, não obstante, va
riações no grau e na forma da resistência dos trabalhadores â sindical1ização ofi
cial. Segundo Werneck Vianna, a indústria de transformação. até 1934, contava 
com 288 sindicatos oficiais. cabendo ao Dist1rito Federal e a São Paulo, os esta
dos mais industrializados da Federacão, 25% dos sindicatos reconhe.cidos; Rio 
Grande do Sur e Minas Gerais, com um menor desenvolvimento industrial, perfa-
ziam 25''% dos sindicatos enquadrados e os 50% restantes-caberiam aos demais 
estados, caracterizados por um desenvolvimento industria:l insignificante(9l. Com 
bases nessas evidências, acredita Werneck Vianna que a estrutur~ corporativa
caminhava no sentido periferia-centro, tendo seu eixo dinâmico nos setores ope
rários mais frágeis. 

Ao tratar da correlação entre sindicalismo oficial, grau de desenvolvimento 
industrial, coerção política e pressão institucional, afirma Werneck Vianna que, 
entre 1931 e 1933, conformou-se no Brasil uma "estrutura orgânica nova" com a 
expansão dos sindicatos lig1ados ao Ministério do Trabalho da ordem de 25%. 
Não obstante São Paulo tenha resistido ao sindica.lismo oficial até 1933 e tenha 
existido númems menores de sindicato,s reconhecidos. neste ano, no Distrito -
Federa~, outros estados teriam aceitado, de bom grado,. a estrutura corporativa. 
•· ... os outros estados da Federação se mostram extremamente sensíveis à pro
posta corporativa, o que confirmava a -hábil política do Ministério do Trabalho, 
com base no princípio do isolament~ do sindicalismo autônomo e politicamente 
orientado para objetivos próprios. A estrutura corporativa articula-se em torno 
de um operariado de origem recente e, predominantemente. por fora dos cen
tros urbanos industriais mais desenvolvidos(g rifo nosso). Essa ''sensibilidade'', 
entre.t~nto, era função do grau de coerção~ implementado e variará quando este. 
variar"( lO)_ 

(6) RODRIGUES, José Albenino. Sindicato e desenvolvimento no Brasil. S§o Paulo, Difel, 
1968; VIANNA, Luiz Werneck. op. ciL ERiiCKSON, Kenneth Paul. Sindicalisma no pro
cesso polrtico no BTasil. São Paulo,, Brasiliense, 1979. 

(7) VIANNA, Luiz Wer,neck. op.ctt. p. 141-142. 

(8) Ver: RODRIGUES, José Albertina. op. c:it. 
(9) Cf. VIANNA# Luiz Wernecll;, op. cit. p. 143 (Tabela 11). 
{10) tdem, ibidem. p •. 144. Acreditamos, em oposição aos argumentos de Werneck Vianna 

ser 11eoes:sãrio pensar a rélação custos/benetrcios q1.1e envolve a estrat~giia e/ou alter· 
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O grau de coerção efou pressão institucional seria fator fundamental na 
aceitaçãolresistência dos setores subalternos ao sindicalismo oficial. variando, 
contudo, com o grau de desenvolvimento industrial de cada região e com a ma
ior ou menor fragilidade dos ,setores operários. 

A estratégia e/ou alternativa política dos setores subalternos ao enqua
dramento sindical teria sidoi segundo a vertente historiogrâfica, o esvaziamento 
das entidades oficiais. -

Na perspectiva de Erickson, como já foi evidenciado por Werneck Vianna, a 
estrutura corporativa " ,serviu como instrumento de controle de mobi'lização" em 
um regime autoritário( 11l. Tratando do que considera as três leis trabalhistas bá
sicas {1931/1934/1939}, Erickson afirma que elas "significam cada uma das fases 
da Revolução, de 1930 quanto à mobilização política e social''< 12) e têm como 
conseqüência o retardamento da mobillização da classe trabalhadora. Referindo
se ao processo de sindicalização oficial, E rickson cita José Albertina Rodrigues 
sustentando "que, de 1930 a 1934, perto da metade dos sindicatos registrados 
estava no Rio de Janeiro ou em São Paulo porque a tramitação burocrática se
fazia mais facilmente lá que em áreas menos urbanizadas. Isto sugere. que o go
verno Vargas tinha mais facilidade em controlar os sindicatos nas áreas urbanas. 
onde se localizava a maioria dos serviços administrativos do Ministério do Tra
balho"(131. Acredita E rjckson que o número de sindicatos reconhecidos variava 
em função do grau de eficiência dos canais burocráticos do Ministério do Traba
lho. Esta perspectiva. complementar à de Werneck Vianna, que supõe ser o nível 
de otganização dos setores subalternos e o grau de industrialização, os fatores 
responsáveis pela maior ou menor resistência às ,estruturas corporativas, pode 
ser considerada como mais um recurso na anáfise do processo de sindicalização 
oficial. Com base nos dois autores teria mos como variáveis para o exame de resi
tência/aceitação ao enquadramento sindical: 1) o nível de autonomia organiza
cional dos setores subalternos; 2) o grau de coerção e/ou pressão institucional 
do Estado versus a capacidade de mobilização do operariado; 3}o grau de de
senvolvimento industrial de uma região dada e 4) o grau de eficiência dos cana's 
burocráticos do Ministério do Trabalho .. 

