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INTRODUÇP.O

A oreocupaçào
com a
história dos trabalhadores
no Brasil~
r::.~mbol'-a
I'-ecentc.·
--.---..
- o:::; f2~;:,t.udCls
p i on eir oe datam d o "final do-s
Elf)D~·
~jO E! decol~n::·\I'elos anos 6Cl ---pode SE~I~t.r
eduz ida pe 1a
produçào
crescente
ele textos que
nas 0ltimas
décadas têm
privilegiado
esta temática.
Certamente~
no
interior desta
produçào,
pode-se
observar
uma
variedade
de
enfoques,
abordagens,
recortes geográficos
e temporais.1
Esse período
também se caracteriza
pelo processo de legitimaçào
acaelêmica
da temática que, aos
poucos, vai se constituindo
nào apenas
corno objeto
de
pesquisa
e
reflexào
no
interior
das
universidades,
mas
também
CDmo
campo
privilegiado
de
incielência ele discuss~es
e divergências
polêmicas
entre os
pesquisadores.2
Mesmo
assim. hoje,
se por um
lado podemos
admitir a existência
de
um grande acervo sobre o assunto, é
legitimo também
reclamar a
permanência
de
algumas lacunas
graves para a compreensào
dessa história.
Tais
lacunas derivam
de
razôes di~tintas.
Há períodos
p
ternas que
sào
mais
sistematicamente
trabalhados,
quase
sempre
representando
conjunturas
relevantes,
momentos
de
grandes
movimentaçNes
na
cena
política;
há
regiôes
priorizadas,
dada
sua
característica
de
locus
dos
acontecimentos,
e da
presença de pesquisadores
interessados
em
sua apresentaçào
e
análise. Mas,
há ainda,
períodos,
eventos
e
regiôes
que
permanecem
relativamente
desconhecidos,
por nào
terem
sido objeto
de atençào
dos
estudiosDs.
Estes sào obstáculos
concretos,
compreensíveis
e
naturais,
que
tendem a ser superados
através da realizaçào
de
estudos monográficos
que
vêm agregando
novos dados
e
novas
informaçôes
a
essa
história,
iluminando
fatos
e
conexôes até entào desconhecidas.
A escDlha dos trabalhadores
urbanos do Nordeste como objeto
de
pesquisa e
reflexào
tem sua
inspiraçào
Driginária
na
constataç~o
de
tais lacunas. Neste trabalhD,
propomo-nos
a
analisar as práticas dos trabalhadores
no período 1930-1935,
tentando apreender
a reaçào
à politica
sindical
iniciada em
1930, com a vitória liberal.
A legislaçào sindical
e a copiosa produçào
de leis sociais
podem
ser
consideradas
os
fatos mais
surpreendentes
do
período. As
leis sociais
respondem às
demandas
históricas
1. Veja-se os levantamentos realizados por Leôncio Martins e Fábio Munhoz, Bibliografia sobre
Sindicatos e Trabalhadores no Brasil, Estudos Cebrap, no 7, SP, 74; Luis WernecK Vianna, Estudos
sobre Sindicalismo e Movimento Operário: resenha de algumas tendências, BIB, RJ, no 3, 78 e
Atualizando uma Bibliografia: novo sindicalismo, cidadania e fábrica, BIB, RJ, no 17, 84.
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dos t~abalhado~es~
exp~essas ao longo da P~imei~a Reoública.
Contudo. sua
fDrmalizaç~o
ju~idica causa impacto
na medida
em que def~ne no~mas e condiçbes
pa~a o acesso aos di~eitos,
de fo~ma
a excluir de
sua ab~ang@ncia
parte
exp~essiva
do
contingente
assala~iado.
Po~
out~o
lado,
o
decreto
de
sindicalizaç~o,
ao
assegura~
o
direito de
associaç~o
e
rep~esentaç~o
dos trabalhado~es,
definiu também as condiçôes
de
criaç~o e
funcionamento
dos sindicatos.
A partir
das
modificaçbes
provenientes
da
intervenç~o
do
Estado,3
as
entidades sindicais
assumiriam
caracteristicas
diversas de
~-;uc:\~~ corlqt~nerE's~torm.:"'tC:!E\~S
n o c ont e xt.o d a
Lí.v re DI'··gan:i.zaç:ao,
até ent~o em vigor.
Pretendemos
analisar
o impacto da legislaç~o
sindical para
os
t~abalhado~es
u~banos
nordestinos
e
sua
~eaç~o
às
modificaçbes
introduzidas
no mundo
do t~abalho, a parti~ de
sua implementaç~o.
lnte~essa-nos
particula~mente
observa~ as
possiveis
variaçbes nas
respostas dos
setores o~ganizados
dos trabalhadores
à nova situaç~o,
e onde est~o fundadas. As
diferenciaçbes
no inte~ior do contingente
assala~iado
quanto
à origem, magnitude,
fo~mas de inserçao no mercado, nivel de
organizaç~o,
t~adiçao
participativa,
cor~entes
ideológicas,
etc., pa~ecem
se~ pistas sugestivas
pa~a
pensar em ~eaçDes
dive~sas
à
implantaçao
da
politica
sindical
va~guista.
Out~as pistas igualmente
sugestivas
leva~am-nos
a t~abalha~
com
dife~entes
espaços,
na
pe~spectiva
de
ap~eende~
a
influ@ncia
das dive~sas expe~i~ncias
coletivas na elabo~aç~o
de práticas sociais.
Em nossa análise, p~iorizamos
o inte~valo 1930-1935, no qual
su~gem
as legislaçbes
social e
sindical associadas,
como
exp~ess~o
de
um p~ojeto
complexo.
Tal
p~ojeto ~evela
a
ambigüidade
de que
é
po~tado~ ao
~econhecer as
demandas
histó~icas
dos t~abalhado~es,
inco~po~ando-os
como cidad~os,
ao mesmo
tempo em que
define os limites
institucionais
de
suas açôes, at~avés
do decreto sindical. Po~
outro lado, 0_
p~ocesso de
constituiç~o
de uma classe
t~abalhadora
urbana
no~destina
concent~a-se
com alguma intensidade
no periodo.
PopulaçDes
o~iundas
do campo
formam a
corrente migratória
que conduz,
para as cidades-pólo,
t~abalhadores
destinados
ao
espaço
fabril.
Tais
contingentes
defrontam-se
com
o
p~ocesso
de socializaç~o
nos
novos
pad~Des de
trabalho,
disciplina,
ritmos
e ta~efas, e tomam
contato, alguns pela
p~imeira vez,
com formas de organizaç~o
coletiva praticada
pela
populaç~o
já integrada
à
dinâmica
da sociedade
do
t.r a ba 1ho.

2. Veja-se Paoli et alii, Pensando a classe operária: os trabalhadores sujeitos ao imaginário
acad~micD, Revista Brasileira de História, 3í6, SP, Marco Zero, 84.
3. Ao utilizar a categoria Estado, quando se trata da intervenç~o do governo, respaldamo-nos na
discuss~o realizada por Salama, em que afirma que "o Estado é uma categoria, uma abstraç~o real
(..• ) n~o é o Estado Que age, mas sim sua forma de existência (•.• ) a aç~o do Estado se realiza
através do regime político, ou, mais precisamente, do governo' (Salama e Mathias, 1983, p.33)
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pe~iodo
em estudo
~epresenta,
do
ponto
de vista
dos
trabalhadores
urbanos
no
Nordeste,
um
ciclo
com
caracte~isticas
próprias. A nosso ve~,
o p~ocesso
que se
inicia
em
30
com
a vitó~ia
Llbe~al
é
pe~cebido
pelos
t~abalhado~es
u~banos
como
pleno
de
expectativas
e
esperanças.
Pa~a além
do desenrolar
da história,
importa
~eter essa
dimens~o, presente na fala
individual, expressa
na
atuaç~o coletiva
e,
mesmo que,
de forma
descontinua,
assumida até pelo pólo mais politizado do movimento operá~io
e sindical, organicamente
vinculado ao Pa~tido Comunista. As
ma~chas e
cont~ama~chas
ent~e
30 e
35 v~o
delineando, no
confronto
das lutas
gerais
e
particulares,
a
fisionomia
social desses atores.
Ce~tamente,
aos olhos
d=
hoje, quando
os sindicatos
nos
apa~ecem
como
suntuosas
instalaçbes,
extremamente
bu~oc~atizadas,
edificios
de dezenas
de andares,
com toda
uma
infra-estrutura
que
em
nada
dife~e
dos
modernos
complexos
comerciais
ou
'lndncei~os.
deve
pa~ecer
quase
impossivel
imaginar
em
que
condiçDes
se
dava
aquela
o~ganizaç~o.
Inverossimil
pensa~
em
termos
de g~upos
de
t~abalhadores
militantes, quase
semp~e
sem sede
p~ópria,
reunindo-se em casa de companheiros,
em uma sede emprestada,
e
freq0entemente
em
condiçDes
ainda
mais precárias,
nos
luga~es ermos
da cidade,
à noite, para
evitar o
cerco da
policia ou a perseguiç~o
dos pat~Des. Sem imposto sindical,
financiavam
de
seus
minguados
salários as
despesas
com
papel, jo~nais, etc. Como também, a inexist@ncia
de qualquer
respaldo previdenciário
levava-os a cotizarem-se,
ora para
ajudar o
companhei~o
impossibilitado
de trabalha~,
o~a sua
família,
ou
em casos
mais
graves
pa~a
lhes custea~
os
fune~ais.
A
impo~tância
de
nos
determos
nesse
pe~iodo
está
~eferenciada
a essas mudanças. Nos anos 30, os trabalhado~es
perde~am
o direito
à inocencia.
Já n~o
se t~ata
malS de_
g~upos de
militantes, cuja aç~o encontra
a legitimidade na
anu@ncia de seus pares e nela se completa. T~ata-se agora de
ganhar
legalidade
at~avés
da
existência
burocrática,
enquanto ag@ncias vinculadas ao aparelho de Estado. E é essa
passagem,
é
nessa
travessia
que
se
concentra
o
nosso
interesse. Porque ela n~o
se dA de maneira uniforme em todo
o
pais,
em
todas
as
categorias,
sequer
em
categorias
similares
de uma
mesma
regi~o. Há
dife~entes reaçDes
ao
projeto sindical varguista e
que implicam práticas bastante
dife~enciadasu
Pode
obstar-se que
há
como
captar
essa
~eaç~o buscando-se as grandes linhas tendenciais no interior
do movimento.
é possiv~l.
Aliás, tem
sido esse
o caminho
comumente
adotado
pelos
historiado~es
que
se
debruçaram
sob~e a
temática. De
todo modo,
parece-nos imprescindivel
para delinear-se
um grande
painel dos
trabalhadores
nesse
pe~iodo, que consiga da~ ~onta de possiveis especificidades,
recor~er a estudos monog~áficos
regionais. Só destacando as
diferenças
é que
nos pa~ece
possivel, ao
fim e
ao cabo,

f tI Z E.~1'- ~?m~21'-g
i Ir
t(~n[!É::'n C .i, a"".

linhas~

evidenciar

Como
espaço empirico
de análise,
escolhemos
o
Nordeste e
dentro dele privilegiamos
os Estados de Pernambuco,
Paraiba~
Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. Este recorte permitiunos
trabalhar urna realidade
que embora
à primeira
vista
aparente
urna certa
homogeneidade~
em
termos de
atributos
econ6micos
e
politicos
mais
gerais, ao
ser
olhado
com
atenç~o, revela
toda sua dessemelhança.
Contudo,
durante o
desenvolvimento
da pesquisa, tornou-se necessária
uma ªnfase
maior sobre o Estado
de Pernambuco,
em razâo de sua atuaç~o
como liderança politica regional, corno também, pela tradiçâo
de
funcionar,
no
periodo,
corno pólo
irradiador
dos
movimentos
operário e
sindical para
os demais
Estados da
negiao ..
A escolha do tema deve-se em parte à ausencia de pesquisas e
reflexBes
elaborados
sobre
o
periodo, e
que tenham
como
ponto
de
partida
empirico
a
atuaçâo
dos
trabalhadores
~:;itui::ldos
no f\,IOlrdE'!stl2.
Ivla~:;,
----- E? p r Ln c í.p
e Lmerit.e -------. busca
também responder
às excessivas
generalizaçôes
que~
a nosso
juizo,
estudos e
análi~es
realizados
a
partir de
outros
campos
empiricos,
tªm
sistematicamente
produzido.
Tais
estudos acabam por operar
urna homogeneizaçao
nas práticas e
atores que indiferencia
no interior de um amplo contexto,
as
possiveis
especificidades
porventura
registradas.
Este
caminho tem se mostrado
insatisfatório
em seus resultados,
à
medida que ignora a
heterogeneidade
da sociedade
brasileira
"como
diversidade de
experiências
vividas
no interior
de
relaçôes sociais historicamente
constituídas~ apontando para
distintas
formas
de
se
viver
situaçôes
concretas
de
dominaçâo e exploraçâo"
(PaoIi, 1987, p.56).
Nosso esforço
val, portanto, na direçao
da reconstruçâo
do
que seriam os trabalhadores
nordestinos
nos anos 30. Nao no
sentido
de buscar
os pontos
de confluªncia
a partir
dos
quais se poderia operar uma homogeneizaç~o~
urna convergencia
de
práticas
e
propósitos.
Ao
contrário,
anima-nos
a
possibilidade
de
uma
reconstruçâo
que,
atravessando
as
decantadas
convergências,
possa
resgatar
as
possiveis
especificidades
de
cada processo. Somente assim
nos parece
possivel traçar esse
quadro geral, agora já
nâo mais tendo
como fio
condutor o que possa
haver de similar~
mas o que
chame atençâo pela diferença.
Nâo foi nossa intenç~o querer
fazer
a história
do
exótico, circunstancial,
esporádico.
Pretendeu-se
arregaçar
as
bordas desse quadro, atravessá-Io
e
construir
um
quadro
onde
o
aparentemente
acidental
reencontre
seu significado,
enquanto elemento componente
de
uma trama de diferentes
matizes.
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ALGUMAS

CONSIDERAÇôES

SOBRE A TEMATICA

Ao analisar a produçâo existente sobre a temática, deparamonos com
uma ordem de problemas
que diz respeito
à própria
na t.u re za do tema que ('2 •• por tradiç~o aI tamente pol itizado" •.q.
Dai
os
riscos,
sempre presentes,
de
superdimensionar-se
certas
refer&ncias
ideológicas
em
detrimento
de
outras
atuaçBes
e influ~ncias.
Ou
a tend&ncia
a escrever-se
um
pouco
a
história
vitoriosa,
a
partir
das
propostas
vencedoras,
das
táticas
bem
sucedidas.
Outra
ameaça
constante
é a
tend~ncia
a identificar
a classe
com
o
movimento, organizaçbes, ideologias ou Partidos especificos.
Tomando-se a
parte pelo
todo, negligencia-se
os processos
concretos, subsumindo-os aos
das organizaçbes. Uma variante
desse procedimento
é partir do discurso
das lideranças, de
suas
propostas,
assumindo-os
como
do
conjunto
que
se
pretende estudar.
~ preciso estar atento,
também, ao risco
de produzir-se, tanto um
modelo, como uma vers~o oficial da
história,
através de
uma seleç~o
de fatos
que classifica
alguns como centrais e marginaliza ou exclui os demais.
Tais noç6es nos parecem sugestivas para pensar o alcance e o
significado
da
produçâo
historiográfica
sobre
os
trabalhadores brasileiros
e a necessidade de
estar sempre
disposto a revolver concepçbes assentadas e cristalizadas,
a
rever
interpretaçbes dadas
como definitivas.
Porque, como
alerta Haupt,
"é necessário
examinar a matriz
da reflex~o
histórica sobre o movimento
operário, de modo a entender as
razÔes profundas de
suas limitaçÔes, isto é,
sua reduç~o à
história das idéias,
das instituiçÔes e dos
lideres, a uma
explicaç~o conjuntural
dos sucessos
e das vitórias,
a uma
épica
heróica
constantemente
refeita,
para
atender
às
necessidades das rixas ideológicas"
(Haupt, 1985, p. 197).
Por
outro
lado, nos
estudos
e
análises
sobre a classe
trabalhadora~
recentemente
produzidos
no
pais,
chama
a
atençâo
a diminuiçâo
das abordagens
através dos
enfoques
clássicos:,. Con f o rme i='au~:;to,
"quase já
n~o há estudos com
preocupaçÔes
generalizantes,
voltados
para a quest~o
da
formaç~o do
proletariado, de sua inserç~o
no sistema sócio
politico,
das
formas
organizatórias
convencionais
(Sindicatos
e Partidos)
dos movimentos
sociais ostensivos
----- com a
greve em primeiro lugar ----- das grandes linhas
ideológicas"
(Fausto,
1988,
p.6).
Decerto
que
essa
diminuiç~o tem
sua contrapartida na recente
valorizaçâo de
areas
até entâo
desconsideradas
como
espaços de
práticas
4. A reflex~o que se segue está apoiada na argumentaç~o desenvolvida por HOBSBAWM! no artigo História
Operária e Ideologia in: Mundos do Trabalho, RJ, Paz e Terra! 87.

