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A verdade é que são ignorantes, sujos e grosseiros; nada mais
evidente para qualquer estrangeiro (...). Mas o trabalho M-

lhes boa têmpera, e a pobreza defende-os, de algum modo,
contra os maus costumes.

(Herberr Srnith)

IU':SUMO
P'O uro desenvolver nesse artigo uma hipótese apenas sugerida em minha tese de doutorado.
Apesar da expectativa de deferência ante o "pai dos pobres" e da própria "invenção do
u.rbalhismo" pressupor um operariado cidadão "regulado", sustento que paternalismo,
populisrno e corporativismo são permeáveis à luta de classes. Nesse sentido, o trabalhismo
, lIl11 fenômeno histórico marcado não só pelo propósito da tutela, mas pela possibilidade
dt· sua reinvenção e ruptura
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AIISTRACT
I" ihis article it is addressed a point less developed in my Ph.D. thesis. Despire the expectation
o( dcference to the 'father of me poor' and despite the fact that the 'invention of laborism'
lud prescribed a regulated citizenship for the working class, I state that paternalism, populism
.md corporatism are not apare from class struggle. Therefore, laborism is a historical
ph nomenon stressed not only by its purpose of tutelage but also by the possibiliry of its
I ' .rcation and the menace of its disruption.
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Antes de tudo, gostaria de registrar que foi na Universidade Federal
do Ceará que, pela primeira vez, me ocorreu a hipótese de uma história do
trabalhismo considerando, sistematicamente, o par invenção e reinvenção,

Seguindo a tese de o trabalhismo ter sido, de fato, inventado por
Getúlio Vargas e seu Ministério do Trabalho, o "Ministério da Revolução",
me parece adequado emendar que o trabalhismo foi, ao mesmo tempo,
sujeito à reinvenção, por parte dos trabalhadores. Apesar da expectativa da
deferência ante o "pai dos pobres" e de a própria invenção do trabalhismo
pressupor um operariado cidadão restrito e regulado, I proponho considerá-
10 como um fenômeno que, arquitetado com o propósito da tutela, foi
construído com a possibilidade da reinvenção e ameaça da ruptura.

Isso porque os trabalhadores estavam atentos ao que se passava,
tinham memória de suas lutas, não eram passivos e, por fim, viviam a
experiência de ser uma classe social. Enquanto Vargas e sua equipe inventavam
o trabalhismo, os trabalhadores se ressentiam do clima de autoritarismo,
nas fábricas e na sociedade, vibrando com o avanço dos Aliados sobre o
nazi-fascismo. Outorgada no Primeiro de Maio de 1943, uma engrenagem
crucial do trabalhismo de Vargas, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
sofreu imediata restrição com a Lei do Esforço de Guerra, pois esta cancelou
direitos dos trabalhadores e contemplou o antagonismo patronal aos direitos
do trabalho. Ao mesmo tempo foi, no nascedouro, redimensionada pela
ação dos trabalhadores, marcada por febre associativa politicamente
independente, greves e pelo surgimento de comissões de fábrica.2

No Brasil e no mundo (capitalista e socialista), grassava uma "euforia
de liberdade", como sintetizou o metalúrgico e líder sindical Philadelpho Braz.
Nas comemorações do Primeiro de Maio, "O Getúlio engoliu tudo que fosse
reivindicação", recordou-se orgulhoso o metalúrgico Miguel Guillen. "E ele
disse: 'atenderei o que vocês estão pedindo'. Aí a coisa começou a andar". É
porque "a coisa" andou não só por causa do empurrão dado pela esquerda mas
também depois de Vargas atender o pedido que o ferramenteiro Alcides Borsoi,
mesmo ligado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), se apresentou, em
en trevista, como "combatente do trabalhismo". 3 Com abrangência e
complexidade, precisamos entender o modo pelo qual os trabalhadores vêm a
se constituir como sujeitos combatentes do trabalhismo.

Ponto de partida ou de chegada, a história do Brasil permanece, apesar
de tudo, marcada pela tese que afirma o despreparo ou a ineficiência das
elas es subalternas nos grandes processos de construção nacional. É comum a

I e dos trabalhadores haverem sucumbido diante do populismo 4 N 1 d
ãcui If . . o ugar e

I~lqu~nas po mcas que tecem .alianças dando graças egoístas (reproduzindo a
x lusao do~ pobres), as pesqwsas de história social têm evidenciado energia e

luta, uma disputa pelo reconhecimento tanto de costumes em comum quanto
pcl ão de direi~ sançao.e rel,t~s incomuns, como por exemplo o abono de Natal % o
~' Imo. t~rcel:o salário. De fato, outro que universalmente modernizante, a
l1~dustrI,~lzaçao assent~u-se en: rede de alianças patronal, policial, estatal e
dlplo~a~lCa.devotada a neutralização dos esforços dos trabalhadores rumo a
um smd,cal,s.mo autônomo. Logo, as conquistas sociais dessa época foram
IMOsó conquistadas mas ainda reconfirmadas no chão das ca'b . - d
I. 1. ficas, nao sen o
) nesses de tramas urdIdas em palácios.

. .Para efetivar a industrialização, a supracitada aliança se esmerou
~ 111. q.uelmar etapas das relações capital-trabalho, liquidando-as. Assim
P()SICIO~ava-se pela prese,:"ação dos COntornos do corporativismo (com~
':. ~>ntec,do q~an~o das .d,scussões sobre o abono de Natal, o direito de
1Icve, a negociaçao coletiva, o direito de representação sindical de bas

. -' . di e e aorg.amzaçao intersm ical horizontal, elementos característicos de uma
\0 .iedade de bem-estar).

INTRODUÇÁO

fi A'I FRNALISMO NA INDÚSTRIA

Afora a roupagem ideológica com que podem ser envolvidos no
dcbat~ sobre as leis do trabalho e o movimento operário, paternalismo e
popultsn:o reaparecem como prova do atraso do capitalismo brasileiro, que
1.1Idote.na a. apren.der com a organização empresarial estrangeira, por ser

\1,1 raclOnallza~a, Impessoal e burocrática. Novamente, para não acabarmos
~om a serventra desses conceitos, precisamos submetê-los ao exame do
PiO e so e do contexto históricos, atentando para os conflitos.

."Porque a indústria é o seguinte: eu trabalhei com os alemães, com
m a~encanos, com português, com italiano", relatou José Costa." "E o
,1111 incano, ele é muito descartável. Está dando produção tudo b PI EI ' em. arou,
t 'S arca. e não quer nem saber. Já o alemão é meio paternalista. Eles
\ 'guram as pontas".

O contraste entre a gestão americana e alemã não par'a p , An A •V' . M or ar, tOnIO
11 no aura registra que começou a beber no trabalho (guardando a

g,lr~: fa.em l~cal maroto), depois de ingressar na Volks, em plena arrancada
do mIlagre, no início dos anos 70. No afã de aprontar o F
B '1 di usca que o

1,1SI. pe Ia ~ comprava, a Volks era "paternalista", isto é, consentia Com
esse tipO de lIcenciosidade, para que os trabalhadores dessem a produção.
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Era, ademais, menos rigorosa com as finanças do que a Ford, esta ultima
notória pela estreiteza de seu controle. Em compensação, a Ford teve de
ser mais tolerante para com a representação operária fabril. Durante a
vigência da Autolatina (holding que administrou Ford e Volkswagen),
quem deu o tom a política de relações trabalhistas foi a Ford.