Tratando do caso paulista, e numa perspectiva diferente, Mar"a Hermínia 
Tavares de Almeida afirma que a partir do Decreto 19.770 de 1931 o movimento 
sindical oscilou entre a aceitação por parte dos setores subalternos da forma as
sociativa oficial e a resistência destes aos sindicatos atrelados. Segundo a autora, 
muitos "sindicatos importantes; sobretudo os que escapayam à inf!uência anar
quista, saudaram a nova legislação como uma conquista. E o caso. por exemplo, 
dos trabalhadores do Porto de Santos, de alguns setores de ferroviários e dos 
bancários paulistas''04). Estes setores acreditavam que a sindicalização das clas
ses viria "estabelecer o contato destas com os poderes públicos. estabelecer me
lhores relações entre patrões e operários, firmando um ambiente mais tranqüilo 

nativa polftica de atrelamento ao Estado. Dadas uma repress§o e uma pressão institu
cional eficazes. torna-se 6bvia a pequena viabilidade de beneflcios dos sindicatos li
vres face ã maximizaçAo dos custos da. ação polrtica dos setores subalternos no én
frentamento da sind:icalização oficial. A este .respeito ver. OLSON. Mancur. The logic: 
of co!ledive aclion. New Vork, S:chodtefl. 1969. 

(11) ERICKSON. Kenneth Paul. op.c:it. p. 85. 
(12) Idem, ibidem. p, 45. 
(13) Idem, ibidem. p. 46-47. 
(14) ALMEIDA. Maria Hermfnia Tavares de. A Revolução de Trinta e a Ouestáo Sindical 

(rtotas para um debate em curso). Seminário sobre a Revoluçao de 1930. Rio de Ja
neiro, CPOOC/FGV, Set. 1980 (mimeo). 
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para uns e para outros" .. Por sua vez, a resistência ao enquadramento sindical 
podia ser percebida peta tentativa de uma sobrevida dos sindicatos livres, as ~·u
niões", e 1pela criação, até 1935, de um número razoável de entidades sindicais 
que aglutinavam sindicatos livres e/ou ofi,ciais. No entanto, as uni·ões e entidades 
intersindicais tiveram efêmera duração. No que se refere aos sindicatos livres, 
estes não conseguiram um mínimo de estabilidade organizacionaf seja pela ca
rência de recursos e pelo pequeno número de associados, seja pelo fato de não 
terem suportado a concorrência do sindicalismo oficial. Afirma a autora que, 
mesmo antes do final de 1935, momento de intensa coerção institucional e des
mobilização das lideranças sindicais, já se podia constalar a falência do sindica
lismo Jivre no Brasil. Evidência desta afirmação seria o fato de que nos anos de 
1933 e 1934 foi "decisão da maioria dos sindicatos independentes de procurar o 
reconhecimento ministerial"(15). 

Uma explicação para esta decisão seria o suposto de que apesar de suas 
"óbvias !limitações a estrutura oficial oferecia saída para dois grandes problemas 
que o movimento dos trabalhadores urbanos não lograra resolver até então: o 
do reconhecimento do sindicato pelo patronato e o da estabilidade organizatória 
das associações de trabalhadores"l16)'. 

Tavares de Almeida cita dois possíveis incentivos positivos para a aceita~ 
ção do sindicato oficial. Um, a questão da negociação satarial que "ao mesmo 
tempo em que oolocava o sindicato sob controle, a lei impunha-o ao empresa
riado, como o único representante legal dos empregados nos processos de ne
gociação salarial" e outro. a possibilidade de abertura de: canais de participação 
para os trabalhadores " ..• através dos órgãos estatais de composição tripartite, 
abriram-se canais- ,estreitos. é verdade- de participação no processo decisório, 
para um movimento trabalhador que, até então, estivera excluído da arena polí
tica"' 17~. 