politicas,
que vieram jogar intenso foco de luz sobre grupos
organizados
fora
dos eixos institucionais,
e
nestes, sobre
questóes até
ent~o com
quase nenhuma
visibilidade
social,
como
as
relaçóes
de
gFnero,
as
desigualdades
etárias,
étnicas, religiosas,
sexuais, etc.
Esses novos espaços
políticos criaram, por sua
vez, se n~o
um
novo
espaço
teórico-metodológico,
ao menos
um
olhar
perscrutador,
mais atento
ao
detalhe,
mais indagador
de
novos signos, mais sensível às diferenças.
Surgiram análises
a partir de micro-obJetos,
resultantes
de recortes no tecido
social
que
aprofundam
o
conhecimento
verticalizando
a
pesquisa
e
tangenciando
os
grandes
cortes
macroSOCi010gicos.
Nesse
campo,
situam-se
o
olhar
sobre
o
cotldlano,
o imaginário
e as representaçbes
dos grupos.
Com
essa nova
abordagem,
há a
revalorizaçào
de
práticas
sociais
presentes no
cotidiano
popular
e ofuscadas
pelas
modalidades
dominantes
de sua representaç~o.
Emergem novas
identidades
coletivas.
Atitudes
consideradas
como
"reiteraçâo
de uma
impotencia
começam
a ser
valorizadas
enquanto
expressâo
de
resistencia
de
autonomia
e
de
criatividade"
(~;i:\deJ~,
lclf3El).
?~ cli':\s~:::,e
Eldqu:in::'
uma
nova
configuraçào.
Os estudos
sobre
os trabalhadores
percebem
organizaçào
fora dos
espaçosinstitucionais,
reconhecem
a
politizaçào
do
espaço
fabril
e demonstram
interesse
em
dimensionar
os
elementos
culturais
presentes
em
suas
t.ra i E~tór-id~-;
..
A valorizaçào
das novas
práticas e
a descoberta
de novos
espaços de investigaç~o,
no entanto, trouxeram consigo, corno
contrapartida,
a
atribuiç~o
de uma certa
desimportância
às
formas
tradicionais
de
organizaç~o
dos
trabalhadores.
Retomou-se
de certo modo
a velha tradiç~o de classificá-Ias
no interior de uma
gradaç~o que curiosamente
se comporta em
sentido inverso.
Assim, se
durante muito tempo,
apenas os
espaços sindical
e partidário
detinham
importância
e eram
merecedores
de
atençào,
nesse
novo
momento
toda
a
valoriz,:"ç~o tr2lns:,fE'~J'''E=--'se
pa ra a",; "novas práticas",
que ~:ie
desenvolvem
no
cotidiano
ou
através
de
formas
n~o
institucionalizadas
de organizaç~o.
De uma maneira caricata,
é como se essas entidades
tivessem
decepcionado
seus
pesquisadores
por terem se
deixado ficar
du ran t.E?ceJ~to t.empo,"comportadamente"
s,ubmiSSias ao Es't,,?-C:!o
~
via atrelamento
e desviado-se
de suas
funçbes originárias,
via
assistencialismo.
Ent~o
essas
velhas
entidades,
carregadas
de vicios,
devem ser
substit.uidas pelos
novas
práticas
que supostament.e
apontam para
a autonomia
e n~o
representam
todo um passado de sujeiç~o dos trabalhadores ..A
nosso juizo,
parece um
grande equivoco
querer estabelecer
prioridades
entre
as diversas
práticas,
para
apreender
as
formas
de
manifestaç~o
e
organizaç~o
dos
trabalhadores
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através de uma gradaç~o que
iria dos mais puros até os mais
conspurcados
pelos valores da sociedade capitalista.
Mesmo porque,
a definiç~o do
valor intrinseco seja
de uma
entidade, seja
de uma forma
de atuaç~o, jamais
poderá ser
estabelecido
a priori. Estará sempre no interior de um campo
de forças onde sua atuaç~o frente aos outros atores definirá
o
seu papel
àquele momento.
No interior
da dinâmica
dos
interesses
em conflito,
é que
se pode
avaliar o
grau de
importância
de
pra~lcas
e
atitudes.
Ou
entre
formas
coletivas e
individuais de
resistência
ou
de organizaç~o.
Sua
import~ncia
está
em
ser
produto,
construç~o
de
determinados
contingentes
que
compartilham
determinadas
experiências
e
a partir delas se
expressam de determinadas
maneiras,
seja
no
plano
material,
seja
no
plano
das
representaçbes.
é nisso que reside sua import~ncia.

o

uso
de determinadas
classificaçbes
também
n~o contribui
para a
apreens~o do
que se
pretende estudar.
Entre elas,
pode
citar-se
a
preocupaç~o
em diferenciar
as
práticas
sociais através
de denominaçbes,
tais como
pré-politicas
e
politicas. No primeiro caso, estariam incluidas as açbes nas
quais n~o
haja evidências
de articulaç~o
a um
projeto de
caráter
finalista.
As
práticas
políticas, por
sua
vez,
teriam as caracteristicas
de ser organizadas
e conscientes
e
de apontar
para uma
acumulaç~o de forças
ou ao
menos ser
experiências
dotadas
de sentido próprio. Além
disso, devem
situar-se
num
espaço
capaz
de
ser
identificado
como
politico, seja por ter
o Estado como interlocutor,
seja por
situar suas demandas em relaç~o aos partidos politicos.
Estudos renovadores,
como os
de Hobsbawm, Thompson, Marglin
e Perrot vêm produzindo novas reflexbes sobre esses temas. A
par~lr
deles, as
práticas luditas
deixaram de
ser vistas
como
manifestaçbes
espontâneas
ou selvagens,
resultado da
incompreens~o
de
trabalhadores
ignorantes
frente
à
emergência da
máquina. Ao
serem revistos,
tais movimentos
ganharam
outra abordagem,
passando a
ser analisados
como
respostas dos
tecelbes e artes~os vinculados
ao sistema de
trabalho
doméstico,
em
defesa de
sua autonomia.
Marglin,
investigando
por outro prisma, aprofundou
a reflexâo sobre a
funç~o política da
divisâo do trabalho e
da maquinaria nos
processos de
acumulaç~o do
capital. Chegou à
co~clus~o de
que
faziam parte
da estratégia
patronal para
controlar 2
produç~o e
impor a
obediência,
minando, assim,
a possiveI
autonomia dos
trabalhadores
(Marglin, 1980). Nesse
caso, a
mudança na ótica, com relaç~o à maquinizaçâo~
possibilitou
a
que se analisasse
de modo diverso a reaç~o
a ela, deixando
de vê-Ia como
uma reaç~o imatura e
despolitizada
de homens
desinformados
e
desorganizados,
para percebê-Ia
como
um
processo
dotado de
significado
político e
de um
sentido
histórico.
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A reflex~o
que Thompson
faz sobre
as classes
sociais tem
como
ponto
de partida
que
estas
devem
ser vistas
como
categoria histórica inseparável da noçào de luta de classes,
considerada
como
sendo "un
concepto previo asi
como mucho
más
universal".
Seguindo
seu
raciocinio,
"Ias gentes
se
encuentram
en
una
sociedad
estructurada
en
modos
determinados
(crucialmente,
pero
no
exclusivamente)
en
relaciones de producción, experimentam
Ia explotación
(o Ia
necesidad
de
mantener
el
poder
sobre
105
explotados),
identifican
puntos de interés antagônico,
comienzam a luchar
por estas cuestiones
y en el proceso de
lucha se descubren
como
clase, y
llegan
a conocer
este descobrimiento
como
conciencia de clase. La
clase y Ia conciencia de clase, son
siempre
Ias últimas,
non Ias
primeras, fases
deI proceso
real histórico"
(Thompson, 1984,
p.37). Ao afirmar
que as
classes surgem a partir
da própria luta! nega a classe como
categoria estática, decorrente das
relaçbes de produç~o e a
luta
de classe
como derivaç~o
da existência
histórica da
classe,
suas
formulaçbes
v~o
de encontro
a
setores
do
marxismo,
embora
possam
encontrar
respaldo
nos
textos
históricos do próprio Marx.
Para Thompson! o
processo de formaç~o de
classes passa por
uma
experimentaç~o
de
elementos
que
s~o
próprios
e
peculiares
das trajetórias
particulares
dos
individuos ou
grupos, o que o leva a questionar a existência de um modelo,
um padrâo,
do que
deva ser esse
processo. Ao
aTlrmar que
"( ... ) Ias clases acaecem aI vivir 10s hombres y Ias mujeres
sus
relacciones
de
produccion
y
aI
experimentar
sus
situaciones
determinantes,
dentro deI conjunto de relaciones
sociales, con
una cultura y unas
expectativas
heredadas, y
aI modelar
estas experi~ncias
en formas
cu1turales
( ... )"
(Thompson,
1984,
p.38),
este
autor
descarta
qualquer
tentativa de
enquadramento
das classes em
modelos prévios,
pela
incorporaçâo
de
elementos
da
subjetividade,
via
cultura.
Essas formulaçôes
pôem em
evidência duas noçDes centrais no
pensamento de Thompson~ a
questâo da hegemonia e a noç~o de
experiência.
Sua construç~o
teórica acerca da hegemonia abre
a
possibilidade
para
desencadear
a
novidade
históricoteórica que
permeia sua reflex~o sobre
as classes sociais.
Ao negar
que a hegemonia da
classe dominante cubra
todo o
tecido social,
impedindo qualquer
tentativa de
um contradiscurso,
ele
introduz uma
questào
fundamental
que é
a
possibilidade
de açào, que remete ao movimento, e, portanto,
à luta de classes.
Segundo Thompson, a
experlencia
é "o ponto
de junç~o entre
estrutura
e
processo",
sendo
a
junçâo
formada
pelos
elementos
de
"necessidade
e
determinaç~o.
pelos
quais
através da experi~ncia
a estrutura é transmutada
em processo
e
o individuo
é reinserido
na história"
(Thompson, 1981,
p.188). A experi~ncia
é, portanto, gerada no
plano da vida

-----------•
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material,
sendo
estruturada
em
termos de ~lasse,
ou seja,
remete-se
à
formulacao
marxista
do "ser
social determina a
consci~ncia
social". Thompson
alarga
a abrang~ncia
da noçào
de
contradiçao
situando-a
no
âmbito
do
conflito
de
interesse,
tanto quanto
no conflito
de valor,
donde a luta
de classes
é ao mesmo tempo uma luta de valores.
Embora essa
nao seja exatamente
uma novidade
no campo
das análises
das
classes
sociais,
chama a
atençao
a acuidade
com que o autor
analisa
a
processo
de formaçao
da
consci~ncia,
no interior
de
uma
dinâmica
onde
o cultural
aparece
nao
como
uma
determinaçao
passiva do
material,
mas como
um espaço
em
movimento,
em
que a
consciªncia
é
gestada
e ganha
sua
E~;':pr·r2ssao.
Para ele, os valores
sao tao produzidos
materialmente
quanto
as idéias,
"ambas nao sendo diretamente
impostas pelo Estado
enquanto
ideologias~
mas
produzidas no
processo social
e
cultural"
(Thompson,
1981, p.193).
Ao evidenciar
que, embora
haja intençao
de imposiçao
de valores,
essa
tentativa
nao
esté nf.'?cf:?s":,al~iam('?nt.e
faclc:~cla
i0.0
SUCf3=sso --.----dado qur2 f.·:~lE
•.vai
se
objetivar
num
espaço
de cont.radiçao,
onde
se
op~em
valor··r2sf.? visL'les ele mundo d í.v e re o e ----- Thompson
re a f i rma
sua cornpreensao
do espaço social
como sendo moldado
sob o
jogo de press~es,
de interesses
contrários.
Nesse espaço,
as
clas~-;es d omi.n ao a a clgc·2m
at.ivament\;? .--..
-_. embol'-a nem sempl'-e da.
manf:~il~aqUi;? s(;?df.?ésf2ja--.----.-em rel,:;!.r;.ào
ao que
se p re t.en d e
impor como
a visao de mundo
corret.a. Dai sua
afirmaçao
de
que "pessoas
sâo tao
determinadas
em seus
valores~
quanto
sâo
em
suas
açôes,
sâo
tâo
sujeitos
de
sua
própria
consci~ncia~
afetiva e moral.
quanto de sua história geral"
(Thompson,
1981, p.195).
Por nao
separar
consciência
e experiência,
Thompson
deixa
para
a classe
trabalhadora
a possibilidade
de se
fazer,
(tanto quanto é
feita),
ou seja, coloca
a possibilidade
da
classe
como
sujeito.
As
instit.uiçbes
de
classe
como
Sindicato
e Partido
sao
consideradas
como cristalizaçBes
de
prát.icas de classe.
Ao dist.inguir o processo
de constituiçao
das classes
de suas instituiçbes
e ideologias
é que Thompson
pode
considerar
as
práticas
de
classe
como
plenas
de
significado
polít.ico
e reconhecer
a resistªncia
em espaços
ant.es ignorados.
Da mesma forma que ao descolar
a classe das
determinaçbes
econ6micas,
coloca
a
possibilidade
da
autonomia
da classe.
nessa
perspect.iva
que
ganha
importância
central
a
t.entativa
de
apreender
como,
em
determinados
momentos,
grupos ou classes
experienciam
as condiç~es
objetivas,
como
vivenciam
as formas materiais
de exist@ncia,
como produzem
e
forjam articulaçbes,
formas de
sociabilidade
e
valores.
o
cotidiano
ganha
uma
dimensào
politica
até
entao
negligenciada,
já
que
o
processo
de
formaçao
das
consci@ncias
nao
se processa
apenas nos
grandes
momentos,
das grandes
mobilizaçbes
e
dos embates
importantes.
Esses
é
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sào os
grandes momentos. Mas
a história também
é composta
pelos pequenos
atos, pelo que parece
trivial e corriqueiro
mas
faz
parte
das
trajetórias
individuais"
e
coletivas,
compondo o seu cotidiano. Essa reflexào coloca-nos
frente ao
desafio
de
articular
o
micro e
o
macro
acontecimento,
complementares
no
interior
do
processo de
formaçào
das
c li:1.sses ..

Revisitar as práticas pode ser um exercicio interessante
por
permitir conhecer
como determinadas
análises foram
ou sào
funcionais
no
interior
dos
campos explicativos
onde
se
situam.
E
a
partir
dessa
viagem
à
contrapelo,
dessa
releitura,
pode-se
abrir
a
possibilidade
de
novas
interpretaçbes.
Um
exemplo:
analisando
a
reaç~o
dos
trabalhadores
franceses à
maquinaria,
Perrot mostra
como
essa
resistência
mostrou-se
muitas
vezes
organizada
e
seletiva,
em
relaç~o
aos
diferentes
tipos
de
máquina.
Recusando-se
a identificá-Ia
como
uma recusa sistemática
ao
oroqresso
técnico,
a autora
aponta
para
a diferença
de
atitudes, encontrada nesses estudos, entre os que operavam e
os
que
produziam
as
máquinas. Esses
últimos
sentiam-se
reforçados positivamente
como elementos
de difusào de novos
valores
de uma
sociedade em
transformaçào
pela
revoluçào
técnica (Perrot, 1988).
Na
maior
parte
da
literatura
sobre
o
periodo,
os
trabalhadores
aparecem através da
construçào de uma imagem,
no interior da qual restam como vitimas de alguma deformaçào
congênita que lhes paralisara ainda no nascedouro.~
Aparecem
como criaturas do Estado que ao mesmo tempo que lhes fornece
proteçào
via legislaçào
social, intensamente
produzida no
periodo,
lhes controla
no
plano
sindical, via
exaustiva
regulamentaçào
sobre suas
possibilidades
de
organizaçào
e
expressào.
"( ••• ) sâo
trabalhadores
heterog~neos
que passam
por
um
processo
de
mudança
de
vida
abrupto,
tomam
consci~ncia
de si como
individuos em mobilidade e tiveram a
má
sorte de
se
formarem como
classe no
interior de
uma
estrutura
sindical tutelada
pelo Estado"
(Paoli et
alli,
1986,
p.
141).
Assim,
oprimidos entre
a
proteçào
e
o
contr-ole --"- faC:(;?~5
da mesm,:t mOF:!da------ "fal"tava"-lhesuma
dimensào
em que
sua iniciativa
pudesse se
expressar como
sinal de sua própria existência.
Concretamente.
se nos
sobre
o
movimento

à historiografia
produzida
l'-emE'terrnos
pe 1'- é Ir io
e
sindical
no
Brasil,

CJ

5. Veja-se a resenha crítica realizada por PAOLI et alii Pensando a Classe Operária: Os Trabalhadores
Sujeitos ao Imaginário Acadêmico in: Revista Brasileira de História, SP, narco Zero~ 1986.
Analisando a produç~o sociológica sobre os trabalhadores brasileiros~ PAOLI et alli apontam o Que
lhes parece emergir do conjunto da obra examinada, como traços que definem os trabalhadores, a
partir de situações de ausências, carências ou atributos negativos, tais como: migrantes rurais
(Juarez Erand~o), figuras vazias de consciência (Fernando Henrique CardosoJ, subordinados a
movimentos que n~o lhe S~D próprios (TouraineJ, agentes subordinados pelo Estado e pelas
limitações do processo de industrialização (Leôncio Martins)~ dependentes do Estado e da sociedade
(Jos~ Albertino RodriQues) impotentes nos planos organizativo e sindical (Azis Sim~o).
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encontraremos
um
acervo
sionificativo
de
estudos
e
pesquisas.
Mas neles,
via de regra, os
atores, sujeitos ou
objetos, ~em sempre
a mesma Tlsl0nomia,
a
~esma prática, o
mesmo sotaque, os mesmos
gestos. Mais ainda, atuam da mesma
maneira, seja no seu
cotidiano, no interior de sindicatos
e
partidos, seja nos momentos
especiais da sua história, onde
estavam em jogo questNes que extrapolavam
a área imediata de
preocupaçóes,
para se espraiar por toda a sociedade.
interessante
observar,
também,
que
há,
regra
geral,
procedimentos
distintos
em relaç~o a essa
quest~o, que v~o
do
reconhecimento
à
omiss~o
das
diferenças
conforme
a
natureza do trabalho que se pretenda realizar. Assim, há uma
uma
série de
variáveis,
amplamente
utilizadas
quando
se
pretende
diferenciar
a
situaç~o
dos
trabalhadores
no
NOI~des"
tE! ------bai.;-:0 n i.ve 1 d e Lndu a "t!'- i.ali zaç:t:ro,
o r'
ig E'm ru ra 1 ,
analfabetismo,
coronelismo,
relaçóes
paternalistas,
ambi(Jüidad<-:?
E'ntl~t-2
O~; se to I'"
<-:?
<::"
f o rmel e .i n f o rme I --"---que si~o
ignorE<.das quando se
pretende
produzir
os grandes
marcos
interpretativos.
Em
nome
da
construçào
de
paradigmas
explicativos,
omite-se
tais atributos,
de modo
a facilitar
generalizaçDes
que além
de n~o
darem conta
dos processos
especificas
e
da dinâmica de determinados
grupos, escondem
pontos
nodais para
a
explicaçào
de
todo
um conjunto
de
práticas e de atitudes.
é

Essa
disJunçào
entre
formulaçDes
totalizadoras
e
os
processos
reais-concretos,
praticada
por
parcela
significativa
dos
estudiosos,
deve-se em grande
parte a um
tipo de procedimento
teórico-metodológico,
que parece fazer
derivar
os acontecimentos
das
estruturas,
onde se
tendo
essas, aqueles
comparecem
automaticamente,
como
pouco mais
do
que
um mero
reflexo;
Sob
esse
tipo de
enfoque,
os
levantamentos
empiricos
permanecem
necessários
e
s~o
utilizados
com
freqüência.
Mas,
percebe-se que n~o
há uma
preocupaç~o
maior em alargar
a sua base, visto que os dados.
coletados em determinado
local
s~o tomados como suficientes
para se refletir e
analisar todas as ocorrâncias,
desde que
estejam
referidas
ao
mesmo
estágio
de
desenvolvimento
econBmico,
e
situadas
no
interior
de
urna
mesma
tempor-2\ I id elel e .
Claro que n~o se trata
aqui de Julgar a oportunidade
de tal
aç~o, ou
seja, se os interesses
ali em jogo
respondiam
às
necessidades
da
populaç~o
envolvida.
Trata-se
de
comprovada
a
natureza
popular
do
movimento
buscar
explicaçôes
para essa
especificidade
e
n~o subsumi-la
no
interior de interpretaçóes
de caráter nacional, abrangentes
e indiferenciadas.