Mesmo entre firmas estadunidenses, reaparece a oposição entre
"paternalisrno" e "organização racional". Em 1967, fez-se a incorporação
da Willys-Overland pela Ford. Sem as rédeas da matriz, mesmo
administrada por um estadunidense, a Willys foi classificada pela Ford
como "paternalista". 6

"Não encontrei diferenças fundamentais", relata Mello e Souza,
a respeito de seu novo ambiente de trabalho a Ford Ipiranga, comparando-
a com sua firma anterior, que era brasileira. O gerente geral da Ford

(...) era decididamente paternalista bem como os brasileiros seus gerentes de
estafe e de operações. Até um ano antes da minha entrada, o gerente de
Relações Industriais, americano, era homem de finanças e a supervisão de
linha (...) exercia uma administração autocrática e também paternalista, às
vezes ameaçando o desforço físico ou mesmo aplicando-o,"

Vistoso exemplo de empresa racional e burocrática, a Ford não era
o oásis de paz social; Mello e Souza nos abre uma janela para vermos um
certo despreparo na lida com os empregados. Ele aponta em duas direções:
(1) para uma imprevidente gerência de Recursos Humanos (estava entregue
a um homem de finanças) e (2) para a autocracia dos feitores, propensos à
desforra, o que permeava de atritos o dia-a-dia na Ford. Essa "má orientação
dos patrões", Mello e Souza cita Roberto Simonsen, contribuía para que "os
trabalhadores se organizassem em feição de classe".

"Os empresários brasileiros são pouco atentos ao social", generalizou
um diplomata estadunidense, com o que visou a explicar o "paternalismo"
do Serviço Social da Indústria (SESI). Entusiasta, disse que a história do que
estava acontecendo havia de ser contada, exultando ao ser procurado por
Robert Alexander. A seu ver, um projeto "realmente magnífico e interessante"
estava em curso: a luta contra o comunismo, com destaque para o "serviço
de inteligência" do SESI, que mantinha um programa de acompanhamento
do movimento operário, "registrando as atividades dos comunistas entre os
trabalhadores". Mencionando seu contato com o presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Antônio Devisate, o
diplomata falou que o Sesi sabia quando os encontros aconteciam, "quem
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comparece e coisas do gênero". "O Sesi", continuou, "não busca influenciar
diretamente, mas está ciente quanto às estórias que os comunistas contam
para os trabalhadores", providenciando contra-informação."

Triunfal na ofensiva contra o comunismo, o ministro do Trabalho
Jarbas Passarinho alegava que "o governo não podia e não devia atuar de
modo repressivo". An tes, precisava "criar sindicatos democráticos e
responsáveis". Nada a ver, esclareceu, com o "paternalismo" da era anterior.
Para tal, entre os seus maiores problemas, estava

(...) o desenvolvimento de líderes sindicais autênticos não para a compra de
apoio político como rezava a tradição anterior, mas sim para liderar o
movimento operário responsavelmente e com objetivos legírirnos.?

Meses depois, enquanto Passarinho quase adotava o tom da denúncia
indignada para revelar que 500 trabalhadores da Mercedes-Benz haviam
entrado em greve, Volkswagen e Mercedes, contatadas pela imprensa, negaram
"taxativamente qualquer movimento". Ao ser procurado pelo Estadão, o
secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema,
Mário Ladeia Rocha, rebateu as declarações do ministro. Ele apontou para
o '''paternalismo salarial das fábricas de autornóveis'", como responsável pela
permanente resolução "pacífica" das questões salariais. 10

Independente de ser gerente formado na escola científica do fordismo
estadunidense ou veterano capitão de indústria têxtil brasileira, a questão
estava em manter os "baianos" (operários braçais de zona rural ou interiorana)
trabalhando com satisfação. Para Mello e Souza, os "baianos" gostavam tanto
de trabalhar em boas empresas as firmas com "instrumental de administração
e serviços de pessoal" adequados, que foi preciso revogar a Lei da Estabilidade,
"aproveitando o regime de exceção de depois de 1964". Senão nunca pediriam
a conta; o baiano "só sai mandado embora". "O trabalhador brasileiro",
extrapola Mello e Souza, "é fundamentalmente bom e amigável". "É
basicamente um homem cordialíssimo". II

Populismo e paternalismo integram uma política de hegemonia, um
campo de relações e de forças simbólicas e materiais que estabelece,
dinamicamente, a divisão do poder e dos recursos. Nos seus contornos,
podemos enxergar, da parte das classes dominantes, a expectativa de
deferência das classes subalternas, o temor de sua dissidência ou revolta e o
preconceito que afirma a sua impossibilidade de fazer alguma coisa digna de
história. Daí vem a necessidade de associar trabalhismo ao passado, à origem
rural do operariado, ao arcaísmo latino-americano, risível fenômeno
antimoderno. Ao mesmo tempo, entre inventores, curadores e opositores,
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vemos o apego a práticas de repressão, vigilância e sabotagem. No ambiente
brasileiro cordial, as diferenças são mascaradas e não podem ser explicitadas,
muito menos podem tomar a forma dos conflitos de classe. Novamente,
vemos o apego ao controle, à tutela, a decidir pelos que estão embaixo o que
é melhor para eles; estes, dizem, não são capazes de agir historicamente.

Ao contrário, foi acreditando no papel que Vargas lhes reservou (de
operariado ordeiro, comedido, crente no futuro, produtivo, voltado para a
família) que os trabalhadores, ao mesmo tempo que concorriam para a
grandeza nacional e para a melhora de suas condições de vida, aprofundaram
nossa experiência democrática e cidadã. Em sociedade habituada a mascarar
e defender diferenças de etnia, gênero e classe, no espaço público e na
intimidade doméstica, a invenção do trabalhismo serviu aos de baixo para
permanecerem interferindo na vida do país, abrindo-lhes mais brechas para
o acerto de contas penduradas pelas classes dominantes.

''A MÁQUINA DE TRABALHO QUE O POVO BRASILEIRO CRlOU"12

No pós-guerra, qualquer um que atinasse para os problemas
brasileiros, deparava uma "solução": a industrialização rápida. De olho no
enquadramento do trabalhador brasileiro, os dirigentes empresariais se
perguntavam se ele seria aproveitável. Era essa a questão e a resposta veio de
baixo. Milhares de migrantes partiram em direção à cidade e acharam lugar
nas florescentes firmas. Apesar da sua inexperiência e desqualificaçâo para o
trabalho nas indústrias, era possível a um lavrador largar a lavoura num dia
e entrar na fábrica noutro.