Nossa preocupação central é com a lógica da ação coletiva da classe traba: 
fhadora brasileira, especificamente no que diz respeito à sua resistência/aceita
ção à sindicalização oficiaL Pensamos. na viabilidade de dimensionar a contrapar
tida da resistêuãa- uma "'adoção" da política sindical oficial por setores importan
tes do movimento sindical. Isto é, repensar a avaliação feita pelos setores subal
ternos das políticas corporativas. tentando detectar se o corporativismo pode ter 
sido avaliado como uma alternativa política de ação col'etiva. na busca da institu
cionalização dos sindicatos no mercado político e/ou como um arranjo de seus-
interesses organizados que visaria maximizar seu poder, roder este entendido 

como ua capacidade de assegurar benefícios futuros"f18. A.o trabalhar nesta 

(15, Idem, ibidem. 
(1Q Idem, ibidem. 
( 17) Idem, ibidem. 

. ,, 

(181 Ver P1ZZORNO, Alessandro. Organizi.ng interesiS in Wesmm: Pluralism., COrpondism 
and the transforrnlllion uf politi:L Cambridge. 1981. 
Ao perceber o corporativismo como um recurso de abertura de um canal de repre
$e!1tação polftica para o mo"imento sindical brasiteiro no p6s-30. devemos nos deter 
numa questão que encerra em seu bojo todas as demais - em que medida a .soma dos 
custos da aceitação do enquadramento oficial. na percepção dos setores subalternos 
quanto â sua prátiea polrtica. foi compensadora face aos beneftcios que poderiam ser 
obtidos na manutenção dos sindicatos livres. Neste artigo, o corporativismo não serã 
examinado mas devemos ressaltar que o tratamento do conceito ê apoio teórico de 
grande relevância no desenvolvimento de nossas argumentações. Percebemos que 
restringir a discussão ao conceito do corporativismo de Estado é inviabilizar o trata- · 
mente do tema. Torna-se necessárior nessa medida. estabelecer determinados elos 
entre o corporativismo de Estado -sistema de representação de interesses subsidiado 
e controlado pelo Estado que deve promover a .. colaboração entre o capital e o tra• 
balho- e o societaJ- sistema estruturado em pafses de capitalismo avançado. visando 
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perspectiya cabe indagar qual outro ·tipo de recurso teriam as organizações sin
dicais não atreladas para participar do sistema de negociação política no pós-30. 
Isto implica romper com a Idéia de que o comportamento das organizações do 
trabalho osdlava tão somente face às imposições legais que o m,oldavam à reve
lia de seus interesses organizacionais. ~ntendendo o corporativismo como urna
forma alternativa de representação de interesses "adotada" pelo movimento -
sindical no pós-30, poder-se-ia atenua'r e/ou ultrapassar seja a noção de que aos 
trabalhadores faltava um projeto coletivo- "(os trabalhadores} não se interes
sam pelas questões relativas às decisões no âmbito da empresa nem da socieda· 
de; não se interessam pefa sua própria situáção pro~fissional como algo coleti
vo''' 19) - seja a idéia de que o atrelamento dos s,indicatos aos poderes ~úbli
cos tenha conferido ao Estado 11

Um papel de real protagonista da história"t O). 
No Brasil, o corporativismo atuou mais como um recurso (e não como es

sência) no rearranjo dos agentes da produção. Quer dizer, a implementação de-
estruturas corporativas buscava discipfinar as relaç_ões econômicas- equilibrar 

os interesses das diversas categorias da produção. A própria produção caberia a 
tarefa de organizar-se po1r intermédio das corporações. O Estado passaria ser o 
mediador, decidindo os dissrdios entre os vários setores da produção. Ou seja, a 
presença constante do Estado seria exteriorizada nas corporações, órgãos do 
Estado colocados sob sua ação coordenadora. 

Como podefia este novo arranjo institucional atrair a classe trabalhadora? 
A resposta. parece· nos, pode ser encontrada nos instrumentos de mediação que 
o ES'fado passa a controlar e nos incentivos positivos que esta mediação pode O· 
ferecer ao movimento sindical. 

Para desenvolver tal argumento é necessário. em primeiro lugar, romper 
com a concepção corrente do atraso da classe operária brasileira que tem como 
base os denominados "rimites estruturais'' da classe. Nessa medida, apoiamo
nos em comentârios relativos às obras de Francisco Weffort. O autor "constrói 
uma classe em movimento, que ganha forma, substância e vrsibilidade na luta 
política e que não está. aprisionada pelo peso das estruturas das quais seria ( ... ) 
portadora de suas vírtualidades e limites"{...) assim, a classe operá.ria não é vista 
como portadora passiva da estrutura da sociedade, pois é capaz de propor uma 
ação1 política que condiciona a conjuntura como trama polrtica de atores sociai~ e 
que. - através de escothas, orientações; e formulações- atualiza as possibilidades 
abertas pela estrutura e, nesse sentido, condiciona a formação dessa mesma es
trutura"t21t. 