OS ANOS 30: SOCIEDADE

E POLITICA

A
articulaçào
do
movimento
de
30, no
Nordeste.
funcionou
como
um
amálgama
para
unir
os
setores
portadores
de
insatisfaçbes,
apesar da heterogeneidade
de seus interesses.
Sob
a
bandeira
aliancista,
juntaram-se
as
dissidências
intra-oligárquicas~
o tenentismo,
grupos urbanos emergentes
e,
ao menos
em
termos de
simpatia,
os trabalhadores.
O
Programa
Liberal
mostrou-se
amplo
o
suficiente
para
permitir que tais setores se sentissem
representados,
apesar
das diferenças.
O movimento,
deflagrado
no inicio de outubro
e
logo vitorioso,
seria portador
de incompatibilidades
e
divergências,
que
lhe conformariam
a fisionomia
ambigua e
d f:~
proporcionariam
os
ingredientes
posteriores
desdobramentos.

o quadro

econ8mico
e politico dos anos 30
no Nordeste
pode
ser
sintetizado
em
poucas palavras:
declinio
econ8mico,
perda de poder
politico e nostalgia dos
tempos da Co18nia,
em
que
a
produçào
do
açúcar
e
do
algodào
emprestava
importância
à
regiào
no
interior
do
cenário
politico
nacional.
Um
qu ad ro que ~:::.I~E\gucli~:E\I~a.
nc."'IS:·
pl'-imei"r-as
décc\dac.~
do novo
século e que obrigava
o Nordeste a
recuar em suas
pretensbes
de exercer
alguma influência
à nivel
do poder
central, relegando-o
a um
isolamento
marcado por relamaçbes
e ressentimentos,
à medida
que o eixo centro-sul
acumulava
os elementos
que lhe faltavam.
A exoansào urbana
no Nordeste efetivou-se
de
forma lenta e
diferenciada,
em funcào
da ocorrência
de alguns
fatores,
como a existência
de portos, linhas férreas
e rodovias. De
fato,
dada
a
caracteristica
básica de
uma
economia
de
exportaçào,
seja
para mercados do sul-sudeste,
seja para o
exterior,
seu desempenho
estava condicionado
a formas
de
escoamento
dos
produtos. Tanto
assim é que,
alteraçbes
no
quadro de comunicaçbes,
funcionavam
como elemento definidor
da trajetória
das cidades, alternando-se
em
importância
ou
declinio~
à
medida
que
avançavam
ou
nào
no
setor
de
transportes.
Isso
é bastante
visivel quando se
observa as
cidades interioranas
que funcionavam
como
pólos regionais,
para distribuiçào
e troca de mercadorias.
Jo~o Pessoa~
Natal, Fortaleza
e Maceió
compartilharam
com
pequenas diferenciaçbes
os mesmos
traços na
sua formaç~o,
chegando
aos
anos
30
como
Centros
Administrativos
dos
respectivos
Estados, concentrando
um contingente
expressivo
de funcionários
públicos e
empregados
no setor de serviços,
notadamente
comércio
e estabelecimentos
bancários.
Afora a
indústria
têxtil, baseada na
vocaçào natural da regiào para
a produç~o do algodào, a presença do setor secundário
é, com
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a
exceçào
de
Recife,
pouco
expressiva.
Registra-se
a
presença da
indústria alimenticia~
fumageira," oleaginosa e
atividades
artesanais
ligadas
aos
artefatos
de couro.
O
contingente
incorporado
no setor
industrial nào
chegava a
ser numeroso.
Excluidas algumas indústrias de
maior porte,
situadas em
Pernambuco,
em geral, empregavam
pouca m~o-deobra,
embora algumas
atividades,
como
a extraçào
do sal,
pela
sua
sazonalidade,
chegasse
a
ocupar
grandes
contingentes.

A

insatisfaçào
que atravessava
o
Nordeste,
ao final
da
década, aClngld
por razDes diversas a
quase totalidade dos
setores sociais,
permitindo que a rápida
ades~o à pregaçào
liberal unificasse,
sob um mesmo discurso, os interesses das
dissidªncias
oligárquicas,
tenentes,
setores
urbanos
emergentes e trabalhadores.
O projeto da Aliança Liberal sem
a
presença
de
demarcaçbes
ideológicas
mais
nitidas,
facilitaria
a comunhâo. As propostas genéricas
de reformas
sociais atendiam ao desejo de mudança que perspassava grande
parte
da sociedade
e que
no momento
parecia passar
pela
alteraçào dos homens no poder.

o tenentismo teve grande difusào no Nordeste. A travessia da
coluna
pelo
Nordeste
tornara
conhecido o
movimento
dos
tenentes e
tecera uma aura em
torno do nome
de Prestes. A
noticia da marcha espalhara-se
pelas cidades, freqüentara os
lugares ermos dos sertDes, os atos incorporados
pela cultura
popular,
como poesia.
A memória
oral, ao
reproduzir seus
feitos,
encarregava-se
de
agregar dimensbes
heróicas
ao
episódio. Os setores médios que integravam a Aliança Liberal
apostavam
em seu
nome. "Para
mim e
os da
minha geraç~o~
integrados
na
Aliança
"Liberal,
uma
vez
vitoriosa
a
Revoluçâo~ o Cavaleiro da
Esperança~ e nâo Getúlio~ deveria
ser o Presidente
da
República"
(Joffily, 1983, p.373). Para
a maioria
dos contingentes
militares pertencentes
aos BCs
rebelados, a
vitória do movimento representaria
Prestes no
comando da naçào. Inspirados em motivaçDes
diversas, Prestes
era o
nome presente na maioria
das cabeças que
estavam de
alguma forma participando
daquele momento.

o

Nordeste do
final dos anos 20 é um
terreno fértil para o
discurso liberal. A perspectiva
de incorporaçào
da regi~o às
decis6es
nacionais,
somada
ao
ideário
tenentista
de
moralizaçào
administrativa,
conquistou
a
intelecualidade
oriunda
de setores
oligarcas
empobrecidos
e das
camadas
médias urbanas, chegou junto
às unidades militares com ecos
dos movimentos
tenentistas,
apontou
uma alternativa
para as
dissidªncias
inter-oligárquicas
e
sensibilizou
as
camadas
populares,
trabalhadores
urbanos e
funcionalismo
público
para
a
perspectiva
de
modificaçbes
efetivas
em
suas
condiçDes de trabalho e vida. A escolha das questDes sociais
como
tema
central
da
pregaç~o
liberal
expressa
o
reconhecimento
dos
trabalhadores
enquanto
fraçào
da
sociedade com interesses
próprios e diferenciados.
~ um novo
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interlocutor
que passa
a ser
reconhecido
enquanto
tal e,
malgrado as dificuldades
em fazer valer seus direitos,
é uma
situaçào ímpar, em
que novos elementos
passam
a figurar na
cena
social
trazendo
com
eles
a
emergência
de
novas
questNes.
O
discurso das
dissidências
inter-oligárquicas
locais
buscava
apropriar-se
dos
elementos
da
cultura
politica dos trabalhadores
organizados
como estratégia
para
conseguir
a ades~o do novo contingente
de eleitores.
A participaç~o
popular na Campanha Liberal
n~o precisa ser
mensurada,
para que seja vista como um evento significativo.
Nào se trata de
uma participaçào
ativa, expressa em grandes
mobilizaçNes.
Muito
modestamente,
trata-sede
que,
para a
maioria
da
populaçbo
que
teve acesso
à
campanha,
é
a
primeira vez que
1SSO ocorre.
"Antes da
Aliança Liberal, a
presença
física
do
povo
ordinariamente
sÓ
ocorria
nas
aglomeraçÔes
de caráter
religioso,
nas
procissôes e
nas
festas da padroeira". O
discuro aliancista
pôs em movimento
um sentimento
mudancista
ainda
nào entrevisto.
Em Recife,
cantava-se
com
a música Vassourinha,
tradicional
frevo que
EH'L.lm,,:,va
os C::'::"IIrT·,C:\Vc\i.~;.
"ou se
vence pelas
urnas, ou
pela
revoluçâo"
(Jo'ffily, 1979, p , 16J).
A presença de setores populares,
especialmente
trabalhadores
urbanos de
Pernambuco,
nos
eventos de natureza
politica e
militar
que pontuaram
os
anos 20
e
30, constitui-se
em
elemento da especific::idade local.
Desde o inicio do século,
os trabalhadores
pernambucanos
sào presença ativa
em todos
os eventos que se desenrolam
na cena pública. Por ocasiào do
Movimento
Liberal, ~c
trabalhadores
integraram-se
à luta,
tendo
atuaç~o
decisiva para
o
suc::esso do movimento.
Em
outros
lugares, a
presença de
trabalhadores
também
seria
registrada,
mas
numa dimensào
bem menor. Tal
presença nào
deve ser
atribuida a interesse de
aproximaç~o
e integraçào
demonstrado
pelas
demais
forças
liberais
e
sim
às
peculiaridades
loc::ais,que forjaram, em alguns lugares, como em
Pernambuco,
tradiçôes
históricas
de
intervenç~o
dos
trabalhadores
na
cena pública.
A afirmativa
de
Weffort de
que o grupo revolucionário
"conseguiu conquistar a simpatia
das massas populares urbanas, mas n~o chegou a interessar-se
por sua participaçâo
ativa" (Weffort, 1978, p.65)~ n~o chega
a
se aplicar
inteiramente
ao Nordeste,
embora se
mostre
adequada ao momento pós-revolucionário.
Por
outro
lado, temos
em
contraponto
aos aliancistas
o
posic::ionamento de
grupos ideológicos
de inserçào
entre os
trabalhadores,
notadamente
o
PC8, cuja
Direçào
Nacional
definira
a n~o
participaçào
no
movimento,
avaliado
pelo
Partido
c::
amo
fruto de
uma
disputa
imperialista
entre
a
Inglaterra e os Estados
Unidos. No Nordeste,
a participaçào
comunista
no movimento
dar-se-ia
à
revelia da
Direç~o do
Partido. Pernambuco
é o exemplo: pressionado
pela militância
do Partido e pela tradiç~o de participaç~o
dos trabalhadores
pernambucanos
nos
eventos politicos,
o
dirigente Cristiano
Cordeiro
consultaria
o
Comit0 Central
sobre a
posiç~o do
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Partido
em relaç~o
ao Movimento
Aliancista. A
decis~o da
Direç~o
Nacional,
de
n~o
intervenç~o no
movimento,
n~o
chegaria
a
convencer
os
comunistas
perhambucanos
que
insistem
sobre
a
necessidade
de participaç~o.
Por
fim,
conseguem
da Direç~o
Nacional
permissào
para analisar
a
questào, pautando-se pelas
especificidades
do quadro local.
"O Partido
Comunista~ em Pernambuco,
participou ativamente
da rebeliâo~ ao contrário
do que ocorreu em outros Estados.
O PCB
declarara sua neutralidade
nas eleiçôes de
março de
1930: nem Prestes (governo)
nem Vargas (oposiç~o) era a sua
palavra de ordem. Em
Pernambuco os comunistas votaram com a
Aliança
Liberal. Carlos
José Duarte~
que pertencia
desde
1928
à Uniâo
da Juventude
Comunista~ fazia
comícios próVargas. E
o próprio Cristiano Cordeiro.
Este justificava a
sua
posiçâo afirmando
que o
Partido considerara
"quest~o
aberta"~ tal apoio ou nâo".6
A
ades~o
ao movimento
reuniu
vários
tipos de
inserç~o:
_trabalhadores sindicalizados
ou n~o, engaJados em milit~ncia
partidária e independentes.
Depoimentos de aposentados~
e
t_r- ;::\I::'\i:'11 had o re<::-da F'(~'
I'--n
i:tmbuc:: D
T ri=\f1ll'Jc:íy~5
<::t_ f ir marn :
"( •••
)
nâo
todos. Eu~ por
exemplo~ nâo lutei.( .•• ) A
linha azul tomou
parte
a~lva
disso.
E
muitos
funcionários
de
outros
departamentos
também
tomaram
parte
ativa".?
Outros
c!(;;:poimen
t.o s a pori t.arn pe ra a pi':\l~tic
ipaç~o ele popu 1E:ur-es:
••
(••. )
No começo
nós fizemos barreiras. E
na Great-Western
também
houve
um
movimento
grande~
em
Jaboatâo.
Muitas
outras
pessoas
[que
n~o
eram
funcionários da
TramwaysJ
também
participaram.
Receberam,
armas
e
lutaram".9
Um
outr o
entrevistado
fala-nos da expans&o
das idéias liberais entre
os
m i I itc:\n-?s:"( ••. ) Era
porque no
interior
as
idéias
liberais
estavam
muito
difundidas
aqui
no
Norte~
especialmente
Pernambuco~
Paraiba,
Rio Grande
do
Norte~
Ceará
e Alagoas,
esse
Norte todo.
A
campanha era
muito
grande. Eles faziam muitos comicios~ havia muita divulgaçâo,
especialmente
nas forças armadas (••• )".9
v-