"Depois que Henry Ford demonstrou como se aproveitam até cegos e
aleijados", ninguém tem o direito de alegar que não presta." "Tudo presta",
sentenciou Monteiro Lobato, após visitar, nos Estados Unidos, as linhas de
montagem de GM e Ford. A questão estava em proporcionar ao brasileiro as
"condições para prestar": "o mesmo cego que aqui não presta para coisa nenhuma
em Detroit produz igual a um homem perfeito e ganha 6 dólares diários".

Esse brasileiro que precisava passar pela prova de sua serventia foi
posto diante de uma condição, na verdade, a grande condição do século 20,
a linha de montagem, perante a qual teria de curvar-se." Se o trabalhador
ganhasse um salário propagandeado como magnífico, na fábrica "moderna",
os brasileiros haveriam de ter sua oportunidade e ninguém iria desistir ou
escapar de prestar, isto é, de "dar a produção".

Numeroso, de baixa estatura, servidor de alguém mais elevado, o
trabalhador brasileiro era peão." Este comprovou, mesmo, ser versátil,
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cordial, ordeiro, solícito, resistente e prestativo um verdadeiro "pé-de-boi".
A peãozada, nas automobilísticas, produzia um veículo cujas características
eram, curiosamente, as suas próprias. Úteis, pequenos, sem não-me-toques,
guerreiros, simpáticos, infatigáveis, acessíveis, o Fusca ou o jipe eram os
autos de maior aceitação dos anos 50 e 60 e, por conseguinte, vendiam.
Não por acaso, o Fusca remodelou-se na versão Pé-de-Boi, a Vemag aprontou
o jipe Candango e o Jipe Willys ganhou a versão Chapéu de Couro, montada
em Jaboatão (PE).

Contudo, se podia servir para "dar a produção", o operano era
mais ou menos imprestável na política, pois sua figura não era a do cidadão.
No pós-45, ao ressurgir na mão-de-obra no lugar do imigrante, o elemento
nacional foi levado à cena com as mesmas carências antes entregues à antiga
figura do trabalhador nacional. O declínio do imigrante, que fora trazido
para embranquecer o operariado, agora cedendo lugar a quem deslocara,
levaria embora consigo a rebeldia, a política da classe operária
independente." De volta à cena, o braçal de cor não-branca era a personagem
do desvalido, da gente sem preparo, que não sabe falar, sem modos,
desassistida, desnutrida, desavisada.

Não permite tal argumento que enxerguemos ação e mudança,
empurrando-nos idiotia e incapacidade. Ao representar seu papel, em
contraste, os trabalhadores atuavam de duas maneiras. Acreditavam no que
estavam fazendo: seu cadinho para o desenvolvimento eram esforço, poupança,
família e progresso. O Brasil e o trabalhador podiam andar juntos e a receita
não era difícil de entender: bastava obedecer a quem sabia industrializar o
país, os políticos, empresários, engenheiros, técnicos e feitores. Da mesma
forma, os trabalhadores acreditavam naquilo que podiam fazer: enxergavam
eu papel de modo dinâmico e criativo, em seu benefício. Calejados de

pobreza, ajudavam-se uns aos outros e sintetizavam seus macetes. No papel
de calejados pela pobreza, pegavam amizades e pediam favores, encenando

apelo dos desfavorecidos; sabiam "chorar pitangas" ou pressionar pelos
seus "que tais". Exemplo disso encontramos na Vemag: "você chegava lá,
explicava para o chefe, contava uma história meio triste, o chefe mesmo
abonava seu cartão";'?

Se a industrialização permitia a absorção do operário de origem
rural, a migração impunha-lhe limites, pois era a ponte pela qual "o arcaico"
desembarcava no "moderno", brecando o caminho do progresso. O problema
e tava, para muitos, no meio operário. A burguesia industrial paulista
ostentava origem agrária também, mas, preconceituosamente, eram os
trabalhadores quem carreava a sociedade de "paternalismo" e "populismo".
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Egresso da escravidão ou do mundo rural, o trabalhador brasileiro
foi habitualmente visto como servo do atraso e, portanto, incapaz de inventar
suas tradições de forma independente. Nesse sentido, a representação do
europeu - disciplinado, rebelde, dono de doutrinas "exógenas" - está bem
no meio de duas outras representações, ambas a propósito do trabalhador
nacional, e constantemente desenhadas com traços de debilidade,
conformismo e impotência.

FEIOS, SUJOS E MALVADOS

Tenso e abatido, o diretor-proprietário do jornal Última Hora, Samuel
Wainer, se retirou para sua sala e determinou que o deixassem em paz. Mais
uma vez, acabara de comandar seu diário nos bastidores da história, o suicídio
de Getúlio Vargas, seu chefe, amigo e provedor. "Só morto sairei do Catete"
foi a manchete mandada estampar na véspera pelo presidente, que assim
plantou a senha da resistência ao assédio dos militares e da União Democrática
Nacional (UDN). Getúlio mudou de idéia quanto a resistir, mas cumpriu
sua promessa de morte.

Wainer precisava amargar a perda quando se recolheu no escritório.
Contudo, nesse momento, ele começou

(...) a ouvir um rugido, feito de milhares de vozes, que vinha das bandas da
Candelária. Olhei pela janela e vi uma multidão de manifestantes descalços,
subnutridos, feios. Gritavam Getúlio!, e reconheci o mesmo urro medonho,
assustador, com o qual me familiarizara durante a campanha eleitoral [para
presidente] de 1950. De uma sacada do prédio, ainda chorando, pedi à
multidão que mantivesse a tranqüilidade. Afirmei que o urro que ali ouvia me
recordava a campanha que levara Getúlio de volta ao poder, e que aquele
mesmo rugido deveria continuar ecoando, agora para sustentar as bandeiras
nacionalistas e populares.

Ainda nesse instante, Samuel Wainer teve outra percepção: ao assistir
ao cortejo seguindo seu trajeto, ele compreendeu que Última Hora
"sobreviveria ao homem que havia inspirado sua criação" e seu fomento.
Wainer sabia da importância do velho no retrato: ao se recolher, vislumbrou
"teria por missão, a partir dali, defender a memória de Getúlio" .18

Foi também de Getúlio que Wainer recebeu a idéia de abrir uma
sucursal em São Paulo, reduto refratário ao varguismo. Logo depois receberia
outra senha presidencial: havia um "tubarão" em passagem pelo Rio de Janeiro.
Wainer fisgou-o no Hotel Excelsior, na Avenida Atlântica, em Copacabana.
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Francisco Matarazzo Jr. concordou em prover-lhe fundos. Antes, porém, pediu-
lhe a caução, indagando da "postura do jornal em relação a greves". Hábil, o
repórter ponderou que "um jornal popular não poderia opor-se a movimentos
do gênero", mas ressalvou que "Última Hora só apoiaria greves até a porta da
fábrica, condenando qualquer violação dessa fronteira'. Feliz com o que ouviu,
Matarazzo pretextou fragilidade ao confessar temor a "greves que ameaçassem
seu patrimônio com quebra-quebras dentro da fábricà'.