Esta dinâmica da classe trabalhadora não pode, contuda, negar o controle 
do Estado no pós .. 30 sobre as organizações do trabalho<22l. 

estabilizar as economias capitaUstas centrais promovendo um novo tipo de integraçAo 
social (relação entre o Estado e grupos de interesses organizados)- buscando ampliar 
o campo de análise~ · ' 

(19) Citado por PAOU, Maria Célia et aUi. Pensando a Classe Operária: os Trabalhadores 
Sujeitos ao Imaginário Acadêmico. Revista Brasileira de Hisr6ria. São Paulo, Marco 
Zero, 1984. p. 139. 

{20) Idem. ibidem. p. 140. 
(21} Idem, ibidem. p. 146/147. 

(22) A vantagem do modo de reptesentaçáo de interesses corporatiVO$ á seu potenci.al de 
despolitizar conflitos. A ,.capacidade de despolitizar conftitos ê a rnzão preponderante 
para a atração pelos rearranjos corporativos na tomada de decis6ês polftícas". Nessa 
medida, o controle do Estado sobre as organizações do trabalho repre$entaria a ten· 
tativa de controlar certas variáveis crfticas. Torna-se, neste contexto, possrvel ao Esta
dQ a aplicação de in~ntivos positivos e/ou negativos buscando alterar determinados 
cursos de ação. Cf. OFFE, Claus. The A11riburion of Political Status to lnterasl Groups: 
Some Obsarvalions on the West Gennan c.a.. Od., 1977. p. 17. (mimeo.). As ques-
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Este controle, poré-m, deve ser entendido· de-forma especial. Segundo An
gela Maria de Castro Gomes. nos anos 30, o objetivo do Estado é transformar o 
homem em cidadão/trabalhador através da o:rganização do mercado de trabalho 
e do combate à pobreza. No Estado Novo. a politica ideológica de reva lorizaçã,o 
do trabalho se constituiu em dimensão essencial de revalorização do homem. O 
trabalho, neste contexto, passou a ser o ideal na aquisição da riqueza e da cida
dania; visto como um direito e dever de todos os homens<23l. 

Cabe ressaltar que neste processo tornam-se prioritárias as relaçõe,s que se 
estabelecem entre as práticas ideológicas. e as prát!cas políticas do. Estado. Não 
resta dúvida que tanto as regras legais como a política ideológica foram meca
nismos organizadores do consentimento e controladores do confl ito social. Po
rém, este processo de produção de consentimento não tem somente raízes poli· 
tícas e ideológicas senão apresenta uma dimensão socio-econômíca com proce
dimentos que asseguram vantagens materiais efetivas para os grupos domina
dos. Enfiim, a "legitimidade do arranjo institucional da dominação não pode ad
vir simplesmente da manipulação e/ou repressão políticas, mas precisa deitar-
raízes em práticas que incorporem- mesmo que em bases mínimas - interes

ses e valores concretos dos q,ue estão excluidos do poder"t241. 
O Estado Novo apresentou não só uma flexibilidade da própria política 

ideológica e:xpressa em seu discurso, política que foi cada vez mais capaz de ab
sorver temas que estavam r;a pauta das demandas dos setores subalternos e que 
passaram a aparecer na agenda política do Estado, como produzi,u leis que ma
terializavam efetivamente as propostas ideológicas divulgadas pelo discurso, re• 
forçando-lhe o valor e comprovando as "boas" intenções de seu projeto político. 
Resta indagar: como foram internalizadas pelos setores subalternos estas práti
cas ideológicas e políticas do pós-30? 

No que se refere à burguesia, não obstante sua posição contrária à centra
lização política, revela-se "impregnada das concepções t~picas do autoritaris
mo"f251. Seg1undo Eli Diniz na •cvisão elitista da participação política, na opo
sição à incorporação política das camadas populares, na valorização do controle 
do movimento operário, na deslegitimcção do político e valorização do técnico, 
bem ,como da representação técnico-profissional nos conselhos econômicos. na 
cnença na 'primazia do espinito público' sobre os interesses particulares de gru· 
posou facções, os industriais manifestariam sua permeabilidade aos valores do 
regime QUe progressivamente se implantava no país1t(26). Durante o Estado No
vo. as classes patronais, de forma diversa do Estado, expressariam seu apoio a 
um estiro de governo "sem compromisso com princfpíos ídeofógicos"(27t. A au-

tõas que $e colocam são: teria, no Brasil pós- 1930, a legi'slação trabalhista se se cons
tituldo em um incentivo positivo que alterou as bases da relação capital/trabalho. pefo 
menos no que se refere ã mediação do Estado, facultada pelo corporativismo. e por· 
que teriam os trabalhadores çonsiderado tal mediação um incentivo positivo?' Quanto 
â úUima questão ver: OFFE, Claus e WIESENTHAL, Helmut. Duas lógicas da. Ação 
Coletiva: Anotações Teóricas sobre Classe Soci.al e Forma Organizacional. In: OFFE 
Claus. Problemas eslnJIUrais do Estado Capitalisla. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 
1984. 