Portanto, n~o se
pode ignorar o clima da
época, que vem se
formando com elementos de
uma cultura de rebeli~o, desde os
sucessivos
levantes
dos anos 20 e,
especialmente
da Coluna
Prestes, de grande repercuss~o no Nordeste. Em alguns casos,
o
clima
é
potenciado
por
fatores
locais
que
fornecem
especificidades
a cada processo. Na Paraiba, a morte de Jo~o
Pessoa
provocaria grande
comoç~o
entre setores
populares
que, entre outras manifestaçDes~
expressariam
sua indignaç~o
abraçando a bandeira liberal e integrando-se
ao movimento de
30. Em Pernambuco, a participaç~o
popular está relacionada à
existência
de um
expressivo contingente
de trabalhadores~
com
um
movimento
operário
e sindical
expressivo
e
uma
presença
significativa
na
cena
politica.
Os
elementos
6. MeIo, op. cito p. 15.
7. Arlindo Vieira, Recife, entrevista, em 11/08/89
8. José Sobreira, ey.-funcionário da Pernambuco Tramways e militante do peE, entrevista, em 24/08/89.
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citados funcionariam
como marcas
de distinçào,
tanto malS
identificáveis
quando
comparadas com
a dinâmica
em outros
estados. O movimento
de 30 nào aparece no
Nordeste com uma
fisionomia única,
se em Pernambuco
e na Paraiba
teria uma
conotaçào
popular inegável,
nos demais
Estados a
atuaçào
militar daria o tom ao movimento. 10 Os depoimentos
e relatos
da
época
<::;àoi.nque~3tionf:lvE?i~~,
E:\
e~:·s·er-espE'ito. "( •.• )
distribuidas
as armas
pelas
casas dos
civis, dentro
dos
planos já estabelecidos
teve
inicio a operaç~o
(••. ) Muniz,
de metralhadora
na
mâo, fez parar os bondes
que saiam para
os primeiros percursos da estaç~o de Joâo de Barros, levando
operários
às
oficinas
e
fábricas,
comerciários,
madrugadores,
em direç~o ao
seu trabalho (••• ) os operários
da
Tram~'lays, a
famosa
"linha azul"
porque
vestiam
fardamento
de brim
azul, aderiram
em cheio"
(Cavalcanti,
:1.9?U!,
p ..E3lf) ..
Especialmente
no
Nordeste,
as
dificuldades
das
forças
vitoriosas
em chegar a um consenso em relaçào à definiçào de
nomes para
as Interventorias,
bem como a
pressho exercida
pelas
forças
derrotadas
contra
determinadas
indicaçbes,
acabaram por eleger os
tenentes como a fonte fornecedora de
quadros para
os executivos
estaduais. Nào
se deve esquecer
que
na
regiho,
o
tenentismo atuara
como
a
força
mais
expressiva do
movimento, enquanto
os grupos civis
além de
minoritários
na maioria
dos Estados, ou nào
contavam com a
contlança
dos
militares,
ou
nho
dispunham
de
quadros
conslderados
capazes
de
assumirem
tais
cargos.
Depunha
também a favor dos
tenentes o fato deles serem considerados
"es.tl'-<::lnCJE~:.lI'-O~:;
(::!
poli.ticamentf? neut.roe '
(Pandolfi!, 1980,
p.346) ou
seja, nào
estarem comprometidos
com
as querelas
internas à politica local.
A complexidade
de conciliar interesses distintos e até mesmo
contraditórios,
bem como a
diversidade
dos processos, podem
ser avaliadas pelo grau
de rotatividade
nas Interventorias,
no periodo
que vai até 1934.
Apenas em Pernambuco,
onde o
movimento
liberal
teve
maior
penetraçho,
o
civil
Lima
Cavalcanti
permaneceria
à
frente da
Interventoria
durante
todo
o
periodo.
Paraiba
e Ceará
mantiveram-se
com
uma
substituiç~o,
no
caso do
Ceará
por
motivo
da morte
de
Antenor
Navarro, substituido
por
outro
civil. Os
demais
Estados apresentam
um alto
nível de
rotatividade,
Alagoas
com quatro e
o Rio Grande do Norte
com seis Interventores.
De inicio, todas as Interventorias
foram ocupadas por civis,
mas,
já em
1931, apenas
Pernambuco
e
Paraiba permaneciam
nessa condiçào. No Rio Grande do Norte, as crises sucessivas
entre os
tenentes e os
grupos politicos
locais
levariam à
maior rotatividade
da regiho (Pandolfi, 1980, P.352).
9. Entrevista com Vaiou Cardoso, Recife, em 09/08/89.
10. Sobre a participaç~o dos trabalhadores pernambucanos no movimento de 30, veja-se FERRE!RA,
Brasilia. Os Trabalhadores e a Revoluç~o de 30 in: Revista do Arquivo Público, Recife, v.40, n.43,
1990.
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OS TRABALHADORES

NO NORDESTE

Vitorioso o movimento, abre-se
nova conjuntura
politica, na
qual os trabalhadores
começam
a experimentar
os limites das
propostas propagandeadas
durante a campanha. A esperança que
animava
os
que haviam
se
engajado,
mesmo
que de
forma
indireta, ao movimento
liberal, era de que, instalado o novo
governo, as mudanças relativas às condiçbes de existência se
concretizassem.
Contudo, desde o inicio, os diversos setores
que cumpunham
o novo governo mostraram-se
pouco receptivos
aos
trabalhadores.
Os
tenentes nunca
procuraram disfarçar
seu
profundo
receio
em
relaç~o
às
iniciativas
dos
trabalhadores
p
as
fraçbes
dissidentes
colocavam-se
refratárias
às suas demandas.
Com relaç~o
aos setores populares,
é visível a
mudança de
perspectiva
que
se inicia
no
pós-30.
A relaç~o
Estadotrabalhadores
torna-se
mais
complexa,
à
medida
que
se
distancia
da repress~o
direta, até
ent~o praticada,
para
introduzir
elementos
de controle
mais
sutis
que nâo
se
deixam
conhecer à
primeira vista.
Os novos
Interventores
reconhecem
os
trabalhadores
enquanto
interlocutores,
incorporando-os
à
sociedade.
Em
contrapartida,
procuram
definir os
limites da incorporaç~o
e da atuaç~o
no espaço
social.
Assim,
o
reconhecimento
da questâo
social
e
a
proposta de resoluç~o dos conflitos via conciliaçbo
entre as
classes
se concretizariam
na
política de
sindicalizaç~o,
onde s~o definidos os parâmteros
legais que deveriam nortear
as
práticas sindicais
e
a partir
do que
os governos
se
colocam como agentes da politica sindical varguista.
~ nesse
contexto conturbado,
em que
os trabalhadores
est~o
experienciando
os contornos da
nova conjuntura,
que surge a
Lei
de Sindicalizaçbo.
O Decreto
19.770 desabou
sobre os
trabalhadores
com tradiçbo organizativa,
como um instrumento
que lhes cercearia a
liberdade de atuaçâo. Contudo, para os
trabalhadores
que
ainda n~o
haviam conseguido
formar seus
sindicatos,
e
nos casos de patrôes
intolerantes
diante das
práticas organizativas
dos trabalhadores~
e nào eram poucos~
descortinava-se
a
perspectiva
de um novo
tempo. Também~ em
relaçâo ao Decreto de
Sindicali2aç~0,
n~o havia uma posiçào
consensual naquele
tempo de diversidades.
Joaquim Pimenta,
um dos seus
autores, afirma que o Decreto
"foi uma espécie
de carta constitucional
que!
enquanto restaurava e garantia
o direito
de associaçâo dos trabalhadores~
ampliava o tipo
tradicional
do sindicato
que~ além
de instituiç~o~ cujos
estatutos ainda se regulavam
por normas de direito privado!
passava! também~ a
ser colaborador com o
Estado na soluç~o
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para
os problemas
diretamente
classe
( F' i rnentz:"[ :' 191.19, p.lf3<?)
li

ligados

aos

interesses

de

..

As
organizaçDes
livres
e
aut6nomas recebem
o impacto
do
Decreto de sindicalizaçào
e buscam respostas para o controle
p
a
burocratizaçào
que
o Decreto
traz
embutido;
os
sindicatos
passam de figuras de direito privado para figuras
de
direito público,
integradas ao
aparelho de
Estado; as
influ0ncias
ideológicas
sofrem um
rearranjo à medida que os
comunistas
elegem
o
movimento
sindical
como
campo
prioritário
de atuaçào;
as classes proprietárias
mostram-se
refratárias
em
relaçào às
iniciativas
de organizaçào
e ao
atendimento
das demandas
dos
trabalhadores;
a
legislaçào
social é
lançada como doaçào, tentando
ignorar as jornadas·
de
lutas empreendidas
com
este objetivo;
o Estado
busca
harmonizar o capital
e o trabalho na tentativa
de anular o
conteúdo de viol~ncia
implicito
à relaçào. Estes s~o alguns
dos
elementos que
sào postos
na ordem
do dia
e provocam
modificaçDes
nas práticas dos trabalhadores.
Curiosamente~
a inclusào
ao mundo
fabril de
novos grupos
egressos do campo~ vindos das diversas formas de relaçDes de
trabalho que
caracterizam
o meio
rural, nào parece
ter em
conseqü0ncias
diretas
nas
formas
de
organizaçào
e
de
expressào
a nivel
do movimento
operário e
sindical. seja
como descenso
do movimento,
seja em
dificuldades
geradas a
partir
da inserçào
dos
novos
contingentes.
No
Nordeste,
talvez em razào da
forte expectativa
de mudanças decorrente
da campanha
liberal
e do otimismo com
que os trabalhadores
vivenciam a vitória do movimento,
nào se poderia
falar em
uma pressào
significativa
dos novos integrantes
do mercado
de trabalho
urbano, no sentido de
declinio das iniciativas
reivindicativas
e mobilizadoras.

o processo

de socializaaçào
das experlencias
é facilitado
pelo clima de intensa
mobilizaçào
que se vive no momento ..A
noçào de
direitos que
ganha espaço
através da
atuaçào da
imprensa
operária, a
presença dos
trabalhadores
na
praça
pública,
a
luta pela
aplicaçào
da
legislaçào social,
o
debate que ganha
corpo com a legislaçào
sindical, atuam de
modo a alterar em um breve intervalo de tempo a estrutura de
apreens~o e
de vis~o de mundo
dos recém-chegados.
Vivia-se
um daqueles
momentos em que
tudo acontece de
modo rápido,
que o
tempo parece
perder seu ritmo
próprio e
absorver a
ansiedade
e a
pressa
com que
os
processos sociais
eram
cotidianamente
vivenciados.

o

ritmo frenético
da legislaç~o
social é. no periodo,
a
mar-ca mais ~.igr1i"fic(:\tiv2
... "( .•. ) apenas
durante o
ano de
1931
foram elaborados
seis
anteprojetos
de leis
sociais
(horário de Trabalho; Regulamentaçâo
do Trabalho Feminino e
do Trabalho
de Menores;
Convenç~es
Coletivas
de Trabalho;
Juntas de Conciliaçâo
e Julgamento
e Salário Minimo) e foram
promulgadas
duas leis __
a de Sindical izaçâo ~ de março e a
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de
Nacionalização
do
Trabalho~
de
agosto.
(•.• )
desenvolviam-se
trabalhos sobre a
reforma da lei das Caixas
de
Aposentadorias
e Pens~es~
visando
não
só à
extensão
desses benefícios a outras categorias
profissionais
(elas só
atingiam aos
ferroviários
e
aos marítimos)~
como
também o
estabelecimento
do
seguro
social
fora
do
terreno
dos
serviços públicos (o decreto principal que reforma a lei das
Cai}:as é o de nO 20. 465 ~ de 10 de outubro de 1931)" (E!OflH?S,
.l9T?, p , :~~:.:>l
).
Em
termos imediatos,
os efeitos
da Legislaçào
apareceram
unificados
sob a forma
de intensificaçào
do associativismo,
muito embora reagissem a
motivaç~es
internas diversas" Para
a
fraçào do
movimento,
que já contava
com uma
tradiç~o
organizativa
anterior, tratava-se de multiplicar
o espaço já
conquistado
através de
sua potenciaçào,
e assim
evitar o
risco de cerceamento
de suas atividades
por parte do Estado.
Os
segmentos sem
experiência
organizativa
escudavam-se
no
.caráter de legalidade
de que o governo
dotara a existência
sindical, para enfrentar a resistência
patronal, em ambos os
casos, resultando numa vigorosa inclinação associativa.
Contudo,
analisando
as
trajetórias
percorridas
pelos
trabalhadores
e
suas
entidades
no
periodo,
percebe-se
algumas esoecificidades
vivenciadas
em relação
ao processo
de adequação ao projeto sindical varguista.
A identificaç~o
povo-governo,
que em Pernambuco
marcaria o
episódio
de
30,
não
resistiria à
normalizaç~o
da
cena
política local. ~ interessante
perceber que os trabalhadores
nào volta
para casa com o
fim do movimento,
insistindo em
permanecer
no espaço público, externando
sob diversas formas
de eventos coletivos a
alegria pela vitória. O Departamento
Estadual
do Trabalho
incluiria nas
resoluçDes da
reunião
realizada
no dia
1/12/30 que
"( .•• ) igualmente
avisa aos
operários
ser
tempo
de
cessarem as
manifestaç~es~
pelorendimento
do trabalho~
agora
mais
que nunca
necessário
( .•• )".
Ao
governo
e
aos
patrbes
preocupavam
os
desdobramentos
que
viessem decorrer da quebra
na rotina do
trabalho,
n~o
apenas
pelo
ângulo
da
produç~o,
mas,
principalmente,
pela ruptura
nos padrbes
estabelecidos
na
d i eci.pLí.nado
-!.:1'-.:3.balho."(
..• ) Tal é o
caso da manifestação
que contagia
a cidade de
Moreno, vila operária
da Societé
Cotonniêre
Belge-Brésilienne~
um dos locais em
que mais se
delira de contentamento
pela
queda do Catete. Nessa cidade,
paralizou o
movimento das fábricas: a
populaç~o em delírio
foi
à estaç~o,
à passagem
do trem
vivando a
Revoluç~o e
cantando a Vassourinha.11
Em Recife, os operários da Fábrica
de
Tecidos
da
Tor~e
e da
Empresa
Indust~iais
Reunidas
abandonam seus
trabalhos para sai~ em
passeatas pelas ruas

11. Diário de Pernambuco, Recife, 15/10/1930, Cf. Leite Lopes, A Tecelagem dos Conflitos de Classe,
Marco Zero, SP, p.30B. Vassourinha é um frevo tradicional de Recife.
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o nivel de absentismo ~egist~acio nos dias
subsequentes
à
vitó~ia
do
movimento,
n~o
ta~da~ia
a
p~ovoca~
~eaçbes
indignadas do patronato aliancista e p~eocupaç~o da pa~te do
gove~no, inte~essado em ~esolver o impasse sem que quaisquer
dos
lados
se
sentisse
melind~ado.
Fo~am
dias,
semanas,
meses13
em que
os t~abalhacio~es
inte~rompe~am
o
trabalho
pa~a ocupar
as ~uas, as praças
e os jornais,
com notas de
apOlO,
telegramas
e
passeatas.
Tais
eventos
implicavam
subvers~o do tempo da produçào, com a freq0ente substituiç~o
das
atividades
produtivas
por
manifestaç~es
coletivas~
fábricas
funcionando
precariamente
ou
completa~ente
fechadas.
Nos
festejos que
se
sucedem
na
capital e no
interior do estado, destacam-se
os trabalhadores
que tiveram
participaç~o
ativa
no
conflito
e,
portanto,
sentiam-se
responsáveis
pela
vitória.
Os
operários
da
Pernambuco
Tramways
a
famosa
linha azul
organizam
grande
manifestaç~o
em
praça pública,
em que aplaudem
"a vitória
alcançada
pelas
hostes
revolucionárias. "14
r'.lo~.;
d íass
seguintes, os operários têxteis
da Fábrica da Torre saem em
passeata até o Palácio
do governo, enquanto os ferroviários
da Great-Western
publicam uma
extensa nota em
que afirmam
que "( ••• ) o período
de olygarchia que atravessamos
será em
breve
sufocado
últimos
redutos
espadas
flamejantes
e
invictas de Juarez Távora e t1iguel Costa. "1:5
Injunç~es de
ordem local
da~iam inicio, em
Pernambuco,
ao
graeiativo afastamento
entre
trabalhadores
e
Governo,
na
medida
em
que
episódios
cotidianos
foram
colocando
os
aliados
em
posiç~es
de
confronto.
A vibraç~o
das
manifestaçbes
de regozijo
dos
t~abalhadores
pela
vitória
liberal
se~ia
empanada,
num
primeiro
momento,
pela
pe~plexidade
ge~ada
pelas notas ameaçadoras,
dirigidas aos
operários.
Pouco
depois,
a
eclos~o
da
p~imeira
greve
inaugura~ia uma
nova fase na ~elaçào
entre trabalhado~es
e
gove~no,
em
que
as
esperanças depositadas
no
movimento
aliancista começam a se mostrar frustradas.
"( ••. ) Essa lua-de-mel durou muito pouco. A 6 de dezembro de
1930~ estourou a greve
geral dos padeiros~ pelas 8 horas de
trabalho,
liderada
por
José
Caetano
Machado,
que
era
dirigente sindical
e membro da
direç~o estadual do
PCB. O
mesmo coronel
Muniz, que comandara os
padeiros, leiteiros,
pedreiros e transviários,
no assalto ao quartel de Soledade~
atacou à bala os
grevistas. Cristiano Cordeiro foi demitido

12. Diário da Manh2, REcife, 17/10/1930 e 111111930.
13. Em fins de novmebro d~ 1930, nem todos os trabalhadores ainda reassumiram seus postos de trabalho,
apesar dos apelos que lhes fazia, via imprensa, o patronato.
14. Diário de Pernambuco, Recife, 9/10/1930.
15. Diário de Pernambuco, Recife, 19/10/1930.
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e preso. José Caetano Machado
teve a cabeça a Prêmio.
caiu de novo na ilegalidade
"(1'1elo,l'-jl86!1 p.iS)"

O PCB

A greve, organizada
pela
Uni~o dos Panificadores
de Recife,
seria recebida
com hostilidade
pelo governo,
que lança uma
nota oficial responsabilizando
os comunistas
pela eclosào do
movimento,
ao
memo
tempo
em que
declara
"( ••• ) fiquem
avisados
os panificadores
que n~o
é a
vez de
reclamarem
aumento de salários. Se disso necessitam,
aguardem a vez que
chegará.
Porque de
salários e meios de
subsistência
mais
justos, precisam
muitos outros, digo, outras
classes e nâo
somente os
pani ficadores. 16 Os t.r
ab a 1hc,dores sào av isE:,clo~.
de que o Estado, como senhor do novo tempo instaurado,
passa
a deter o conhecimento
dos ritmos das mudanças que lhes sào
nece':::",~.Élri.:3.s"
11