Na autobiografia, Wainer estima Euvaldo Lodi como líder
empresarial e desclassifica Salvador Lossaco, sindicalista bancário e deputado
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que tem rememorada sua "sólida
fama de pelego". Linhas abaixo, junto de Dante Pellacani, Lossaco é
novamente distinguido com a comenda do peleguismo. A última hora de
Wainer foi coerente e reproduziu uma visão característica da época. A
multidão que acorre aos funerais é pintada com milhares de figuras cujo
urro é medonho, grito de gente desvalida e submissa. Falando de sua amizade
com Alzira Vargas (filha de Getúlio), Wainer usou uma das dicotomias mais
comuns para a explicar a nossa sociedade. "Extraordinária mulher do Brasil
moderno", ela teria exercido sobre o pai decisiva influência em favor de
"posições nacionais e populares". Completando o quadro, empresários são
"nacionalistas" e os dirigentes sindicais, "pelegos"."

Visto de cima da sacada de Última Hora, na Avenida Presidente
Vargas, o cortejo do funeral lembra um fantoche. Retratado em páginas
bancadas por milionários capitalistas, o sindicalismo do período paga pela
fama de pelego. O recinto das fábricas sai, enquanto isso, incólume de virar
pauta jornalística. Os grevistas passam por baderneiros do quebra-quebra.

Assim como foi preciso à classe trabalhadora, ainda carecemos de
sindicalizar a fábrica para buscar a experiência operária, para enxergarmos
trabalhadores e trabalhadoras decidindo sua própria sorte.

O TRABALHISMO REINVENTADO

Castigando ou persuadindo, Vargas de fato conseguiu exortar os
trabalhadores do Brasil à crença numa ideologia anti-revolução, o trabalhismo.
Impondo ou barganhando a reformatação dos grêmios operários, durante o
decorrer dos anos 30, o Estado tornou-se o autor do desenho das bases
territoriais dos sindicatos. E não só passou a julgar quem podia responder
pela representação dessas mesmas bases como também passou a legislar
sobre seus recursos e aplicação. Avalizou o direito dos trabalhadores à
agremiação sindical, mas não reconheceu este mesmo direito no nível do
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local de trabalho. Vargas admitiu no operariado brasileiro algo distinto de
uma classe de gente estranha, exótica, desprezível, perigosa ou ignorante.
Sobretudo do final do Estado Novo em diante, embora fosse despótico e
cruento,20 Vargas maquinou sua face afável e tolerante.

Ao realocar no Estado a prerrogativa de tutelar os trabalhadores,
Getúlio renovou tradicionais estratégias de domínio, com métodos repressivos
os mais modernos, estadunidenses ou alemães. Ele orquestrou a transferência
de poder de uma sociedade que se viu sem condições de manter a
agroexponação, mas que, mesmo assim, não descartaria a política de controle
paternalista, munido que estava do propósito de escrever o papel do operariado
no cenário da Grande Política. O recurso à repressão policial e ao paternalismo
do "pai dos pobres" valorizou, deu forma e conteúdo ao trabalhador brasileiro.
Porém, não conseguiu impedir que o trabalhismo, que emanou de ondas
irradiadas no Palácio do Catere, fosse submetido à reinvenção.

Ao visitar o ABC, em 1943, o pai dos pobres precaveu-se, como os
ricos costumavam fazer. De acordo com Braz, "todo o pessoal foi recolhido".
(''A polícia política tinha permissão dos empregadores para 'limpar a árd".)
Getúlio viera para uma cerimônia na Cerâmica São Caetano, usina brasileira
de refratários (de propriedade de Roberto Simonsen e Armando de Arruda
Pereira). Interessado em quebrar o gelo dos paulisras e visando a ser simpático
aos trabalhadores, o presidente "pegou uma dessas telhas, (...). Ficou em pé
em cima da telha. E a telha não quebrou, mesmo parecendo um tablete de
chocolate"." Empresários e trabalhadores, sorrindo com o malabarismo,
confraternizaram empolgados com o nacional-desenvolvimenrisrno.

Vargas, em acréscimo, conseguiu nacionalizar a crença de que, na
sua pessoa, o humilde encontrara um aliado e protetor. Ao prometer o zelo
dos direitos do trabalho, ele carimbou uma ansiosa e ampla demanda,
garantindo muito mais do que podia que tais direitos seriam consagrados e
efetivados pela lei. Por causa disso, teve de admitir cobranças por parte dos
trabalhadores, que lhe requeriam coerência.

"Getúlio foi tudo para o nosso povo" (o "pessoal da lavoura"),
assegurou Cornélio Cancino filho de ex-escravo, lavrador em fazenda." Foi
mesmo "muito bom", ratificou: "Antes de Getúlio não tinha lei. Nós éramos
bicho. A princesa Isabel só assinou, Getúlio é que libertou a gente do jugo
da escravatura".

"Desceram em Santos", explicou Anésio de Oliveira, ao recapitular
o percurso traçado por seus antecedentes. Antigamente, as fazendas
empregavam um
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(...) administrador, que ia no Porco de Santos pegar os imigrantes para levar
para trabalhar. Era muito comum isso, antigamente. (...) Depois [o avô]
cismou de mudar, cidade grande. Modo de falar. Santo André na época não
era grande. Fábrica. Trabalhei em fábrica que fazenda não dava. Trabalhar
para fazendeiro não tinha lei nenhuma. E, então ... salário também é de
acordo. Você plantava, depois repartia com o fazendeiro. Dois terços para o
dono da fazenda, um terço para o produtor, o que produzia. Tinha leis, no
tempo de Getúlio Vargas, tinha leis que favoreciam o empregado. Porque lá
não tinha nenhuma. Trabalhava em fazenda, não tinha nenhuma. Hoje ainda
tem. Mas antes não tinha. Tinha férias, trabalhava em indústria tinha férias,
tinha o salário, tinha os horários cercos de trabalhar. Então, e na fazenda não
tinha férias, não tinha horário. O sol clareava, ia. Só a única coisa que o
lavrador torcia era quando chovia. Ai não ia trabalhar porque quando escurecia
assim: 'Uh, graças a Deus vai chover'. 'Não precisa trabalhar hoje'. Mas
também não ganhava. Na indústria, chove ou faz sol, escurece, ganha. Na

roça não.23

A expectativa de que, com Getúlio, os direitos do trabalho haviam
sido finalmente reconhecidos abriu espaço, em agências públicas, para as
quais se dirigiam os trabalhadores, escudados atrás da lei ou na força de suas
iniciativas. Para os adversários do trabalhismo, tal abertura era veiculada,
maciçamente, como meneio demagógico para os pobres de espírito. Mais
discretamente, tais adversários queixavam-se de assistir os trabalhadores serem
recepcionados em recintos cujo entra-e-sai devia residir em suas mãos. Pois,
de fato, os trabalhadores, nesses encontros, nem sempre eram manipulados.
E também nem sempre perdiam.