(23) GOMES, Angele Maria de Castro. A construção do Homem Novo. O Trabalhador Bra
sileiro. In OUVEIRA .. LC.cia Lippi et alli, org. Eslaclo Novo: ideologia e poder. Rio de 
Janeiro, Zaher, 1982. p. 151 passim. 

(24~ Idem. ibidem. p. 153. 
(25} DINIZ, Eli. Emp~rio. Estado e capitalismo no Brasil: 1930-1945.. Rio de Janeiro, Paz 

e Terra, 1978. p. 106. 
(26) Idem, ibidem. 
{21) Idem, ,ibidem. 
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sência da hegemonia no processo político implicou uma recusa da mediação po
lítica no processo de representação de i1nteresses. Isto significava que as classes 
patronais não aprovavam um governo que mantivesse amplos compromissos 
ideológicos e envolvesse L.ma grande diversidade de setores nos processos de 
negociaçãoi2B). 

A promulgação dos decretos 19.770 de 1931 e 22.132 de 1932 acarretou, 
em Minas Gerais, a cr~ação de um número significattvo de sindicatos atrelados 
ao Ministério do Trabalho, refletindo clara concordâ nda com as diretrizes da 
sindicalização oficial. Parece-nos que a estrutura sindical oficial não foi avaliada 
em termcs das limitações que passava a impor às associações mas em termcs 
dos benefícios organizacionais que tornavam os sindicatos atrelados mais a
traentes que as antigas uniões. 

Em contrapartida, pode-se observar um& grande resistência da burguesia 
mineira à sindicalização das classes trabalhadoras, ao controle da jornada de 
trabalho e t regulamentação do trabalho da mulher e do menor. 

Como foi proposto no início do traballho, far-se-á um exame da variávet 
apresentada por Werneck Vianna ,de Que a estrutura co,rporativa caminhava no 
sentido periferia-centro e articu1ava-se, predominantemente, fora dos centros 
urbanos industriais mais desenvolvidos. No exame desta variável, para o caso
mineiro, trabalharemos comparativamente com o número de sindicatos reco
nhecidos em Minas Gerais entre 193111934 e 1934/1939 e com a evolução e grau 
de desenvolvimento industrial do Estado no mesmo período. Acreditamos que, 
no csso de Minas Gerais, a variável apr,esentada por Werneck Vianna não se con
firma. Ou seja, à aceitação do enquadramento sindical oficial pelos setores subat
ternos não corresponde, relativamente ao Distrito Federal e São Paulo, um me
nor índice de desenvolvimento industrial. 

Rio de J ane,i r o: 
Minas Gerais. 
Distrito Federal: 
São Paulo: 
Rio Grande do Sul: 

São Paulo: 
Minas Gerais: 
Distrito Federal: 
Rio Grande do Sul: 
Rio de Janeiro: 

QUADRO I 

Sindicatos reconheddos pelo Ministério 
do Trabalho até 1934 

{Rio de Janeiro - 100%) 

44 sindicatos 
33 sindicatos 
27 sindicatos 
43 sindicatos 
41 sindicatos 

QUADRO 11 

Sindicatos reconhecidos pelo Ministério 
do Trabalho entre 1934 e 1!939 

(São Paulo - 100%) 

166 sindicatos 
130 sindicatos 
93 sindicatos 

151 sindicato·s 
1 1 9 sindicatos 

(28) Ver: DI NlZ, Eli. op. c:it. p. 1.07 passim. 
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100% 
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Segundo José Albertina Rodrigues. entre 11934 e 1939, o número de sindi
catos de empregados no Brasil aumentou mais de três vezes( 29>. A tendência se· 
gundo o autor, foi de se criarem sindicatos fora do eixo São Paulo/Guanabara. 

No que se refere ao número de associados '"uma estimativa precária" em 
1935 indicava 180.484 associados. "presumindo-se que o número real ultrapas
sasse a casa dos 200 mil associados. pois so~mente na Guanabara havia 
153.407 em '1934, 1.61.619 em 1936. A estimativa de 1936 para todo o Brasil era 
de 308.397( .. .). Constatava-se que 75% daquela cifra se referiam à Guanabara 
(189.619) e São Paulo (40.569). Em 1939 haveria 35·1.574 associados em t·odo o 
Brasil; dos quais. 162.061 (46%) na Guanabara"130l. 