As
diversas oreves
com
que os
trabalhadores
inauguram
o
governo provisório parecem apontar para uma espécie de jogo,
em que eles estivessem
tentando perceber qual os limites que
estavam colocados na nova situaçào. Diante das greves que se
sucedem e
da particular irritaçào demonstrada
pelo governo
diante da
reorganizaç~o
da
Uniào Geral
dos Trabalhadores,
intersindical
sob
influ@ncia comunista,
a resposta
nào se
faria
esperar. O
governo,
mesmo reassegurando
o apoio
à
organizaçào
dos
trabalhadores,
decide proibir
a realizaçào
de reuni~es,
postergando-as
para
"depois de
consolidada
a
obra da
Revoluçâo triumphante,
feita por todas
as classes
isoladas, o que seu prestigio e justificou
a luta armada; só
depois disso
é que
ser~o possiveis
organizaçÔes
syndicais
construtivas,
com
as
quais
o governo
colaborará.
Antes
disso,
n~o. Porque
a
desordem jamais
construiu
,nem
a
liberalidade
pode ser confundida com licenciosidade.
(•.• )17
Um expectador atento
perceberia por entre os
aplausos e os
discursos
empolgados,
que
ecoavam
nas
passeatas
comemorativas
à
vitória liberal,
um certo clima
de tensào
que vai se acumulando
em funç~o dos descontentamentos
e n~o
aceitaçào
pelos
setores
mais
conservadores
do
arco
de
alianças que proporcionara
a vitória liberal. A presença dos
comunistas,
aliados
em
30,
passa
a
ser
contestada
no
interior do grupo. Poucos
dias após a vitória do movimento,
nota assinada pelo Comando
Militar de Recife e publicada na
imprensa definia os contornos reais da participaç~o
política
no
periodo
que se
iniciava.
Mesmo
tendo participado
da
organizaç~o
e execuç~o do movimento, em resposta às pressDes
internas ao
grupo no poder,
os comunistas
sào
excluidos e
notas ameaçadoras
sào publicadas.
"( ... ) o Governo
Militar
mandará passar
pelas armas,
na
praça
pública,
a
todo
aquele
que
estrangeiro
ou
n~o,
propalar
ou der
curso
a boatos
relativamente
a
assuntos
comunistas,
tentando
assim enxovalhar
os altivos
e nobres
16. Diário da Manh~, Recife, 13/11/1930.

princãpios da Sevoluà}o Drasileirao"2Gt !?uI pn?At/e@;t/o
dG' boatos,
que colocariam
em risco
o movimento
de outubro,
notas de
igual
teor
se sucedem,
contendo
ameaàas/ '"1 Ioverno
de
Qernambuco
nÔo
estÇ
dormindo/
Gnganam.se}
se
pensam
o
contrÇrio, os agentes bolcheviques
que procuram se imiscuir
no seio
de nossas
massas proletÇrias} gastando
palavras e
simulando
espertezas
para
illudi.Kas, crear
e
alimentar
focos
de agitaàÔo
perniciosa
(11/) · ordem
pêblica e
í
seguranàa das
instituiàées renovadas
pela cruzada
que poz
abaixo as oligarchiaso"2:
Eontudo, os trabalhadores vivem
um periodo de mobilizaàÔo e
reorganlzaàao,
favorecido
pelas
expectativas
suscitadas
durante o movimento liberal/
P descompasso entre o discurso
liberal e a prÇtica
do novo governo comeàaria a evidenciar.
se í medida
que o governo reage com notas
e ameaàas a cada
iniciat/iva dos
trabalhadores/
Qor fim, passa
das ameaàas í
repressÔo
pura
e
simples;
perseguià}es
e
prisbes
das
lideranàas
dos
movimentos
dos
trabalhadores/
C
reestruturaà}o
da
Vni·o
Ieral
dos
Urabalhadores
de
Qernambuco31
teria como resposta do governo uma Oota Pficial
proibindo as reunibes,
"(11/) consideradas como inoportunas
diante da enorme tarefa
de reconstruà}o da Sevoluà}o (// 1)"
e o
governo explicita
o que
entende por
oportunidade,
ao
afirmar que
"(/1/) sç
depois de
remodelada a
justiàa< sç
depois de inqueridas as
condiàPes de trabalho< sç depois de
balanceada a situaà}o da indêstria< sç depois de consolidada
a obra da Sevoluà}o
triumphante, feita por todas as classes
isoladas, o que deu prestãgio e justificou a luta armada< sç
depois disso,
V que serÔo possãveis
organizaàées sindicais
construtivas,
com as
quais
o
governo collaborarÇ/
Cntes
disso nÔo ("1)"/32
Cs
diverg}ncias
sindicais
expressavam.se
vigorosamente
atravás das organizaà7es
horizontais de representaà}o,
VniÔo
Ieral
dos
Urabalhadores
de Qernambuco.VIUQ,
contrÇria
a_
sindicalizaà·o
oficial,
onde, de
inicio, os grÇficos
e os
ferroviÇrios eram as categorias
de maior express·o/ C VniÔo
Ieral
da EonstruàÔo
Eivil,
posteriormente,
HederaàÔo
das
Elasses
Urabalhadoras
de
Qernambuco.HEUQ,
apoiava
a
regulamentaà}o/
Cs
duas
entidades,
embora
apresentassem
alguma diferenciaàÔo
interna,
situavam.se em pçlos opostos}
sendo emblemÇticas do confronto que se travava no perãodo/
Ctravás
dos
jornais P
Oorte
QroletÇrio
e Woz
PperÇria,
publicados
pelas
duas
entidades,
pode.se
acompanhar
a
intensidade do
debat/e travado/ Fe
um lado, abrigados
em P
Oorte
QroletÇrio, dirigido
pelo grÇfico
comunista Cbdisio
28/
,*.
2:/
31/
'.'
}M

FiÇrio da Nanh}, Secife, :02202:41/
FiÇrio de Qernambuco, Secife, 2602102:41, Ef/ Drayner, op/ cito p/264/
FiÇrio da Nanh}! Secife, 1'08091. Ef/ Drayner, op/ cito p/ 265/
Faqui para a frente/ mencionada como VIUQ/
FiÇrio da NanhÔ, Secife, :02202:41/
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Wespasiano,
expressavam.se
os
que
se
sindicalizaàbo
oficial/
C
Woz
QroletÇria,
Nanoel
lavares
de
Ehaqas/
manifesta.se
enquadramento
sindical/

o/puri
d,'I-???Uf

)')

t??U
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Oa disputa pela hegemonia
no interior do movimento, chama a
atenà}o
a intensidade
do combate
travado pelas
entidades
oficiais contra
as associaà7es
organizadas
· margem da lei
sindical/
Fiante
das tentativas
da
HEUQ
de impedir
seu
funcionamento,
a VIUQ acabaria
por recorrer ·s autoridades,
como
se
pode
ver
na
declaraà·o
publicada
em
Oorte
QroletÇrio,
informando
que
o
prçprio Tr/
TecretÇrio
da
Teguranàa
Qêblica
garantiu
o
livre
funcionamento
dos
sindicatos
independentes
e
portanto
fora
do
decreto
2:/881/33 P jornal
estivera
suspenso,
em
virtude
das
press7es
da
entidade adversÇria,
e
a noticia sugere
um
provÇvel pedido de garantia
de circulaà·o/
Euriosamente,
em
Secife,
diferentemente
de
outros locais, parece ter havido
relativa liberdade de execicio de entidades organizadas
fora
da influância do Ninistário do Urabalho/
Ps trabalhadores
denunciavam
incessantemente
a
negativa do
empresariado
em
respeitar
a
legislaà·o/
Cs
maiores
dificuldades
enfrentadas
diziam
respeito ao prçprio direito
de organizaà·o/
Cpesar dos discursos elogiosos por parte das
autoridades
e,
inclusive, de
empresÇrios,
a
resistância
·
sindicalizaàho
era
constante/
Ps
patr}es
e
agentes
de
'fábl}ic;;,;;\
di/ziam qVGA "o Ninist ó/////
o do Uó/////
mba Mho , manda lÇ e eles
mandam
nas suas
fÇbricas"/34
Uambám
era freqIente
que os
operÇrios
surpreendidos
fazendo
propaganda
sob ó/////
e
a
organizaàho
sindical fossem
dispensados/
Clguns itens, como
jornada de trabalho e
lei de fárias, eram objeto de boicote
sistemÇtico
por parte do
patronato/
"( /// ) a culpa po ó/////
ám de
tal
c ó/////
ime
cabe
em
pó/////
imei ó/////
o luga//////
aos
gove ó/////
nos
ou
aos
enca ó/////
regados de
fiscaliza ó/////
a execuàÉo de
tais dispositivos
legais e
em segundo aos mí----çp ó/////
ios
ope ó/////
Ç ó/////
ios que, esquecidos
dos seus
deve ó/////
es e
direitos abandonam.se
a
tudo espe ó/////
ando
(/ó/ )" () pl}G}}';,s;,ho
(}@;
Hui???
ijOa!, ve q ed p;;f FT
e@;u I cc )/ tamen te, aL' I o
patronato contra a sindicalizaà·o,
fazia com que os prçprlos
trabalhadores
se
omitissem
em
denunciar
as
demiss}es
causadas
por
vinculaàbes
aos
sindicatos/
Oo
combate
ao
silâncio,
as
direàçes
sindicais apelavam
com
veemBncia,
óó
Ppe ó/////
Ç ó/////
ios de
todas as
classes que
estais sindicalizados,
fi ó/////
mes!",
m
buscavam
passar
para
os
trabalhadores
a
confianàa
nas autoridades,
pois
"as prçp ó/////
ias
auto ó/////
idades
estÉo
tomando providAncias
seve ó/////
as
pa ó/////
a que
se cumpra
a
lei"/35
Clám das
dificuldades
para fazer cumprir
a lei no
que ela
tinha
de favorÇvel,
em
especial a
legislaà·o social,
os
trabalhadores
defrontavam.se
tambám com atitudes tomadas por
33. _ \tv~m avtqm~•vpt! cmjpnm, 3*/13/1+61, st 3, u.q.
34. etá _umv•vpi I cmjpnm, 39p2202:42, st 4, u , 3.
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seus prçprios
companheiros
em flagrante prejuãzo
para si e
no limite para
a luta que se desenrolava/
Gstes casos, que
n}o eram raros, demonstram
o quanto era dificil a empreitada
de
se fazer
respeitar e
de fazer
valer seus
interesses/
Gntre os trabalhadores,
ocorre de alguns abrirem m·o de seus
direitos/
Eomo entre
os
ferroviÇrios,
por exemplo,
dois
operÇrios de Qalmares
e um de Einco
Qontas, dispensaram
as
fárias,
sob
alegaà·o de
que
a
cia/ estava
necessitando
deles/ Co relatar este
caso em seu jornal, perguntam;
(/óó )
G
os
sacrifãcios
que
a lei
de
fárias
tem
custado
ao
proletariadoA
( /ó/ ) Crgumentam
sobre a
obrigatoriedade
do
cumprimento
da Mei
de fárias pelas empresas
e advertem que
hÇ um artigo na prçpria
lei que prev} multa para o operÇrio
que se recusar a aceitar as fárias/ Qor fim, concluem de uma
maneira inusitada} JÇ certos
operÇrios inconscientes
que dÇ
vontade da gente dar com
um gato morto na cabeàa deles, atá
o gato miar (/ó/ )3}
C vig}ncia
do Fecreto
Tindical n·o
assegurou de
fato aos
trabalhadores
o direito de
organizaà·o,
que continuou sendo
fruto de
uma conquista,
com a diferenàa de que,
agora, se
poderia
recorrer
~
prçpria
policia para
fazer
valer
o
respeito í
lei/ Qassam a
ser freqíentes as
declaraà}es
de
tl'.abi;",lhadFK'.es,
i;i=;<6<(;;;'c;Lul}i;A,ndo
qVK';A óó( /óó ) as
autoridades
garantem a liberdade
de reuni}o que se
dizia ameaàada pela
direàÉo
da
HÇbrica/"37
Fe
outro
modo,
FT operÇrios,
ao
receberem
uma resposta
negativa
·
solicitaàÉo
da
escola
paroquial
para reuni·o
do sindicato,
apelam ·
autoridade
policial, que intervám em favor do pleito/ C separaà·o entre
o pêblico
e o privado
vai se constituindo
como resultante
dos interesses
divergentes
que colocam em
confronto,
de um
lado, os proprietÇrios
em defesa do privatismo,
de outro, os
trabalhadores,
que
v·o
demarcando a
diferenciaà·o,
pelo
reconhecimento
de espaàos como pêblicos/ Cssim, cada pequeno
lance do conflito jÇ
á, ele mesmo, o prçprio espaào pêblico
em
construà·o/
P
fato
dos operÇrios
de Qaulista
estarem
organizados
de
acordo
com
o
Fecreto
2:/881
n·o
lhes
assegurava
facilidades
no
decorrer
do
processo/ Ehama
a
atenà·o a estratágia
que
utilizam para enfrentar as ameaàas
do patronato ·s reunibes/ Clám de apelarem para a autoridade
policial,
logo que t1m assegurada
a cess·o do local, temendo
ser surpreendidos
por algum tipo de repress·o} convidam para
a
reuni·o
as
autoridades
estaduais e
representantes
de
outros
sindicatos/
Oessa
ocasi·o o
prçprio TecretÇrio
de
Teguranàa
do Gstado
faria um
discurso, mostrando
que sua

35/ Woz PperÇria, Secife, 1602302:42, no 5, p/ 4/
)," . -:AB1 0A:51BCA3:! 28/12/1932, 9: )! 9! ("
37/ Woz PperÔria} Secife, 2302302:42/

presenàa expressava
a garantia dada aos
trabalhadores
organizaà·o
nos moldes do Fecreto 2:/881/38

pela

C
presenàa de
figuras}
como Gvaristo
de Noraes/
Loaquim
Qimenta,
Cgripino
Oazareth,
nos
quadros
tácnicos
do
Ninistário/
á
freqVentemente
utilizada
como
argumento
favorÇvel ·
tese da
cooptaà·o
imediata
dos trabalhadores/
Eertamente,
n·o
eram
pessoas
distanciadas
da
quest·o
sindical, cada
um deles apresentava
no
currãculo uma folha
de
serviàos
prestados na
Çrea,
seja
atravás da
atuaà·o
jurãdica, seja de militÉncia
efetiva/ P pernambucano
Loaquim
Qimenta, alám de advogado, chegara a liderar greves junto ao
operariado
urbano,
constituindo.se
desde est·o
como
uma
lideranàa
efetiva
e
uma
referância
concreta
para
os
trabalhadores/
Feslocado para
Qernambuco
em miss·o oficial,
com
o
fim de
convencer
os
trabalhadores
a assumirem
a
vinculaà·o
ao Ninistário,
sua
viagem
n·o foi
exatamente
coroada de âxito/ G isso á mais significativo
quando se sabe
que
ele gozava
de
muito prestigio
no
interior da
massa
trabalhadora/
Eonfrontado
com a intolerÉncia
patronal, com a
hesitaà·o do governo e com a desconfianàa
dos trabalhadores,
interrompeu
a viagem em que deveria percorrer outros Gstados
e retornou sem conseguir o seu objetivo/
Cpesar de,
na prÇtica,
mostrarem.se
refratÇrias
·s idáias
organizativas
dos trabalhadores,
as autoridades
proclamavam
em seus discursos as
virtudes da associaà·o
de acordo com a
Mei de Tindicalizaà·o,
dentro do espirito da lei e da ordem,
da paz e da
harmonia entre patr}es e trabalhadores/
Uomemos
como
exemplo
uma
assembláia
da EQU
para
observar
como
funcionavam,
no
que diz respeito ·
presenàa de convidados/
(/// ) a sessÔo foi
presidida pelo prefeito de Plinda, com a
presenàa do
delegado do governo do
distrito, vÇrias outras
pessoas
convidadas,
representantes
das
associaàées
operÇrias,
do
Oorte QroletÇrio
e
da VIU que,
explicando
í
massa
trabalhadora
o
papel
da Vni}o
Ieral
foram
muito.
aplaudidos/
Fepois da sessÔo, foi vendido o êltimo nêmero do
Oorte QroletÇrio
e da
Clianàa dos
Urabalhadores
IrÇficos,
jornais
e boletins
que eram
arrebatados
com
sofreguid}o/
Cqueles
camaradas
demonstraram.se
muito
satisfeitos,
e
pediram
visitas da
VIU
de
Qernambuco/
Cvante
camaradas}
Mutemos pelas
nossas reivindicaàées!39
Membremos que
a VIU
era
a
intersindical
que
congregava
os
sindicatos
independentes
e
combatia
vigorosamente
as
posiàées
ministerialistas/
Tua
opà·o
n·o
impede
que
frequentem
reuniées que contam com
a presenàa de autoridades
oficiais,
nem que apresentem
seus pontos de vista,
ou divulguem seus
-cF Iui c??ccu?
--

38/ Qarticiparam da reunilo representantes do Tindicato dos Qedreiros, Earpinteiros, Uecelagem, de
Teda e CKgodao, Gstucadores, Clfaiates, Tapateiros, Qintores e a Vni}o Ieral da Eonstruà}o
Eivil, VniÔo ços Gstivadores e VniÔo dos Urabalhadores do Qorto/ C Woz PperÇria, 2302302:42/
39/ P Oorte QroletÇrio, Secife, 301302:43/

Ps
anos
41
assistiram
tambám
W
emergância
de
novos
personagens ·s reunibes sindicais/
Gra freqíente a presenàa
de
autoridades
policiais
e administrativas}
convidadas,
principalmente,
para
sessbes solenes,
como posse
de novas
diretorias,
mas
tambám
para
reuniées de
categorias
que
estavam
sofrendo
perseguià}o
por tentativa
de
organizar
sindicatos}
ou por
estarem
em preparativo
de greves/
Ps
convites independiam
de que os eventos
fossem patrocinados
por
entidades
favorÇveis
ou contrÇrias
W
sindicalizaà}o
oficial
Oa posse da
diretoria da Vni·o dos Urabalhadores
do
Qorto
de
Qernambuco,
para o
perãodo
2:42.2:43,
por
exemplo} registra.se as presenàas
do tenente Cluizio Noura,
administrador
das
docas,
e
do
Fr/
Sodolpho
Cureliano,
diretor da
detenà·o, que
falaram na assembláia
apoiando a
organizaà·o
dos trabalhadores
(óóó ) dentro da lei e da ordem
3<