"Afinal fui introduzido na sala do Dutra", escreve Armando de Arruda
Pereira, com um resmungo irritado. As greves do pós-guerra logo apareceram
na pauta do visitante, requisitando ele "ação enérgica para tranqüilidade dos
industriais". Entre as medidas, queriam o fim das recepções oficiais às
delegações do Movimento Unificado r dos Trabalhadores (MUT). Essas
missões, Pereira explicou, voltavam para São Paulo cheias de "gás". Era hora
de um basta, ensinando-as o seu lugar, cessando os estímulos.i" Na base das
queixas do industrial estavam as dificuldades do nacional-desenvolvimentismo
em conjugar bem-estar social com progresso econômico, colaboração de
classes e nacionalismo.

Concorde com a tese de o nacional-desenvolvimentismo ter sido, na
ótica das famílias operárias, um fenômeno vindo de cima, o sociólogo Luiz
Pereira escreveu que "em formação", em "contínua reconstiruiçâo" o operariado
exercia pressões a partir '''de baixo'''. Então, se havia um bloco hegemônico
dedicado a queimar as etapas do desenvolvimento das relações capital-trabalho,
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havia, a partir de baixo, uma forte pressão dos trabalhadores em favor de sua
inclusão nos benefícios do progresso econômico. Nesse sentido, não surpreende
registro feito por Leôncio M. Rodrigues. Em comentário acerca da constituição
de um sindicato entre os operários da indústria têxtil mineira, é anotado que
seu aparecimento foi "encarado pelas empresas como a quebra de uma relação
de lealdade e respeito para com os patrões"."

Observando suas ações bem de perto, vemos que não sumiu a ação
direta, a greve, o voto em candidaturas de esquerda e o fenômeno da auto-
organização. Valeu-se a classe trabalhadora, em acréscimo, de acordos com
Getúlio, JK, Jânio e Jango, para cumprir com seu próprio programa
trabalhista. Isto, em determinados episódios, fez com que não só seus aliados
mas também seus adversários recorressem à repressão política para dominar
a cena. Ambos não logravam extinguir o conflito entre as classes nem impedir
que os trabalhadores vissem, em tais momentos, os governos e os patrões
como uma coisa só e antagônica.

É este percurso, que não é o único existente no meio operário, que
estou chamando de reinvenção do trabalhismo. Para esclarecer um pouco
mais a proposta de estudar sua história, precisamos considerar dois sujeitos
políticos fundamentais.

situação de fato". Esta respaldava a composição PCB-PTB no movimento operário
bd -" ,. Ard"26pertur a ora aprovaçao para sectanos como o ru a .

A coalizão PTB-PCB, embora tensionada, abriu a oportunidade para
um pólo nacional-reformista. Gravitaram, no seu entorno, com POsições que
Autuavam, segundo o contexto, tais como: a Frente Nacional do Trabalho
(FND, de orientação cristã, os "renovadores", os rrotskistas e os SOcialistas. A
crescente chegada das esquerdas aos postos dirigentes dos sindicatos reuniu,
em maio de 1961, os ministerialistas, o "circulisrno" (nome dado ao Illovimento
dos círculos operários católicos) e os dirigentes anticornunistas de federações
e confederações na sigla do Movimento Sindical Democrático (MSD).27

Em linhas gerais, a pauta da aliança nacional-reformista consistiu
em organizar intersindicais que agIurinavam sindicatos que não abriam mão
do direito de greve, de uma plataforma reformista visando ao nacionalismo
econômico e à justiça social e, por fim, afirmativos da dignidade do
trabalhador. O bloco reformista precisava, no ritmo de uma sociedade em
polarização entre esquerda e direita, manter-se como resposta para as questões
sociais abordadas em seu programa. Ai encontramos o PCB, como elemento
transgressivo. Apesar de não ser a única força política existente, o Partido
Comunista, por sua envergadura, consistia em meio para levar o trabalhismo
tanto aos seus limites quanto aos mais diversos lugares. Isso não significa
dizer que o PCB estivesse, a todo momento e em qualquer circunstância,
entravando os caminhos do trabalhismo.

Mesmo assim, avaliemos um episódio sucedido em 1949. Notando
descontentamento na fábrica da Rhodia, a polícia toma medidas para impedir
sua "degeneração" em greve. Além de ser fornecedora das Forças Armadas,
a ocorrência era bem vigiada porque o ativismo de base, que era influenciado
pela militância pecebisra, desejava "agitar a classe, rotulando essa pretensão
de 'reivindicação de direitos'". 28

No entanto, numa conjuntura anterior, esse ativisrno de base aparece
descolado do Pc. Apoiados nas exortações que a propaganda getulista fizera,
ou sancionados pela legislação protetora, ou mesmo alegando que agora sim
podiam expressar seus interesses coletivos porque Getúlio Ihes dera sua
palavra, os trabalhadores estavam certos de que tinham direito de lutar por
seus direitos. No pós-guerra, o operariado já estava "agitado" e pa.rtiu para
greve que os próprios pecebistas não aprovavam.

A ALIANÇA NAClO AL-REFORMISTA

Embora a arquitetura varguista do trabalhismo não digerisse um
partido de trabalhadores como o PCB, este saiu da ilegalidade em 1945
(para nela de novo cair em 1947). Foi para reforçar os vigamentos de sua
obra que Getúlio, também em 1945, criou um partido para os trabalhadores,
o PTB. Apesar de ter sido instruido a substituir o comunismo, nos mundos
do trabalho, o PTB acabou se aliando, conforme o momento, com os
comunistas. Cumpre notar que nem sempre isso aconteceu e que dirigentes
perebistas eram adversários do PCB, e que o PCB também oscilou entre
desejar e recusar a coligação.

Esclarece Maria V Benevides que o ministro do Trabalho, Segadas
Viana (1952-53), preferia os líderes "ministerialisras", a quem estimulava e
promovia. Rival de Jango (seu sucessor), Segadas Viana foi alvo de repúdio dos
metalúrgicos de São Paulo, que criticaram sua conivência com o "falso
trabalhismo". Sobre o Curso Stalin, realizado em 1953, Hércules Corrêa escreveu
que o líder pecebista Diógenes Arruda se referia aos dirigentes sindicais com o
"apelido pejorativo" de "sindicaleiros". Na raiz das diferenças, explica, estava a
Resolução Sindical de 1952, "nada mais do que o reconhecimento de uma

A CLASSE TRABALHADORA

Como foi dito, a classe trabalhadora não ficou de braços cruzados
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assistindo ao lançamento do trabalhismo. Em sinal de atitude se puseram de
braços cruzados. Dutra, em represália, tomou providências energicamente
restauradoras. O período 1945-1964 é, em vista disso, de progressiva
insinuação dos sindicatos nacionalistas e reformistas defronte a governos e
patrões. Nessa trajetória, um passo corajoso era a greve. Em segundo lugar,
ao contrário do que muitas vezes se afirma, o sindicalismo trabalhista não
era ausente ou inoperante no local de trabalho. Por si sós (ou não), os
trabalhadores nos deixaram evidências que sabiam se mobilizar e organizar
e que, portanto, não eram presas fáceis de estratégias vindas do alto.