De acordo com Werneck Vianna. o Decreto 1402 de 1939, ao controlar os 
sindicatos não resolvia por si só a questão do controle da massa dos assalaria
dos. "À publicização dos sindicatos corresponderá um esvaziamento da sua ca
pacidade mobilizadora"(311. 

Ressatta-se que o comentário do autor não é verdadeiro para o caso minei
ro (ve.r Quadros I e 11). A inovação da lei residiu em designar para os sindicatos 
papéis específicos tentando torná-los mais atraentes l(criação de cooperativas de 
crédito e consumo, de escolas. assistência médica, etc). O Decreto 1402 veio 
acompanhado do Decreto-Lei n~ 2.377 de 1940 que, criava o imposto sindical e 
que coincidiu com uma grande campanha em favor de uma sindicalização mas
siva desencadeada por Vargas. Os recursos derivados do imposto sindical, ca
reados para os sindicatos, instrumentalizava+Os para cumprimento das inova
ções introduzidas pelo Decreto 1402 de 19Q9. 

No ano de 1940 procederam-se· às necessárias adaptações ao novo regime 
legal, permanecendo paralisadas as entidades que passavam de um regime de 
pluralidade para o de unicidade. A partir daí. entre 1941/1945, inicia-se uma ten
dência contínua de crescimento da organização sindicat tanto em número quan
to na rnscrição de associados. 

Segundo José Albertina Ro.drigues, os "dados relativos aos associados 
inscritos ainda são muito precários e irregulares.( ...• ) Em 1934 ~eram 463.223 e em 
1945 eram 474.943(. .. ). Apesar de nessa fase a criação de sindicatos se fazer fora 
do eixo Rio/São Paulo. aí se concentrava a maioria dos associados (quase 56%), 
sendo que quase 67% estavam na região sudeste"~321. De onde se conclui que 
11% dos associados concentravam-se em Minas Gerais e no Espírito Santo. 

No que se refere à economia de Minas, o Estado, após o declínio da mine
ração, atravessou uma longa e difícil fase de adaptação. Durante decênios obser
vou-se um gradativo processo de dispersão e desarticulação econômico-sodal 
que persistiu não obstante o desenvo,vimento da economia cafeeira. Segundo 
Antônio Barros de- Castro o "impu,so dado pela lavoura cafeeira à indústria re
gional' foi( ... } bastante reduzido. Antes de mais nada, há que ter em conta'que o 
exíguo tratamento demandado pelo café não chega a acarretar o desenvolvi· 
mento de autênticas indústrias de beneficiamento. A seguir, há que lembrar que 
a expansão do café em Minas se fez fundamentalmente à base de escravos e ex
escravos. Segundo o censo de 1872, do milhão e meio de escravos existentes no 
país, 370.000 encontrava~se em Mi na.s. Abofida a escravidão, o sistema de mea· 
ção se incumbira de manter o trabalhador rural praticamente à margem da eco
nomia de mercado. Mas, se o reduzido poder de compra do trabalhador rural e a 
fragmentação econômica da região impediam o desenvolvimento de um merca· 

(29} Cf. RODRJGUES, José Albertino. op. cit. p. 128. 
(30) Idem, ibidem. p. 128 
(31) VIANNA, Luiz Werneck. op. dt. p. 227 •. 
(32} RODRIGUES, José Albenino. op. cit. p. 130. 
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do de produtos industrializados, o grande-contigente !POPulacional mineiro per
mitia, pelo menos, a proliferação de pequenas e despretenciosas unidades ma
nufatureiras, muitas ve.zes de caráter domés.tico. Aonde houvesse população ha
via de qualquer forma motivação e meios para a preparação rudimentar de ali
mentos. Estas condições explicariam, p_or exemplo, o surgimento de uma ampla 
(se bem que pulverizada e ineficiente) jndústria açucareira em Minas"(33). 

Contudo, o crescimento da renda gerado pela exportação do café e o im
pulso que acelerou todo o processo de industrialização nacional determinaram o 
aparecimento em Minas de "verdadeiros estabelecim,entos fabris". 

De ~cardo com o Censo de 1920 os produtos alimentares eram responsá
veis por 51,5% da produção industrial mineira, os têxteis por 29,7% e a indústria 
metalúrgica por 2,2%. A contribuição da1 produção mineira ·para o total da pro
dução industrial brasileira era de apenas 5,5%.(34)_ 

A década de 30 trouxe uma definição para a economia mineira. De acordo 
com Wilson Cano, Minas Gerais foi a única região que "a rigor obteve um cres
cimento acentuado nesse transcurso"{35). Ainda, segundo o autor, foi o Estado 
que mais se aproximou da expansão paulista, sendo praticamente o único a ter-
um aumento na participação de sua indústria no total da indústria nacional . 

passando de 4,4% em 1907 para 5,6% em 1919 e para 6,6% em 1939(36l. 