í
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Ctravás de
tais convites/ buscavam transformar
o apoio dos
governantes
í
Tindicalizaà·o
em respaldo concreto
aos seus
processos organizativos/
C
presenàa das autoridades
acabava
por
atestar a
legalidade dos
atos e
atuar como
freio ·s
intenàbes
repressivas
dos
patrFes/ Gntretanto,
n·o
deve
atribuir.se,
necessariamente,
a
esses convites} conte}dos e
intenàbes de
conciliaà·o
ou de submiss·o/Gssa
relaà·o n}o
implica
em interferância
das autoridades
no conteêdo
das
reivindicaàçes
ou
na definià·o das
formas de luta/
O}o se
poderia afirmar
que as
autoridades
n·o
pretendessem
algum
tipo
de interferância/
Gmbora n·o
se tenha
investigado
a
quest·o,
faz sentido
atribuir
a elas
alguma intenà·o
de
utilizar sua
presenàa como forma de
controle/ Oesse ponto,
duas
referâncias
s·o
inevitÇveis
para
situar
a nossa
interpretaà}o
da quest}o/ Qensamos
serem sugestivas a noà}o
de
ambigíidade
(Ehaui,
2:97)
e a
noà·o desenvolvida
por
Uhompson, do teatro gentry.plebe
(Uhompson, 2:95)/
Cs tÇticas de luta
somente podem ser entendidas no interior.
de um
contexto de mobilizaà}o
e
de organizaà·o
anteriores}
que
jÇ
gestara
uma
forte
definià·o
de
identidades
e
interesses
e uma consciância
aguda
sobre
a natureza
do
conflito
que
se
processava/
Ps jornais
operÇrios
e
as
entrevistas
apontam
para uma
intensa comunicaà·o
entre o}
trabalhadores
de
entidades diversas, o que
mostra redes de
sociabilidade
formadas a
partir do espaào do
trabalho e da
identificaà}o
e
defesa de
intereses
comuns,
e tambám
a
compreens}o
do
que era
essencial e do
que n·o
se poderia
abrir m}o/
C leitura
de dezenas de
jornais} representando
posturas diversas em relaà}o
ao projeto sindical varguista,
n·o fez emergir em
qualquer deles alus7es a interferâncias,
instrumentalizaà}o
e
controle dos movimentos
pelos patrFes
ou pelas autoridades/
Oum
contexto de disputa acirrada pela
hegemonia do
movimento, era inevitÇvel surgir
esse tipo de
3:/ Ctente.se para o fato de que os dois exemplos citados referem.se ·s duas concepàFes sindicais/
41/ Woz PperÇria, Seei fe, 8i08808(98.
no 2, p/ 4/
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i aoi

como

pode.se

fa2322'"em

qu}Asti4;o
/
}
dificil dimensionar
a penetraà}o
das idáias
defendidas
pela Woz
PperÇria e pelo
Oorte QroletÇrio no
interior das
entidades
sindicais, bem
como a
dimens}o ag2utinadora
da
VIUQ e da HEUQ/ C impressao
que se tem, a partir da leitura
dos jornais e das entrevistas com ex.sindicalistas,
á de uma
42
intensa
atividade/
Qor
outro
lado,
e provavelmente
em
raz}o da luta acirrada pela hegemonia do movimento, percebe.
se a praxe de
entidades que postulavam concepàées diversas,
participarem
dos eventos
promovidos pelas
adversÇrias/
Cs
entidades representadas,
alám do
direito a presenàa, tambám
costumavam intervir
na discuss·o,
o que n}o
raro derivava
pa ra po LÉoi à-[ ee /
Oa
disputa
pela
influância
no
interior
do
movimento
sindical,
os
argumentos
tornavam.se
cada
vez
mais
reve2adores do
modelo de sindicato que
estava implicito na
prÇtica de cada uma das correntes/ Pbservemos esta exortaà}o
publicada na Woz PperÇria;
Eamaradas} OÉo vos deixeis levar
pelos
eternos descontentes
pregadores de
utopias/ Te
nÉo
precisam de lei
para se organizar, porque
antes de outubro
de 2:41 nÉo se moviam em prol da organizaàÉoA
Te nÉo admitem
leis porque reclamam tanto que lhes seja dado o que a lei de
fárias determinaA
Te nÉo
precisam de leis
porque reclamam
tanto porque a lei de acidentes nÉo á severamente observadaA
Kncoerentes, aferrados
aos princãpios que defendem
nÉo sÉo
leais, pois
apontam a vçs uma coisa
que na
realidade nÉo
existe/ OÉo V na luta de classe (//ó ) que iremos fazer nossa
emancipaàÉo
(óó/ ) mas
numa
luta escudada
na
razÉo,
no
direito e na justiàa (/ó/ )/43
Cs linguagens utilizadas
pelas entidades tentam estabelecer
diferenàas marcantes/ Fa parte dos oficialistas,
a tentativa
de diferenciaà}o
expée, por
vezes, a ambigíidade
inerente ·/
prÇtica de
invocar o apoio
das autoridades e
no exercicio
cotidiano,
experimentar
a
ausância
desse
respaldo/
Vma
situaà}o
recorrente
e
que
os
leva
a
criticar
os
que
consideram aliados e pretendem defender, abrindo espaào para
42/ C julgar por uma reiaà}F publicada em novembro de 2:42, estavam em funcionamento as seguintes
organizaàées, todas utilizando i redaàÔo do jornal para suas reuni6es, exceto o Tindicato dos
Jeta!êrgicos que se reunia na sede da VIUQ; Vr/i}o Ieral da Eonstruà}o Eivil de Qernambuco< VniÔo
Ieral dos Qedreiros de Qernambuco< Tindicato dos Gstivadores de Qernambuco< Tindicato dos
Earpinteiros Eivis< Tindicato dos Cjudantes de Qedreiros< Tindicato dos Qintores< Vni}o dos
Urabalhadores do Qorto de Qernamouco< Tindicato da Hiaà}o e Uecelagem de Qernambuco< Tindicato
dos HerroviÇrios da Ireat.Xestern< Vni}o dos Wiajantes de Qernambuco< Tindicato dos Clfaiates de
Qernambuco< Tindicato da Uecelagem de Teda e Clgod}o de Qernambuco< Vni}o dos GstivadFres<
Tindicato dos PperÇrios da HÇbrica de Uecidos da Uorre< Tindicato dos PperÇrios da HÇbrica de
Uecidos \a Cpipucosj Tindicato dos PperÇrios da HÇbrica \a Uecidos de Qaulista< Tindicato dos
DancÇrios de Qernambuco< Clianàa dos Urabalhadores IrÇficos< Eentro dos Ehaufteurs de Qernambuco
e Tindicato dos Neta!êrgicos de Qernambuco/ Woz PperÇria, Secife, 19/11/1+61, no 2, p/5/ e
31/11/1+61, no 3, p/4/

que se
perceba a precariedade de
sua situaà·o/ P
artigo C
Werdade}
em
defesa
do
decreto
2:/881
e
assinado
pelo
operÇrio
Cbelardo
Qedrosa,
de
Laboat·o,
exemplifica
o
paradoxo, ao afirmar (óóó ) nÉo ponhais dêvidas em aceitÇ.Ka
porque
os
louros
conquistados
pelos
grandes
e
nobres
soldados que
desde 6 de julho
de 33 empunhando
a bandeira
vermelha
fizeram derrotar
por completo
os dáspotas
(óóó )
devemos viver
confiantes na voz
de Luarez UÇvora}
de Lo}o
Clberto} de
Niguel Eosta}
de Losá
Cmárico de
Clmeida} de
Pswaldo Cranha e do exmo/ dr/ Ninistro do trabalho, Mindolfo
Eollor
porám
diz o
adÇgio; confiar
desconfiando
sempre
( YYY

) .44

Oa luta pela observaà·o
das leis sociais, as intersindicais
participam
arreqimentando
os
çrg·os
filiadas
para
manifestaàbes
pêblicas,
em
que
pretendem
reforàar
os
trabalhadores
e ao mesmo tempo criar uma imagem favorÇvel na
opini·o pêblica/ Pcupando
a rua, o espaào
pêblico, visam a
anunciar
que
tambám
fazem
parte da
sociedade}
como
se
estivessem reforàando o Gstado
e sua polãtica, quando est·o
pretendendo comprometer
o Gstado
com a aplicaà·o
das leis
sociais e
assim conseguir faz&.lo
aliado na luta
contra a
intolerÉncia
patronal/ Weja.se como a Hederaà·o Segional dos
Urabalhadores
de
Qernambuco, ministerialista,
aparece pela
imprensa,
convocando seus
filiados
para uma
concentraà·o
trabalhista
com
o objetivo
de
apoiar
as autoridades
do
Gstado
para
o
fiel
cumprimento
da
legislaàÉo
social
brasileira/69
Gm
novembro
de
2:43,
numa
dessas
manifestaàbes,
os
trabalhadores
fizeram
intensa
campanha
junto ao
comárcio e
aos bancos de
modo a conseguir
que o
expediente fosse
suspenso ·s
26;11 horas, para
permitir a
participaà·o
das demais categorias/ Sealizaram passeata pela
cidade
u
um comicio}
onde
vÇrios
oradores reclamaram
a
atenà·o das
autoridades
para
fiscalizar o
cumprimento das
leis
sociais/
Vma
das
estratágias
de
convencimento
utilizadas
nas manifestaàbes
pêblicas constava
da citaàÉo
nos
discursos
das
fÇbricas
em
que
os
direitos
fossem
K}es"/pf}i
~p;'fjqEd.Y 4é

43/ Woz PperÇria, Secife, 0í/13/1+61,
,)/)/Woz PperÇria, Secife, 13/13/1+61,
45/ Gssa [oncentraàÔo, organizada
HederaàÔo, realizou.se no dia
:1,

no 5, p/ 2/
no 6, p/ 4/
pela CssociaàÔo dos Gmpregados do Eomárcio e encampada pela
29 de novembro de 2:43/ FiÇrio da Nanh}, Secife, 1)/11/1+63, no

0I)I

46/ Qarticiparam a manifestaàÔo realizada a 29 de novembro de 2:43, sob a [oordenaà}o da Heçeraà}o das
ElaTTGT Urabalhadoras de Qernambuco; Tindicato dos PperÇrios da Qernambuco UramJays, Tindicato
dos PperÇrios de Qaulista, Tindicato da Ireat Xestern, Vni}o dos Gstivadores, Eentro dos
Ehaufeurs de Qernambuco, Tindicato dos Urabalhadores da Kndêstria Joteleira e similares, VniÔo
9eneficente dos Eaf}s e Jot}is, Cssociaà}o dos Gmpregados do Eomárcio de Qernambuco, Tindicato
da HÇbrica de Uecidos da Uorre, Tindicato da HÇbrica Deija.flor, Tindicato da Vsina Tanta
Uerezinha, Tindicato dos Gngenhos Oovo e Selegado, Tindicato dos Notoristas, Tindicatos dos
Pficiais Darbeiros e Eabeleireiros, Tindicato da Uecelagem de Teda, Tindicato dos PperÇrios do
Gstado, Tindicato dos PperÇrios das Pbras do Qorto/ FiÇrio da Nanh}, 1+/11/1+63, no 43 p/l/

Uoda
a efo}v1scencia
decorrente
da agitaà}o
em torno
da
formaà·o de novos sindicatos,
da revitalizaà}o
de antigos,47
do surgimento
de intersindicais,
da luta
pela aplicaà}o da
'l}gislaà}o social,
cria uma rede de
solidariedade
entre os
trabalhadores
que
extrapola
a
definià}o
de
campos
de
atuaà}o,
seja
em
termos
sindicais,
entre
oficiais
ou
independentes,
seja
em
termos das
diferentes
concepàDes
ideolçgicas
que orientam
suas prÇticas
(embora em
alguns
casos haja
cZuzamento entre
as duas variÇveis)/
Ruando da
deportaà·o Fe
um grupo de operÇrios
acusados de comunistas
para
Hernando de
Ooronha,
jornais
adversÇrios
acolhem
a
denência
e
procuram
investigar
sua
veracidade
junto
·
empresa
Moide
Drasileiro/
Lunto
com
o
resultado
das
investigaàbes,
que
confirmaram
o
fato
de
que
teriam
embarcado em 6 de novembro de 2:43, para
o Sio de Laneiro,
mas n·o
na condià·o de deportados
e sim de
recambiados,
o
jornal acrescenta que o caso interessou a este jornal, pois
antes de serem comunistas,
eram operÇrios/48

t

processo
organizativo
registrado
na Qaraiba
no periodo,
difere
dos
demais
em
alguns aspectos/
Ps
registros
da
imprensa, durante
a primeira
metade dos anos
41, noticiam
seguidamente
a
criaàao
de
novas
entidades
como
Migas
Qrotetoras,
Cssociaàbes,
VniDes e
Tociedades Deneficentes/
Qassando ao largo da
nova realidade sindical, e do discurso
liberal em
prol da
sindicalizaà·o
oficial,
as agremiaàbes
atravessam um perãodo em que a necessidade
da sindicalizaà·o
foi o
assunto predominante,
parecendo alheias
· discuss·o/
Oem
os apelos
veiculados
pela imprensa,
nem
a fala
dos
politicos vitoriosos,
nem as divergâncias
desencadeadas
pela
tomada de posià·o diante da legislaà·o parecem atingi.Kos/
Gm
janeiro de
2:43,
a Vni·o
Ieral
dos Urabalhadores
em
Uransportes
Narãtimos e
QortuÇrios,
de
Eabedelo, Qaraiba,
convoca
uma
reuni·o
para
discutir
a
transformaà·o
em
sindicato,
pois
sendo
o
nosso
instituto
puramente.
beneficiÇrio,
sç podemos agir dentro dos principios
legais e
de acordo com o decreto de sindicalizaà}1/4D
C justificativa
da opà}o
pela Tindicalizaà·o
estÇ referida ·s
disputas em
que se confrontavam
patrbes e trabalhadores,
pelo acatamento
da
legislaà}o social/
P segundo
pedido de
carta sindical
partiu da Cssociaà}o dos
Gmpregados no Eomárcio da Qaraiba,
cuja primeira diretoria sindical seria empossada em julho de
2:43/ Gm setembro
do mesmo ano, seria a
vez dos empregados
da Gmpresa
de Uracà}o, Muz e Horàa da Qaraiba,
fundarem o
;;;/indic3K/t/o
con'.e;;;/pollciell"l;e,
"em harmonia
com os
gerentes da
47/ Natária intitulada Novimento Tindical informa sobre a criaà!o e reorganizaàlo de 31 sindicatos,
dos quais apenas 3 sÔo vinculados ao Ninistário/ P jornal, porta voz da VIUQ, intersindical
independente, finaliza a matária comunicando que sempre ter}o prazer em dar notãcias dos
sindicatos organizados de acordo com o decreto/ P Oorte QroletÇrio, Secife, no 3, p/4/
48/ Tegundo a denência, teriam sido deportados, para Hernando de Ooronha, Xaldemar Eruz, Loaquim
Ueixeira \l Oascimento, Jlp· Hrancisco de Pliveira, Loaquim Uençrio das Oeves a Nanoel Clves/
FiÇrio da Nanhl, Secife, 10/11/1+63, no 35, p/3/
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mesma empresa/"/;s: G;mbul'.Gl
a o;J;ls;~qVcl/ài;'2o
,. n ov a lG~qis/M;;\E<;i;;'lo
tG~nh/4/
se
iniciado
em
2:43,
pPVE/4/T
entid}des
busc/4/r/4/m
ofici/4/2iz/4/à·o,a m/4/iori/4/
perm/4/nece /4/tu/4/nte
/4/tá,pelo menos}
dezembro
de 2:46, periodo
limite de noss/4/ pesquis/4//51
Oo
meio
sindic/4/2
norte.rio.grandense,
o
campo
seria
polarizado
entre
c/4/feist/4/s52 e
comunistas/
Eontudo,
no
inicio n·o
se percebem
disput/4/s ou
deb/4/tes entre
as du/4/s
concepà7es/
Cs
diferenà/4/s comeà/4/riam a surgir,
· medida
em
que/4/T
inici/4/tivas dos
os tr/4/b/4/2h/4/dores
for/4/m entrando
em
confronto
com
os limites coloc/4/dos pelos
responsÇveis
pelo
cumprimento
d/4/ lei sindical/
C /4/plic/4/à·o da legislaà·o
n·o
se deu de m/4/neira uniforme
em todos os lugares,
as variaàbes
n/4/ interpretaà·o
pelas
/4/utorid/4/desest/4/ndo em funà}o
das
especificid/4/des dos quadros
politicos
locais/ Fesse modo, a
perseguià·o
e
proibià·o
de
entidades
independentes
no Sio
Ir/4/nde do
Oorte,
seri/4/ comocomit/4/nte
í
permiss·o
de
funcionamento
em Qernambuco/

l
qV/4/dro de
certa
indiferenci/4/à·o intern/4/ e /4/us}ncia de
deb/4/tes entre /4/Tdu/4/spropost/4/T, comeà/4/ria /4/se modific/4/r em
2:43, com a nomeaà·o
de Eafá
Hilho p/4/rao Eargo de Ehefe de
Teguranàa
Qêblica,
n/4/lnterventoria
Dertino
Futr/4// Cfora/4/
ironia
de ter
se
tr/4/nsformado de
c/4/àaem
caàador,
hÇ
/4/
necessidade
de
se legitimar
perante
os novos
ocupantes
do
poder e de esvaziar
as criticas
que os setores
conservadores
ligados
ao
qoverno
deposto
lhe
faziam,
pel/4/s 22g/4/àbes
anteriores
com
os trabalh/4/dores e envolvimentos
em greves/
Ps
trabalhadores
que
se organizavam
em torno
do c/4/teismo
p/4/ssaram /4/ser os
ênicos a gozar da legalidade
que envolvia
a prÇtica
sindical/
Ps
sindicatos
independentes
comeàaram
a
se confrontar
com Eafá, e
aos poucos se
viram perseguidos
pela mesma
intolerÉncia
que o vitimara
durante
a Sepêblica
./32 op;?' " ."