Vejamos, a respeito disso, as "rodinhas",
Enviado, em 1944, para a Ford Motor Company, um questionário

da polícia política nos chama a atenção para a importância das rodinhas. A
firma dá respostas negativas a todas as interrogações sobre ocorrência de
greves, sabotagem, "elementos agitadores", "confabulações entre operários"
e "pessoas estranhas (...) nas imediações procurando entrar em contato com
operários ou com eles confabulando". 29

É expressivo que a preocupação com as rodinhas seja milenar. "Se
os soldados se juntam em pequenos grupos, cochichando, o general perdeu
a confiança de seu exército", garante Sun Tzu, em seus ensinamentos. No
Brasil desde 1927, o lituano J urgis Ceglys era carpinteiro na Ford. Em
interrogatório, ele admitiu ser simpatizante do PCB. Depois, garantiu:
"casado com mulher brasileira, já não mais queria se meter em política". A
razão de a polícia tê-lo intimado a depor fora seu comparecimento, em
1946, a um encontro de empregados da Ford cujo fito era estruturar uma
"comissão sindical na citada companhia", objetivo que, segundo a fonte, "de
fato foi realizado". 30

Durante os trabalhos na companhia, Ceglys declarou que grassava
"grande disciplina", estando as rodas de palestras proibidas. A livre troca de
idéias era assunto arriscado; na ótica repressiva, conversar e agrupar-se era
a ante-sala das "greves brancas", paralisações tiradas internamente e sem
prévio anúncio, por uma gente que muita intrigava os defensores da ordem.

Havia razões para esse cuidado. Conforme averiguou Joel Wolfe,31
em outubro de 1945, os trabalhadores da Ford, da Companhia de Parafusos e
da Metalúrgica Santa Rosa, em conjunto com empregados de outras metal-
mecânicas, nomearam colegas com estabilidade no emprego para representá-
los em suas solicitações por melhores salários. Nesse meio tempo, sabotagens e
freadas na produção respaldavam o poder de barganha dos comissários. Como
eram raros os bandejões dentro das usinas, os trabalhadores interessados nas
mobilizações comentavam-nas durante a pausa das refeições, nos ajuntamentos
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formados nas ruas, ao redor dos botequins, na sombra do descanso.
Os patrões e a polícia sabiam e muito desgostavam e receavam o

fato de que os trabalhadores estavam atentos às coisas, que eles discutiam
variados assuntos em turmas voláteis, ambulantes, informais, as ditas
"rodinhas". Nas conversas e discussões, encontramos polêmicas, facções,
Jesentendimentos e unanimidade (não necessariamente nessa ordem). Foi
omum o apoio às exortações das lideranças ou, ao contrário, as receberam
om indiferença ou desacordo. Nessas rodinhas inclusive transpiravam outras

formas de sociabilidade. São, por isso, uma instância fundamental. Por meio
delas, os trabalhadores não só elaboraram opiniões próprias como suas
divergências. Não estavam nas margens como espectadores obedientes.

As rodinhas são, portanto, superpolíticas.

o TRA A EXCLUSÃO

Se podemos estar certos de atribuir o papel da inovação ao PCB,
não podemos classificar todo protesto, conflito ou revolta como "dirigido
pelos comunistas", nem tampouco implicar os envolvidos como se fossem
seus militantes. Se a repressão política estava de prontidão para criminalizar
tudo como parte da obra da grei vermelha, não devemos seguir o mesmo
procedimento. Da mesma forma, novamente discordando da polícia, nem
tudo era infiltração, aliciamento ou manobra e, ao mesmo tempo, nem tudo
redundava em eficácia.

Um ano antes do Golpe de 64, lavradores no Recôncavo (Bahia)
entraram e saíram de cena. Organizada em janeiro de 1963, a Sociedade
União Camponesa de Maragogipe atraiu interesse, desconfiança e temor
entre fazendeiros, a imprensa e a polícia. A acusação era clássica: desde logo
a liga provocou "incidentes [sic.] ao estilo comunista". Os posseiros e
rendeiros mobilizados procederam à "invasão" das terras "além daquelas

que já ocupam".

Obedecendo a um plano geral do PC que visa a criar o maior número possível
de ligas camponesas, a Faltab [Federação dos Trabalhadores Agrícolas e
Lavradores do Estado da Bahia) órgão do PC encarregado do movimento
camponês, por intermédio de Francisco Guimarães, seu presidente, e de
Eurico Venâncio de Melo, vulgo Maninho, e presidente da Liga Camponesa
de Cachoeira, conseguiram se infilrrar com os posseiros e rendeiros da Fazenda
Palmar de propriedade do sr. Edney CavalcantiY

Fez questão o policial de esclarecer que "os rendeiros da fazenda
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Palmar que constituem a liga camponesa já são antigos ocupantes de terras"
e ao dono "pagam renda". "Ao criarem a liga, estavam ocupando terras da
fazenda".

Depois de criada a liga, entenderam não mais pagar a renda, e ainda cortaram
as cercas que limitavam as terras rendeiras. Pretendiam ainda ocupar trezentas
tarefas da fazenda que não estavam ao alcance e aí pretendiam instalar o
acampamento já conhecido das ligas.

Incomodado com o que ia entre seus rendeiros, o proprietário da
fazenda procurou as "autoridades". Entre essas, o secretário de Segurança,
que determinou diligência da Polícia Militar. Como resultado, depois da sua
incursão pelo local, a liga se encontrava "inoperante", De sua parte, atenta
ao "devido valor" do problema do movimento camponês, a "opinião pública"
de Maragogipe "mantém-se ao lado da Lei e da Ordem, dando inteiro apoio
ao papel da Polícia e dando também o merecido desprezo àquela subversão".

Afiançou o delegado que "esse ponto de vista ficou esclarecido em
todas as conversas e comentários que mantive". Ele também garantiu que a
desarticulação da liga "produz ensinamentos", além dos efeitos esperados. A
repressão trouxe "confiança" ao fazer valer "a garantia e o princípio da
autoridade". No item "observação pessoal", o relatório advoga que "o exemplo
da Polícia deve ser seguido em casos semelhantes". Em suas considerações,
o agente prossegue especulando que Maragogipe "poderia ter um número
bem considerável de comunistas". Arrola como fatores não só as "condições
precárias de vida naquela cidade" mas também o fato de ser uma "cidade
fabril" 3,4 onde a "maioria de seus habitantes trabalha na fábrica de charutos
Suerdieck" 3,4 ou vivem da pesca e da cabotagem de saveiros.

Em anexo ao relatório da polícia, um jornal da localidade nos oferece
preciosos esclarecimentos. Noticiou a imprensa que a antiga fazenda do
Palmar havia sido adquirida aos seus velhos proprietários por um moço
residente na capital Salvador. Precisando da terra para seus misteres, o novo
fazendeiro "teria despachado seus rendeiros, os quais sentiram nessa
disposição (...) acinte aos seus direitos de velhos trabalhadores't." Na sua
versão, o descontentamento, com a remoção de seus costumes em comum,
foi explorado pela infiltração de estranhos soteropolitanos. Para incutir a
rebeldia nos roceiros, os fazedores da liga estariam apregoando que "Deus
não vendeu terra ao homem" e que a terra era de todo aquele que nela
estivesse "de posse e cultivando-a". Com o dinheiro arrecadado mediante
contribuição dos associados, a diretoria prometia a construção de sede nos
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domínios da fazenda com instalações assistenciais, médicos, advogados,
professores "para instrução, saúde e defesa dos associados e de suas famílias".