QUADRO 111 

CRESCIMENTO NOMINAL E CONCENTRAÇAO DA 
PRODUÇÃO INDUSTRIAL (a) 

Conct:unçio 
CrCKimcnlo (1.adi~l 

\' docid><lc rcb d-n do aes. 
(9&) ( 1~07 ., JIAI) (1'}19 = 100) CÍ.I:I<tii.O .!: Sio 1'11:110 (!o) 

~.:;.iiía 

U07 1919 m? 1919 19.39 19), 1919}1907 t?mt~t9 ~.)9)1~ 

S4o Ptulo ,,.9 .H,5 4M ~· 6020 704 1,00 1,00 J.OO 

~In;.-. -'0.2 2(),8 17..0 29! lliU )98; V1 1)7 '.OS 
ruo .s.: JADClr.;~ 7~ 7,-4 M 4V 096 ).)() 2,<12 :.u 4)1 

MlD:u Cm.i.s -4,.4 "' 6J ,., '080 n' 1)7 ~~· l ,'n 

IUo G . do Su1 UJ lU '" .)H 1 '"1 ·m .2,41 l,Q ),91 

Dtmiis :z5,4 2),6 ~6) )j' UO! ))7 2)8 2#9 -4,n 

Brvll 100.0 lOOP JC:O.O 4)l 2110 489 J.n ...... .2,IJ 

FoQte: (dados primmos) Censos Industriais~ reajustado o censo de 1919, com a inclusão da produção 
açucareua. 

(a) Cálculos sobre o valor bruto da produção industrial (a preços correntes), incluindo apenas a in
ddstria de transfOJl!lSÇão. 

(b) Divisio do (ndice de crescimento de S . Paulo pelos fodices dos demais eslados. 

Fome: CANO, Wilson. Rafzes da concentração industrial em São Paulo.p. 253. 

(331 CASTRO, Antônio Barros de. 7 ensaios sobre a a::onomia brasileira. Rio de Janeiro, 
Forense Universitária, 1975. v. 1 1., p. 131. 

(34) Interessante notar que o Rio Grande do Sul, estado também considerado por Werneclc 
Vi;;mns como pouco industrializado e que, junto com Minas Gerais perfazia. em 19~ 
25°k do total de sindicatos atrelados, era responsável por 11% do prodLJto industrial 
brasileiro, não obstante detivesse menos da metade da população mineira. 

(35,) CANO, Wilson. Rarzes da concentraçlo industrial em Slo Paulo. São Paulo, Oifel, 
1977. p. 255. 

{361 Cf. CANO, Wilson. op. dt. p, 255. Ver também: CANO, Wilson. Desiquillbrios regio
naiS e coooenbaç:lu industrial no Brasil: 1930-191à.. São Paulo, Global, 1985. p. 60, 
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Afirma Cano que "esse desempenho( ... ) deve ser atribuído aos seguintes 
fatos: a) à crescente articulação de sua economia agrfcola com o mercado nacio
nal; b) pela expansão cafeeira que se dá na década de 1920, certamente contri
buindo na expansão industrial desse Estado; c) porém, o maior destaque para a 
expansão industrial mineira entre 1919 e 1939 é o que se refere à notável expan
são de sua indústria metalúrgica, a qual, participando em 1919 com apenas 2,3% 
do valor da produção industrial desse estado, cresceria para 23,3% em 1939, ten
do o seu valor nominal de produção aumentado em mais de 60 vezes, enquanto 
que os demais ramos industriais desse estado, aumentavam em menos de 5 ve· 
zes. Grande parte dessa expansão, sem dúvida alguma, estaria vinculada de 
forma complementar à expansão industrial de São Paulo, a partir de meados da 
década de 1920"(3n. 

QUADRO IV 

PRODUÇÃO EXTRATIVA DO BRASIL 

E MtNAS GERAIS 

Produtos 

Aço 
Cimento Portland 
Ferro Gusa 
Ferro Laminado 
Manganês 
Ouro 

Fonte: Anuário Estatrstico fB.GE- 1936 

(37) CANO~ Wilson op. cit. p. 255. 