49/ C VniÔo, Oo 2, p/9, 1201202:43/
4:/ C Vni31, Oo 316, p/5, 0)/0+/1+63.
51/ MevantamentFs na imprensa apFntam a sobreWKW!ncia, atá 2:46 de entidades [o}o, Clianàa QroletÇria
Deneficente, Cssociaàao dos Gmpregados do Eomárcio, Eentro Deneficente dos Darbeiros, Eentro
Deneficente Qaraibano, Eentro dos Ehofers da Qarayba do Oorte, Eentro QroletÇrio Clberto de Drito,
Eirculo de PperÇrios e UrabalhadFres Eatçlicos çe TÔo Losá, legi}o paraybana do Urabalho, Miga
Qrotetora dos Earroceiros, Miga Qrotetora dos Tapateiros, Tociedade Crtistas e PperÇrios,
NecÉnicos e Miberais, Tocieçade Deneficente 3 de Tetembro, Tociedade dos Gmpregados dos Jotáis e
Eafás, Tociedade dos PperÇrios da Separtià}o de Cguas e Gsgotos, Tociedade Qostal Deneficente
Qaraibana, VniÔo dos Clfaiates, Vni}o dos Crtistas e PperÇrios de !tabaiana, Vni}o Deneficente dos
Gstivadores, VniÉo Deneficente de Pperarios e Urabalhadores, VniÉo Deneficente dos Urabalhadores
Cmbulantes} Vni}o das Elasses Urabalhadoras de ltabayana, Vni}F dos Ehofers T}o EristªZam} Vni}o
dos Setalhistas, Vni}o IrÇfica Deneficente Qaraibana} VniÉo PperÇria Deneficente/ C Vni}o, Lo}o
Qessoa, O7meros diversos de 2:45 e 2:46/
52/ Irupo liderado por Eafá Hilho, antiga lideranàa entre os trabalhadores urbanos norte.riograndenses
e considerado o tenente civil do movimento de 41, no Gstado/
53/ Fepartamento de Teguranàa Q7bLica . Oota Pficial/ (óó/ ) previne tambám ao operariado a npé de n}o
se deixar envolver em movimento de agitaàÔo Rue porventura esteja sendo urdido por meia dêzia de

C
fundaà·o da
intersindical
independente
Vni}o Ieral
dos
Urabalhadores,
em 2:43, transformaria
em confronto explicito
as
diferenàas
que desde
o
inicio
colocaram cafeistas
e
ir~idH!pG/;'ndf3K"ltG"?T
eri"!Cp8fruq.)>;'< l,','-'['?!ou6Fu?v)*. (}'ntid,o;\cle
(?;!
i;lEV};;<G\cja
SO!',
Eafá Hilho,
Ehefe de Teguranàa,
de atentar contra
a ordem
pêblica/
Cfirma
que
"( //ó )
resolveu
nÉo
permitir
o
funcionamento
desta
suposta
sociedade,
recomendando
·s
autoridades
policiais que dissolvam qualquer ajuntamento que
se realizar n}o sç
na sede desse nçcleo de agitadores} como
em casas particulares}
usando
de medidas violentas, caso se
verifique
resist}ncia}
prendendo
os
cabeàas
que
serÉo
processados
na forma
da lei/"
P episçdio
coincide com
o
movimento constitucionalista
e o deslocamento
de
tropas do
Gstado para
o sul,
o que
leva Eafá
Hilho a
insistir que
"( ó// ) a policia} apesar da deslocaàÉo de foràas para o sul}
acha.se suficientemente
aparelhada para
manter a
ordem em
todo
o Gstado/
e
agirÇ com
o mÇximo
de
energia} se
as
pessoas
adversÇrias
do
Roverno
entenderem de
abusar
da
tolerÉncia que o mesmo vem mantendo atá agora/"54
} no contexto da disputa entre o cafeismo e os independentes
que surge a Hederaà}o
Segional do Urabalho, que se pretende
"sociedade controladora
de todas as suas congâneres em nossa
terra/"55
Tua
criaà·o
mostra
uma mudanàa
de
tÇtica
no
combate ·s
entidades independentes
e sugere
que o cafeismo
estivesse avanàando em sua
Çrea de influ}ncia/ C partir das
iniciativas centralizadoras
da HederaàÉo
o campo
comeàa a
ficar bastante demarcado
entre as entidades que
a apoiam e
as
que
se
filiam
í Vni}o
Ieral
dos
Urabalhadores,
de
orientaàÉo comunista/ C repress}o ·s associaàFes organizadas
fora do
Ninistário,
aumentaria de intensidade
e passaria a
se contundir com a repressbo aos militantes comunistas/
Uais
desdobramentos
sÉo
uma
pista
especificidades
do movimento
sindical
Qartido
Eomunista
atravás
de
seus
o,ap mEJII u?-V
.\r*+

T.

mbH?
2V

ba Z Io,(?D
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para
se
pensar
as
em
Nossorç/ onde
o
militantes,
seria.
Lua

u:(u \ auDvai!O-_ 2- [U

i acp

anos 41/ P primeiro sindicato dos operÇrios em salinas daria
inicio a
um intenso processo associativista
que envolveria
as
outras categorias
locais e
se ampliaria
pelas cidades
prçximas/ Qrimeiro Tindicato que
se forma em toda a regiÉo,
os trabalhadores
das mais diversas cateqorias enchem a sala,
para
ouvir
os
discursos
de
propaganda
sindical
dos
salineiros e
militantes do
Qartido/ "Uodo mundo
queria ir
para a reuniÉo/
Oo dia da reuniÉo} era
mulher} era menino/
era
tudo/
Ual
qual
um
comãcio/ T9?e
tls/sustados com
a
repercussÉo
das
reunibes,
os
proprietÇrios
de
salinas
pressionaram
o governo local que as proibiu/

individuos que se dizem comunistas/ C policia tem esses individuos sob suas vistas, estando
pronta a segurÇ.Kos ao primeiro sinal de ameaàa/ C Sepêblica, Oatal, 6/0*/1+63.
54/ C Sepêblica, Oatal, 61/0*/1+63.
55/ C Sepêblica, Oatal, 10/10/1+63.

Turge
o sindicato
do garrancho/
"Ci nçs
tratamos de
nos
reunir no mato/ (/// ) Uinha Çrvores grandes e era lugar ermo
(/óó ) a gente ia para lÇ e traàava os plano}/
O}o era uma
assembláia} mas
ali estava a
fina flor do
operariado mais
consciente
(óóó ) a gente sempre procurava trazer um elemento
de cada salina porque aquele elemento era o porta.voz n}o sç
do
sindicatb,
mas tambám
do
Qartido/"
C organizaà}o
do
sindicato dos operÇrios das
salinas, bem como de outros que
foram
organizados em
Nossorç, e
nas cidades
vizinhas, na
primeira
metade
dos
anos
41,
foram
precedidos
pela
organizaà·o
do QEF/
Eonstituido o
Qartido, os
militantes
recebiam
a
tarefa
de
organizar
os
trabalhadores
em
sindicatos/ Ps
trabalhadores
s·o recrutados' pelo
Qartido e
s·o desiqnados
para atuar
na organizaà·o sindical
de suas
categorias/
"( ó// ) quando eu entrei para o Qartido} em 2:42é
ai em
reuniÉo disseram; todos
os comunistas tAm
que fazer
parte do sindicato, porque a foràa do sindicato V o Qartido/
GntÉo} obedecendo z palavra de ordem do Qartido, entrei para
o sindicato/
Je9;

C
priorizaà·o da
organizaà·o sindical
independente,
fazia
parte da reaà·o do
Qartido ao Fecreto de Tindicalizaà}o/
n?
sindicatos formados
eram mantidos fora da
interferância do
Ninistário
do
Urabalho/
Nas,
no caso
dos
operÇrios
em
salinas, a violância repressiva fez com que eles procurassem
a
legalidade, como
forma
de se
preservar da
perseguià·o
patronal/ Qediram o reconhecimento
da entidade ao Ninistário
do Urabalho, mas n·o foram atendidos/ Ualvez por ai se possa
entender
a radical idade
que pontuou
alguns movimentos
de
trabalhadores
no periodo/ Qrimeiro,
lhes chamaram a atenà·o
para a necessidade de leis, depois lhes mostraram na prÇtica
que as
leis, ora
as leis /// , n·o
se aplicavam a
todos os
casos/
Hrancisco
Iuilherme,
um
operÇrio
em
salinas
de
Nossorç, expressa com rigor esta percepà·o quando afirma que
"Gsse Fecreto
2:.881,
da sindic'alizaàÉo sç
tinha valor lÇ}
no pá do QalÇcio} quando
chega aqui jÇ perde o valor} perde
a aàÉo}
porque ninguám
cumpre/ Oçs
tentamos por
todos os
meios legais
fundar o sindicato
legal} mas os
patr}es nÉo
permitiram/
Hoi
por
isto
que nçs
fundamos
o
sindicato
clandestino/ C gente tinha que sair para o mato na calada da
nPlMe}
ou mesmo
ao meio.dia,
portando espingarda
de caàa
para despistar os agentes dos proprietÇrios
das salinas/"58
C
intolerÉncia
dos
patrDes
em
muitos
casos,
aparece
potenciada pela recusa a admitir a organizaà}o dos operÇrios
no
Qartido Eomunista,
o que
no Oordeste
dos anos
41 era
normalmente utilizado
como justificativa
para
a repress}o/
Turge assim,
outro indicador
da especificidade
desse onda
organizativa/
Gm muitos casos o Qartido surge primeiro, como
em
Nossorç,
e
prioriza
sua
atuaà·o
na
arregimentaà·o
56/ Hrancisco Iuilherme de Touza/ Gntrevista í autora, i2ossorç, 2:97/
57/ Hrancisco Iuilherme de Touza/ Gntrevista í autora, Nossorç, 2:97/
58}Hrancisco Iuilherme de Touza/ Gntrevista í autora, Nossorç, 2:97/

gg]0b di-l>>>]>>á300 "Ma reuniyo do
para be-d Éa €.l • f os outros

Oartido se destacavam
os elementos
sindicatos de outras categorias- "6<

Dai
talvex)
a
radicalidade
que
aparece
como
uma
singularidade
no processo
mossoroenseReus
protagonistas
passam
do est·gio
de mutualismo)
quando nªo
de dispersªo
completa) para
a vinculaÔªo
partid·ria sob
a influáncia de
um discurso intensamente
ideologixado)
que a seguir passa a
oEtVoa'''u t i b. i u cN[C9lo
e"aUo"t ;999-incl
ic)99)[
tC(y&:9ifa''''
eles- Z b e` Éú b f , liAs reun i~es
do sindicato eram muito
concorridasMormalmente
a sede nyo
comportava
o
nymero
de
trabalhadores
que
vinha
para
participar das assymblàiasLuita gente era obrigada a ficar
de foray no
meio da rua) pelas
calÔadas- Eysas assemblàias
nyo
eram frequentadas
s} por
elementos da
categoriaEra
quase como
uma festay porque
para o trabalhador
nyo havia
diversyoy
laxerA
prãpria
reuniyo
do
sindicato
se
transformava
em festa para ele- Oessoas de outras categorias
tambàm participavam
dos debates- Havia tambàm
elementos da
ruay do povoy que compareciam
atà mesmo por curiosidade-"
6<
A depender das peculiaridades
locais) atà mesmo a luta pela
sindicalixaÔªo
oficial ganhava estatuto
de resistáncia
a um
patronato ewcludente
e a um
Estado incapax de
faxer valer
suas
prãprias
leisEm
Lossorã)
a AssociaÔªo
dos
Srabalhadores
em Ralinas foi fundada em 0820) j· sob o signo
dos
novos
ventos
favor·veis
ª
organixaÔho
sindical -- A
Tbp p>>?]>p-[>`
] íEz 0]` c 3 íE ] h~>] Vo` ta 3
a ov ] X • d
ú
ia'" ] `('6 ] aoi99;
en h 0]d ÉúZ.EE!
íE_VooEFo9É.
n H9.tu IA;*\ xa Z o eea• da n É. 3oo6diªo ,"-"
--_"
-,--szomDT,9:e a in i W]0a g, i i ]EE€
dos tri99;balhadores)de
formar outras associaÔbes
semelhantes
entre as demais cdtegorias
locai-s e a seguir) pelas cidades
circunvixinhasSoda essa atividade organixativa
dava,se sob
orientaÔªo
do
pes- Em principio) optaram pela autonomia em
relaÔyo
ao
Linistàrio
do
SrabalhoAs
dificuldades
encontradas)
na
forma
de
persequiÔªo)
invasªD
da
sede)
quebra
de
mãveis)
empurrou,os
para
uma
certa
cla-nclf)&)),"-tin-idad',9?
"' óó- ( O•
a gente ia para l· e traÔava os
planos- MÇo era
uma assemblàiay
mas ali estava
a fina flor
do operariado
mais consciente-"yo
0•0

c
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desvio do
eiwo da luta para
o plano institucional,Iegal)
nªo significa que tivessem
aderido | concepÔªo sindical que
presidii99;
o
08y66/- Ao contr·rio)
foi dtravàs da
luta pela
sindicalixaÔyo
que ayticularam
tocla a
resistáncia)
e
que
foram
se incompatibilixdndo
com o
patronato) ao
ponto de
assumirem
em
suas
pr·ticas
iniciativas
de
grande
radicalidadeN nivel de radical idade a que esse contingente
de
trabalhadores
chegou
nªo encontra
similar no
perâodoAlàm di99;militÇncia
fervorosa) a violáncia
da repressªo toi
aos poucos lhes empurrando
para d clandestinidadeEm 0823)
um
gyande nêmero
desses militantes
nªo podia
circular na
37- GTIKHEQLE) Francisco) entrevista citada38- GTIKHEQLE) Francisco) entrevista citada4/- GTIKHEQLE) Francisco) entrevista citada-
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cidade
sob
ameaÔa
de
seyem
pyesosOeymanecendo
pelas
prowimidades)
cuidayam de
organixar
os trabalhadores
das
cidades
prãwimas
em
sindicatos)
entrando
novamente
em
confronto
com o
patronato
localMaquele tempo
de parcos
efetivos
policiais)
os
prãpyios
patrBes
financiavam
e
participavam
de
sua perseguiÔÇoNs
confrontos)
resultaram
em
mortes
de
ambos
os
ladosEm
decorráncia)
a
clandestinidade
se tornaria
cada
vex mais
severa) o
que
inviabilixava
qualquer
tipo
de
atuaÔyo
sindical
ou
pa-I&,tid·r-i:99y
As lideranÔas
partid·rias
e
sindicais
reconhecendo
que as
dificuldades
a
seyem
enfrentadas
haviam
atinqido
uma
situaÔyo,limite)
convocaram
uma assemblàia
para
decidir os
rumos do movimentoCirculavam
rumores no interior do OCB e
por
ewtensªo
do
sindicato)
de
que
estaria
prãwima
a
deflagraÔÇo
de
um
movimento
a nivel
nacionalN
grupo
reunido
argumentou
sobre
a
necessidade
de
se
manter
organixado
para
intervir coletivamente
no movimento
que se
aprNWlmavaDa votaÔªo
em
que se
defrontaram
direÔbes
e
bases
reRT0yarla
a
decisªo de
que o
grupo que
j· estava
clandestino)
escondido
pelas
redcindexas da cidade iniciasse
uma guerrilha)
enquanto aguardavam
a deflagraÔªo
iminente do
movimento
nacional)
ao qual
se agregariamMa primeira fase
o gyupo teyia uma
funÔÇo defensiva)
agindo apenas diante de
situaÔBes
de confrontoN malogro do levante
de 0824 teria
consequáncias
diretas sobre
o
grupo
insurretoA
grande
campanha repressiva
que se
seguiu ao fracasso
do levante)
transformou,os
em
alvo
privilegiadoCaÔados)
ainda
resistiram
atà meados de
*),
sob intensa repressªo)
atà que
se dissolvessem
entre fugas) prisBes e mortes-y0

c

entendimento
desse processo passa por algumas questBesEm
primeiro lugar
a superposiÔªo
entre Oartido e
Rindicato
à
uma
pista
sugestiva
para
se pensar
sua
especificidadeNrganixados
em sindicatos
pelo Oartido) formados no discurso
ewtremamente
ideologixado
e
sect·rio
da
àpoca da
frente
ênica)
foram vitimas
de
sua prãpria
formaÔyoN OCB
em
Lossorã nascera
oper·rio e assim permaneceria)
passando ao
largo
das alteraÔbes
na
conjunturaPuando
da adoÔªo
da
frente ampla)
a criaÔao
da AMK
levaria em
todo o
pais e
mesmo no
Moydeste) milhares de novos
aderentes ao Oartido)
mas em Lossorã) a
composiÔyo
social do Oartido permaneceria
inalteradaEssa
desconectaÔyo
tanto
das
orientaÔbes
nacionais
do Oartido) quanto
das alteraÔBes
nas conjunturas
locais) mostrava
j· em 0823) aqueles
trabalhadores
como um
grupo
fechado
ªs
modificaÔbes
t·ticas
e
firmemente
empenhados
em se preparar para a revoluÔªo
iminentepplos
ecos
do
cafeismo
que
\•0]n:(9o 4:zen"&0l[
f0>átinq idos
N
cafpismo nÇo
conseguiria
per,m-:élnpCf91T
restrito a
Matal40- QecPnstituiÔyo feita a partir de depoimentos de participantes e contemporÇneos do movimento- Joel
Oaulista) Francisco Guilherme- LanDei Oegado-