Diante das evidências de subversão que coletara, O Arquivo então
declara que "desconfiamos dessas atividades que outras razões tenham senão
isca vermelha em terras abençoadas de São Barrolorneu". "Cumpre à polícia
de prevenção e repressão, estribada na Lei de Segurança Nacional", exorta
em seguida, "vigiar, in loco, o que ocorre".

Em sintonia com o secretário de Segurança Pública, Francisco
Trindade, na tarde de 26 de janeiro, o moço Cavalcanti chega à sua fazenda
Palmar acompanhado de força policial, integrada pelo tenente Sena, por
delegado de Polícia Federal, soldados e auxiliares.P' A diligência se instalou
na casa da fazenda "a casa-grande" e intimou certos integrantes da liga a
omparecerem na sua presença: o dono da pequena casa onde aconteciam

as reuniões e outros "elementos", entre estes o tesoureiro, que era subdelegado
de polícia no distrito. Alertado por "elemento de sua malfadada grei vermelha",
o líder Guimarães "escafedeu-se", levando consigo a papelada da Sociedade
União Camponesa. Negaram os comparecentes a promoção de propaganda
política (mas o "patrocínio" de Brizola teria sido apurado pelas investigações).
Em sua justificação, mostraram, às autoridades, exemplares de O Cruzeiro
com matéria a respeito das Ligas de outros estados, argumentando estar
"assegurado o direito de organizar tais movimentos em defesa de seus interesses
agrícolas e sociais".

Cobrindo a ação policial, O Arquivo acompanhou a notícia e opinou
sem rodeios. A matéria afirma que a primeira caravana da polícia malograra.
Não conseguira obter esclarecimentos acerca das finalidades da Sociedade
União Camponesa, a não ser o de praxe, que era uma entidade cujos membros
apresentavam "atividades suspeitas". Embora fosse, em sua maioria, gente
"incauta e ignorante", era politizada por "elementos agitadores", alguns com
ficha nos arquivos policiais baianos. Entre esses, dois que comerciavam nas
feiras, servindo como elo entre a capital, Cachoeira e Maragogipe. Ao
censurar o dito fracasso, O Arquivo censura a polícia porque os depoimentos
prestados não foram tomados em termos de declaração e, assim, não foram
registrados por escrito. Além dessa informalidade, não ocorreram buscas;
logo, não apreenderam materiais nem se dirimiu quem, nos quadros da liga,
era de fora e quem era de dentro da fazenda.

Com o encargo de preparar relatório, o delegado Daltro voltou à
cena e recolheu inocentes talões de pagamento dos associados da liga, mas
ficou sabendo que alguns roceiros pretendiam resistir, uma reação que se
desmanchou com o assédio da caravana à casa das reuniões. O Arquivo, de
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sua parte, não esmoreceu. Registra os trabalhos da polícia, lembra ao leitor
que "não vai longe" o que ocorrera tanto na fazenda Vitória (Cachoeira)
quan~o ~a reg~ã~,d~ sul da B~ia. "A missão que nos cabe", expressou, "é de
alta significação". Ou destruiremos os focos comunistas ou a Nação será
tragada (...) pelos asseclas de Moscou".

O xis do problema não era só o que já ocorrera no sul da Bahia,
::nas o que estava ocorrendo no sul do Bahia; outro relatório registra que
atualmente na zona sul do estado vem notando-se a criação em massa de

sindicatos rurais".35 Esta mobilização associativa, de expressivo, revelava uma
vel~a ,~onhecida. "Como é sabido de todos prolifera naquela região a injustiça
SOCial. Ao lado dos "grandes latifundiários com carros dos últimos tipos,
estendem-se casebres miseráveis onde falta desde o pão ao remédio". Embora
o s~ár,!o mínimo fosse de Cr$ 497,00 diários, os fazendeiros, "quando pagam
multo, davam Cr$ 227,00. (Porém, em Ubarã, o normal era a diária de
Cr$ 120,00.) Receoso e um tanto veemente, o policial redige:

(...) uma classe social cujo denominador comum é a miséria, reunida e
congregada em sindicatos, se por infelicidade for liderada por extremistas
muito dano e dor de cabeça poderá nos dar.

. . Int~r~ogado,,, O presidente Pascoal G. de Souza declarou que o
SIndlc~to existia para resolver as questões entre patrão e empregado", sendo
a recelt~ compo~ta de mensalidades e de honorários em ganhos de causas
trabal?l~tas, a~slm como de doações da prefeitura e da população, com
subscn~~es ao livro de ouro da entidade. Perguntado se o grêmio se intrometia
em política, respondeu que não, por ser pequeno o número de filiados,

Como foi dito, o surgirnenro de movimentos sociais assim não
acontecia no vazio e despertava temores, atenção e represálias. Numa escalada,
os enfrentame~tos resultavam em arregimentação de forças, pessoas e idéias.
Provocavam, Igualmente, espionagem e controvérsia. O bloco nacional-
refor~ista orientava os trabalhadores, no campo e na cidade, a formarem
assoClaç?es e, em seguida, a transformá-Ias em sindicaros legalmente
reconhecidos. Tocando em costumes que os trabalhadores tinham em comum
os grêmios insistiam em se intrometer no relacionamento entre patrão ~
empregado e em defender o amplo direito de associação. O bloco adversário
em co~tr~~artida, den~nciava. ~ue tudo se passava como se fosse uma cirurgi~
maqulavelI.ca subversiva, utilizando inoculação, infiltração, doutrinação:
cordatos e Ignorantes roceiros manipulados por militantes profissionais.

Porém os roceiros não correspondiam a essa imagem de inocência
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. pureza. No episódio da fazenda Palmar, roceiros denunciaram roceiros. O
Arquivo abona sua fonte dizendo que as informações recebidas haviam sido
pre tadas por lavradores residentes em Guapira (distrito rural de Maragogipe)
"decididamente contrários aos acontecimenros't.ê''

Outro aspecto notável é a agraciação que a repressão política dá ao
P B. Apesar de apurarem a suposta influência de Brizola, que não era
omunista, os episódios relatados acima e muitos outros foram insertos no

"Dossiê nQ. 1. Comunismo na Bahia". Sem serem comunistas nem
revolucionários, a suboficialidade da Base Aérea de Salvador preparara, em
1963, um manifesto ao povo e à família." Declaram os suboficiais, subtenentes
c sargentos das Forças Armadas e auxiliares que viviam sob um regime de
"regulamentos desatualizados" e "humilhante" condição. Com base nessas
regras, alegam que seus superiores geralmente assumiam comportamentos
incompatíveis com os progressos da "cultura e civilização" hodiernas. Lutando
para progredir e vencer como "homens, como pessoas humanas e como
brasileiros", se viam face a face com velho inimigo, os "preconceitos seculares
, interesses de grupos que atuam contra a integração social, moral e cultural".