1933{t) 

Minas Gerais 

27.102 

46.774 
22.937 
24.893 

3.659 

Brasil 

53.567 
225.680 

46.774 
42.362 
24.893 

3.659 
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QUADRO V 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE MINAS GERAiS E BRASIL- 1933 
(QUANTIDADES) 

roduto 

bacaxi 
çúcar 

· guardente 

p 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

~ 

lcool 
lgodão (caroço) 
lgodão (rama) 
·rroz 
anana 

Batata 
c 
c 
c 

acau 
ajú 
ana de açúcar 

Farinha Mandioca1 
Feijão 
Fumo 
Laranja 
M 
M 

andioca 
ilho 

Uva 
Vinho 

Medidas Minas Gerais 

fruto 2.800.000 
Saco 60 kg 1.795.000 
litro 15.500.000 
litro 827.000 

t 25.667 
t 11.000 

Saca 60 kg 2.457.800 
Cacho 7.600.000 

t 24.005 
Saco 60 kg 5.000 
Saco 60 kg 5.992.000 

t 2.032.900 
Saco 60 kg 425.000 
Saco 60 kg 1.888.400 

kg 15.525.000 
Caixa 318.000 

t 127.500 
Saco 60 kg 20.000.000 

kg 4.600.000 
litro 2.050.000 

Fonte: Anutirio Estatfstico IBGE- 1936 

QUADRO VI 

MINAS GERAIS- PRODUÇÃO SIDERÚRGICA 

1938147 EM 1.000 t. 

Brasil 

80.549.000 
17.107.600 

118.234.000 
55.086.000 

352.924 
151.253 

19.768.400 
76.090.000 

380.369 
1.667.900 

29.610.000 
15.522.560 
16.61 1.000 
1, .742.700 
92.318.000 
29.612.900 

4.983.300 
93.470.200 

224.729.000 
68.564.000 

Especificação 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 
Ferro gusa 114 144 169 186 191 217 259 216 228 249 
A ço 41 60 85 93 98 108 132 117 135 125 
La minados 35 41 75 82 83 82 94 84 105 114 

Fonta: Anullrios Estatfsticos do Brasil 
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QUADRO VIr 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA INDÚSTRJA MINEIRA 
NA PRODUÇÃO SIDERÚRGICA NACIONAL 

Perfodo 1938/47 

' 
I 

Especificação 1938 ' 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 
Ferro gusa 92 89 90 89 89 87 88 83 61 
A ço 43 53 60 59 61 58 59 57 39 
Laminados 41 40 55 54 53 52 56 '50 45 

fontes:: A nu á rios Estat(sticos do Brasil 

1947 
51 
32 
38 

FONTE: SANT'ANA, Agostinho Rocha. 33, o Começo da Arranca,da. Vida ~ndustrial. p. 45. 

O grau de desenvolvimento da economia mineira, e do Rio Grande elo Sul, 
e o crescimento concomítante do número de sindicatos atrelados nestes estados, 
em especial em Minas Gerais, parecem desautorizar a hipótese de Werneck 
Vianna que a estrutura corporativa caminhava no sentido periferia~centro. 

Deve-se questionar quais as determinações do fenômeno. Tão somente ao 
nível de hipótese, não trabalhada,. parece-nos que a opção pelo enquadramento 
oficial em Minas Gerais, entre 1931 e 1939, derivaria do fato de que o atrelamen
to dos sindicatos ao Estado, aceitando-o como mediador e utilizando-o como um 
canal alternativo de representação de interesses, seria a única forma de fazer 
frente à rígida política de controle da força de trabalho das classes patro
nais(38l. Parece evidente que., se os anos 30 e 40 representaram a arran
cada industrial de Minas, as classes patronais procuraram não só garantir como 
maximizar as suas taxas de acumulação em detrimento dos interesses das clas
ses trabalhadoras que se exteriorizavam, naquele momento, na defesa do cum
primento da legislação trabalhista. Contudo, esta legislação, enquanto contrapar
tida material da flexibilidade da política ideológica expressa no discurso do Esta
do pós-30, que apresentava uma razoável capacidade de absorver temas que 
constavam da pauta das demandas dos setores subalternos, não interessava às 
classes patronais. Sistematicamente, o patronato procurou burlar a legislação, 
investindo contra a lei de sindicalização oficiat das 8 horas de trabalho, a regu· 
lamentação do trablaho das mulheres e dos menores .. 

O movimento síndica'! mineiro, entre 1931 e 1939, parece ter tido a noção 
exata de que os benefícios políti.cos derivados do seu atrelamento ao Estado se
riam maiores do que seus custos. As evidências dessa afirmação estão contidas 
nas reiteradas queixas dos sindi:catos contra o comportamento do patronato face 
à legislação do trabalho e na defesa da mediação do Estado no cumprimento das 
leis trabalhistas. 

{38) A respeito ver: VIEIRA. Evantina Pereira. 
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