Levando em consideração vários postulados legais, segundo os quais
todo votante podia ser votado e que "até ladrões exercem mandatos em
cargos públicos", os aurores da nota levam a público sua determinação de ir
até o fim (encarando ameaças e coações) e conclamam o povo à luta que é
"uma luta de consolidação da nossa democracia",

Não era bem de comunismo que estavam falando.

o CLUSÃO

"O Brasil", escreveu Darcy Ribeiro, "é a realização derradeira e
penosa dessas gentes tupis, chegadas à costa atlântica um ou dois séculos
antes dos portugueses, e que, desfeitas e transfiguradas, vieram dar no que
somos: uns latinos tardios de além-mar, amorenados na fusão com brancos
e pretos". Sobre eles, prossegue, "feitos pela transfiguração de suas matrizes",
é que pesaria a dura tarefa de construir um país."

De fato, sobre os ombros desse povo se descarrega o peso da
produção da riqueza e, preconceituosamente, se empurra a responsabilidade
pelos limites de nossa experiência histórica. Para entendermos seu desafio -
de carregar a carga e a culpa'? ou de ser depositária do destino do país -
precisamos formular análises complexas sobre a classe trabalhadora, no sentido
de fazê-Ias abrangentes e sensíveis, capazes de reconhecer a diversidade, a
rivalidade, a indererminação e as contradições.
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Entre os obstáculos, encontramos a tutela e a vigilância paternalistas;
não mais a graça, a generosidade da patronagem, a unção de cima para
baixo que abençoa e constitui. Insinuando-se, a "idéia-força" da luta por
direitos, em cujo decurso os trabalhadores se declaram "aptos a regerem-se
por si mesmos" ou advertem que estão "aptos a reivindicar (00') direitos".
Até' no bloco adversário, observadores notaram essa insinuação (e
generalizaram seu alcance). Em relatório sobre o Pacto de Unidade
Intersindical (PUI), o cônsul estadunidense Butrick discordou de suas fontes
pois se inclinavam "a desacreditar a capacidade do operariado de reger-se
por si mesmo'l."

Pensando-se e afirmando-se como urna ruptura, o Novo Sindicalismo,
de certa maneira, executou o disputado programa trabalhista. Em continuidade
com as polêmicas do pré-64, seu ideólogo e líder Paulo Vidal não desejava
associação com as figuras do revoltado ou encrenqueiro, agarrando o papel de
"reivindicado r de direitos"."! Sinteticamente, advogava o "autêntico". Ao
reavivar esta bandeira, em primeiro lugar, constituiu-se o Novo Sindicalismo
na recusa do comunismo e numa crítica ao Comando Geral dos Trabalhadores
(CGT), que também era do pré-64, e adotou a defesa do apolítico e do
apartidarismo. Em segundo lugar, para ser representativo, precisava adquirir
maioridade defronte ao empresariado. Em delicada operação, acionava a Justiça
do Trabalho e descartava greves, por temer a repressão. No entanto, aí já
deixara de lado o culto paternal de Vargas.

Com Paulo Vida!, de 1969 a 1975, o sindicalismo autêntico dos
metalúrgicos de São Bernardo e Diadema conseguiu conter as lutas internas.
Devido a uma formalidade burocrática, as eleições de 1975 não
reconfirmaram Vidal na presidência, mas isso não parecia problema pois
era anunciado como "encabeçado r" da chapa, que, aliás, era única. A 3 de
março, na sessão de instalação dos dirigentes nos cargos, Vidal, abrindo os
trabalhos, pregou a união e o trabalho em equipe e indicou o jovem Luiz
Inácio da Silva para assumir a presidência. Os veteranos que fizeram uso da
palavra deitaram falação sobre o valor de um escrutínio com chapa única e
endossaram o jovem nome. Com a palavra, o virtual presidente iniciou com
algumas frases feitas; depois "ressaltou o trabalho desenvolvido pelo'
companheiro Paulo Vidal". Observados o protocolo e a hierarquia, o orador,
mais desenvolto, "professou a sua convicção de que tudo fará para o
desenvolvimento de um sindicalismo forte e autêntico, cujo objetivo é a
Justiça, caminho inarredável para a conquista da autêntica Paz Social".42

Em 7 de outubro de 1976, no Sindicato dos Metalúrgicos de Santos,
realizou-se uma palestra "de alto teor subversivo". Entre os oradores, Luiz
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Inácio da Silva afirmou que "São Bernardo é o centro industrial mais rico de
ão Paulo, mas os operários passam fome e miséria por causa da política

salarial de arrocho dos governos revolucionários" Y
Ao afirmar que "'o único instrumento que temos hoje é a pressão"',

lembrou que "'a greve é um instrumento de pressão". Ao contrário de muito
do que dissera e de muito do que ainda diria, lembrou também a necessidade
da "união das correntes para voltarmos à época anterior de 1964"'. De fato,
em Santos, o trabalhismo não era lixo do passado. Foram enaltecidos, anotou
o espião policial, os ex-deputados cassados Marcelo Gato e Fabiano Sobrinho,
bem como João Goulart, "que foi o único presidente que se preocupava com
os problemas dos trabalhadores".

Embora alimentassem distância das correntes do pré-64, os
autênticos, se de fato acabaram repudiando a CLT como o AI-5 dos
trabalhadores, jamais abriram mão de um código de leis de proteção laboral.
Mesmo antes da radicalização que os caracterizaria no final dos anos 70, no
I Congresso dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema (realizado em
1974), já eram refratários à CLT. Por isto mesmo, deliberaram favoravelmente
pela "formulação de uma lei básica do trabalho encerrando os direitos
principais, fundamentais e comuns a todos os trabalhadores que vivam de
salários, em regime de emprego, a partir das condições mínimas hoje
asseguradas"."

Um panfleto nos esclarece as "mais sagradas conquistas dos
trabalhadores'l.P "Chegamos a 1976", situa o documento. Sindicatos, quietos;
trabalhadores, desunidos. As empresas? "Fazem o que querem".

Trabalho insalubre, falta de higiene, ritmo louco de trabalho, salários de
fome, chefes que perseguem, dispensas sumárias e injustiças, humilhações,
acidentes (00')' doenças profissionais, filas do INPS. (00') Será que nada nos
convida à luta e à união? Estamos jogando fora as mais sagradas conquistas
dos trabalhadores! Perguntamos: a troco de quê?

Quando veio a certeza da estagnação total dos meios legais, que foi
expressa no discurso de posse de Lula em 1978, a palavra foi retomada pela
vontade das fábricas. Nas rodinhas, tirando comissões, deliberou-se a greve.
A partir da Scania, em 12 de maio de 1978, os ignorantes, sujos e grosseiros
os trabalhadores recusaram a fala tutelar e astuciosa do discurso
comperente.t" A política era denunciada como tapeação se não transparecesse
o compromisso com a defesa do trabalhador. Abraçados ao nacionalismo e
orgulhosos do erguimento do Brasil grande e potente, expressavam a
necessidade de sua inclusão, a começar pela luta em prol dos seus direitos.
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