atingir os
os trabalhadores
mossoroensescuja ewperiáncia
adquirida nos enfrentamentos
seja
com a policia) os patrMes
e as
autoridades)
forjara
identidades
baseadas na
unlyT d
solidariedade
do grupo
e numa posiÔÇo critica
em relaÔÇo {
legislaÔÇo sindical) cimentada pelos componentes
ideolãgicos
de
uma
formaÔÇo voltada
para
o
confronto
de classeA
diversidade
de
resposta
ao
projeto
sindical
varguista
encontrada
em
Matal
e
Lossorã chama
a
atenÔÇo
para
a
neccessidade
de
se resgatar os elementos
constitutivos
das
duas ewperiáncias
de modo a apreender o significado
das suas
pr·ticasAmbosy
o cafeismo
em
Matal
e
o comunismo
em
Lossorã) funcionaram
como o
elemento chave na trarisformaÔÇo
de cada uma dessas cenas em paisagens ênicasA
histãria
dos
trabalhadores
cearenses revela)
desde
a
Orimeira
Qepêblica)
a
presenÔa particularmente
ativa
da
Igreja Catãlica) preocupada em
atrai,l os para sua ãrbita de
influáncia-y1
N áwito da iniciativa marcaria o inicio de uma
relacÇo
duradoura
entre
a
Igreja
e
os
trabalhadores
cearenses) constantemente
reatualixada
pelas
alteraÔMes
da
conjuntura)
da
qual
decorrem
redefiniÔbes
de
aliados
e
advers·rios-y2
Em relaÔªo ao
Cear·) a intervenÔÇo da Igreja
seria o
elemento diferenciador
que atuaria na
formaÔÇo da
eypecificidade
que marcaria
as pr·ticas
dos trabalhadores
durante os anos 2/Com a
criaÔÇo da
KegiÇo Cearense do
Srabalho) viria
a se
constituir
o instrumento
capax de influenciar decisivamente
os
destinos
dos
trabalhadores
cearenses)
ewercendo
uma
indiscutivel
hegemonia
sobre
eles
e
tendo
o
apoio
entusiasmado
da
Igreja)
das
classes propriet·rias
e
do
governo- Destaca,se como fundador
da KegiÇo e propagador de
suas
idàias)
o
tenente
do
ewàrcito
Reverino
Rombra-y3
Durante
permanáncia
no
sul
do pais)
Rombra
entrara
em
contato nÇo apenas com
lideranÔas do pensamento conservador
catãlico) mas) tambàm? com
as estratàgias
que estavam sendo
pensadas para reforÔar a
presenÔa e atuaÔÇo da Igreja entre
os
trabalhadores
e
combater
a
propagaÔyo
das
idàias
comunistasEssa
ewperiyncia
seria
crucial para
o projeto
que viria a desenvolver)
quando de seu retorno ao Cear·) em
3<530 N projeto de Rombra) fruto de reflewyo sobre a questÇo
oper·ria a
partir da apreensyo das
concepÔbes ewpressas na
Qerum
Movarum)
resultara
da
idàia
de
uma
sociedade
harmRnica) cuja
dinÇmica estava sempre sujeita
ao risco de
conflitos provenientes
de pessoas nocivas ao convivio social
-,( LSdN"mS N lSmiScnh RN atuaÔyD RN AalSdN PSNlSgmS gNm ilcfSclNm RuPNRNm! cnSf -! PNi( ))(
42- Mo final dos anos 1/y o surgimento do Oartido Comunista opera a reconciliaÔyo entre • Igreja e •
LaÔonaria) os quais passam É atuar juntos ab combate { influáncia comunista aÉf entidades dos
trabalhadores43- Do origem familiar catãlicay Rombra entraria para o ewàrcito e faria a Escola de Qealengo no Qio
de Janeiro) onde se tornaria) aos 11 anos) Senente de Ewàrcito- K· manteria contato com as
lideranÔas catãlicas brasileiras e ao retornar aD Cear·) em 0818y permanecera impassâvel ao

e que buscavam quebyay essa harmonia natuyal- Oaya impediy a
quebya
eya
necess·yia
uma
nova
organixaÔyo
social
hieyarquixada)
que
conseouisse
apyowimar
patrbes
e
oper·yios)
tendo na harmonia
o fio condutor das yelaÔbes- A
an·lise da
Kegiyo Cearense
do Syabalho requer
uma atenÔyo
especial
por se
constituir
numa daquelas
especificidades
sobye
o
que
cham·vamos
a
atenÔÇo
em
nosso
capitulo
ab h0e""[flr h0€f ioA Kegiyo Cearense do Srabalyo foi lanÔada oficialmente
em 12
de agosto de 0820)
no Seatyo Josà de Alencay) em Fortalexa)
8m
ato pêblico
que contou
com o
comparecimento
de
5-///
pessoas e o registro de 11 entidades j· 0iliadas-//
Em
termos
oyganixativos)
a
Keqlyo Ceayensy
do
Syabalho
baseava,se
numa râgida
hieyarquia internaMo ponto
mais
alto da
estyutuya colocava,se
o chefe) figuya
central que
tinha a autoridade assegurada
a partir da centralixaÔyo
das
decis/es e do respeito e acatamento
pelas demais instÇnciasEm seguida)
um Recretariado
composto de
8 membros)
sob a
coordenaÔyo
de
um
Recret·rio
Geyal) que
concentrava
as
responsabilidades
em
relaÔªo ª
difusªo
das
idàias e
de
captaÔyo
de
novos
adeptosDesse
trabalho)
feito
com
pertin·cia e
obstinaÔªo)
constava a
tarefa de cada
um dos
membros
levar semanalmente
a
mensagem
legion·ria a
trás
associaÔbes
de trabalhadoresatividade que tinha prestaÔªo
de
contas
no
reuniyo
semanal
do
RecretariadoEssa
assistáncia
ideolãgica)
parece
ter
sido
um
elemento
fundamental
paya
a
divulgaÔªo
da
proposta
entre
os
trabalhadores)
tanto
para atrair
novos adeptos)
como para
reassegurar
a
ascendáncia
junto ªs entidades
e associaÔbes
Ja
conquistadas
pelo
ideal legion·rioMo mesmo
nâvel do
Recyetariado
situava,se
o
Conselho Kegion·rio)
ãrgÇo
de
ligaÔªo com as organixaÔbes
associadas)
onde tinham assento
1 representantes
poy entidade fi00ada- N Sribunal Kegion·yio
de
ConciliaÔyo
e Arbitragem)
era
o
fãrum previsto
para
operar
a
resoluÔªo
dos
conflitos entre
trabalhadores
e
cVgg_"'•E]•ooF"

o

projeto
legion·rio
ewpandiu,se
com
rapidex
pelos
contingentes
trabalhadores
cearenses)
ewtrapolando
as
ewpectativas
mais otimistas
de
seu
prãprio fundador
que
s>>áq`bb>>hse eu a concebi
e
a tornei uma realidadey ela nyo se
concretixaria
se
eu nao
encontrasse
um
ambiente preparado
para ouvir,me e
compreender,me
'-óó ( e se
todos se admiram
como
essa legiÇo
pode
organixar,se
tyo
depressay o
mais
maravilhado
sou
euy o seu
chefe 'Oayente) 0875(Em 0821)
menos
de
um
ano
apãs
sua
fundaÔÇo)
contava
com
3/
associaÔDes
inscyitas e 04-///
filiados) tendo se ewpandido
para
as cidades
do interioy
do EstadoA repercussªo
da
movimento tenentista que animava os quartàis) preferindo embalar os seus sonhos de transformaÔyD
social) nas CDnZepÔyys do catolicismo tradicionalista44- N Kygion·rio) Fortalexa) 01+06/1933.

Kegiªo Cearense do Srabalho
alcanÔaria
outros Estados- Rabe,
se de organixaÔªo
de
cong@neres
pelo menos // Laranhyo e em
Oernambucodentro da perspectiva
de irradiaÔªo
nacional do
252 03 a::e

9 ;: éiv. : ,cdda0v2
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Nespectro
de intervenÔªo
da
Kegiªo Cearense do Srabalho era
um
dos principais
elementos
de
diferenciaÔªo
das
outras
concepÔbes
de
organixaÔªo
sindical
da
àpocaAs
convocatãrias
para
reuni5es)
convites
para
eventos
e
manifestaÔ5es
eram dirigidas
nªo apenas aos trabalhadores
de
modo
geral)
mas
atingiam
outros
setores)
comerciantes)
e<:tudclntE&y9:"ir,ltE&lectuaiyy"c âe ro )
mil9Kt-ar,e;999-"
V,gT.
Sa I
abertura era decorrente
da intenÔªo de transformar
os ideais
legion·rios
num
pro-ieto politico
de
maior
amplitude)
aplic·vel
{
naÔªo como um todo)
tendo como eiwo
central a
noÔªo de harmonia social- A viabilidade
desse projeto fut-uro
era
testada
em t-ermos locais)
a
partir
do incentivo
ª
conviváncia
de interesses
diversos e
atà divergentes)
no
interior da Kegiªo- yssa
estratàgia
renderia bons e r·pidos
&i&
ru tosAlàm da
simpatia
imediata
que obtàm
junto ao
patronato
e
autoridades
locais)
o
surgiment-o
e
ewpansªo
da
nova
agremiaÔªo
tem
ressonÇncias
positivas
tambàm
no
plano
federal- Em contato pessoal entre Reverino
Rombra e Kindol&i&o
Collor) o Linistro declara simpatia
pela entidade e assegura
os direitos
relativos
| contratos
coletivos)
que significa
poder
de
representaÔªo)
independente
da
Kegiªo
estar
organixada
segundo os
principios
da
Kei RindicalSambàm
agenda a
data para
uma viagem
do Linistro
atà Fortalexay
para manter um contato direto com a Kegiªo-y5
A vinda do Linistro se daria no inicio de novembro de 0820 e
marcaria
um
momento
crucial
de
diferenciaÔªo
entre
a
proposta
legion·ria
e o projeto sindical varguistaA sessªo
solene
preparada
para
homenagear
o
Linistro)
reuniu)
no"
Seatro Josà
de Alencar)
uma multidyo
composta de
mais de
4-/// trabalhadores
e das autoridades
civis e eclesi·sticasMa
oport-unidadey
o
chefe
legion·rio
surpreenderia
aos
circunstantes
e especialmente
ao
Linistro)
com um
longo
discurso)
t-ecendo severas criticas { legislaÔªo
social recàm
implantada-y6
Seceu
criticas ªs
medidas tomadas
pelo novo
governo em relaÔªo ª
regulamentaÔyo
do mercado de t-rabalho)
89- Selegrama
8:-

de Reverino Rombra) no Qio de Janeiro) endereÔado { Valdemar Falcyo- Arquivo Oarticular
RS ISpSlcgh IhfOlN(
Alguns trechos do discurso9 '--)( a KeS ~ a mais profunda e origina! forÔa do Brasil Movo) nyo o
Brasil Movo oficial) ewaltado na boca dos revolucion·rios liricos desagregados da realidade
') --( mas sim) do Brasil Movo que j· est· vivendo no sofrimento '--- ( a 12 de agosto de 0820
instal·vamos solenemente a Kegiyo) com um efetivo de 8-/// legion·rios) 1 meses apãs) 6 de
setembro desfil·vamos aos milhares pelas ruas da capital '--- ( A idàia se disseminou) as adesées
aumentaram) dia a dia ressuscitam associaÔées e criamos outros) faxendo crescer rapidamente para
38-222 legion·rios '-))( Critica as leis sociais que tem como base ênica o meio oper·rio do
distrito Federal e das principais cidades) havendo uma variedade muito grande de condiÔées de

‚
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contestando
a
concepÔªo do
projeto sindical em
vigor) por
representar
a eliminaÔªo
da
liberdade
de organixaÔªoN
Linistro procurou
argumentar
em defesa do
pyojeto sindical
varguista)
sem) contudo) conseguir
a adesªo da platàia) que
aplaudira entusiasticamente
Reverino Rombra-ya

N episãdio

transformou,se
numa
grande polámicaEm termos
ewternos)
fartamente
noticiados
pela imprensa
da
àpoca)
tensionaria
em definitivo
a
relaÔªo entre
a
Kegiªo e
o
Linistàrio
do
Srabalho- Mo
primeiro momento)
as entidades
filiadas
oscilaram entre
o
apoio irrestrito
e a
critica
velada) o que levou as primeiras a organixarem
uma homenagem
pêblica
ao
valoroso chefe)
oportunidade
em
que lhe
foi
entregue uma moÔªo
de apoio e solidariedadeEm seguida) o
que
a
principio
se
mostrara
um
episãdio
controverso)
apareceu
como demonstraÔªo
de
autonomia e
independáncia)
reveladoras
da
forÔa
da
entidade)
provocando
numerosos
apNlNR
e novas
adesbes- Estªo
dadas as
condiÔbes de
sua
ewpansªo) o
que amplia
sua base de
atuaÔªo em
direÔªo ao
Laranhªo e em seguida) Oernambuco
e 7ahiaA irritaÔªo da Kegiªo com o projeto sindical oficial fora se
configurando
a
partir da evidáncia
de que a
entidade)
por
nªo estar
organixada
seg/ndo o Decreto
08-66/) nªo poderia
representar
os
interesses
de seus filiadosKembre,se que)
de acordo com o
telegrama do Senente Rombray por ocasiªo de
seu primeiro contato
com o Linistro) este
assegurara
que a
Kegiªo poderia
representar
os trabalhadores
estando
ou nªo
de acordo
com o
Decreto- N
discurso do
chefe legion·rio)
talvex tenha
chamado a
atenÔªo para a
proposta Kegion·ria
como
concorrente
da
proposta
do
governoEm
termos
concretos)
a
conseqíáncia
imediata
foi a nªo
aceitaÔªo da
intermediaÔªo
da
Kegiªo por ocasiªo da
greve dos oper·rios
trabalho no Brasil! ---( N Cear· ~ um dos estados que tem o maior nêmero de associaÔyes e nenhuma
delas recebeu qualquer pedido de colabDraÔyo para as leis' -óó( as primeiras formas de
organixaÔao do operariado nao foram respeitadas pela lei 'óó- ( Myo foi levado em conta o
analfabetismo do sertao e a falta de meios de comunicaÔyo '--- ( As leis vieram muito estreitas)
como uma camisa de forÔa para a compleyidade do meio oper·rio) a impressyo à de que elas
nasceram mais dos livros) que do ewame da realidade '--- ( Robre a lei de sindicalixaÔÉo) afirya
que ela trax um monismo sindicalista intoler·vel) proibe a politica e a religiyo ab interior dos
sindicatos) nlo sendo possivel aceitar tal lei- H· ainda um vicio nesta lei) a ligaÔlo
obrigatãria com c ministàrio) os contatos burocr·ticos amiudados com o Linistàrio syo
praticamente irrealix·veis '---( A lei de sindicalixaÔÇo s} reconhece dentro da classe o
sindicato que reunir o maior nêmero de associados) atenta contra o direito natural e fere a
livre issociaÔÇo -I -ó- ( N sal·rio nyD deve ser visto sob o aspecto individual como est· na leiMãs definimos o sal·rio vital como devido em justiÔa ao homem pelo seu trabalho e capax de
satisfaxer sua subsistfncia e da familia) e o seguro contra acidentes) doenÔa) velhice) greve Y
falta de trabalho- MÇo pode ser absoluto e sim regional- Considera a lei de conciliaÔées corno a
menos aplic·vel- Elas devem nascer espontaneamente dos contratos coletivos 'ó-- ( Considera a lei
das convenÔbes coletivas a melhor '--- ( Conclui seu longo discurso afirmando) nyo creio que o
Linistro tenha vindo a procura de louvores incondicionais a sua obra) e sim de palavras honestas
de colaboraÔÉo 'ó-- (- Gaxeta de Motâcias- Arquivo Oarticular de Reverino Rombra) QJ.KCS) TFCe)
MTDNC-
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da Kight) em marÔo
de 0821- Em repres·lia) outras entidades
legion·rias
aderem ao
movimento)
e com
a -continuaÔªo
do
lmpasse) a legiªo decide
que) se nyo houver soluÔÇoy a cada
37 horas uma Rociedade filiada ª Kegiyoy declarar· greve-y8
Lesmo
colocando,se
em
termos
program·ticos
como
um
instrumento de harmonixaÔªo
dos
conflitos sociais) a legiªo
surpreende pela pr·tica- y
interessante
perceber atravàs da
leitura do
jornal N legion·rio) a
central idade atribuida ª
necessidade de conciliaÔªo
de interesses entre o capital e o
trabalho)
em prol
da harmonia
social- Contudo)
a prãpria
legiªo
romperia
constantemente
a harmonia
ao
encaminhar
reivindicaÔbes
atravàs
de mobilixaÔbes
e
organixar greves)
mesmo quando afirmva nªo
ser este o caminho adequado- N que
deiwa perceber
que) nas
condiÔbes concretas
de militÇncia
eram
obrigados
a
assumir
pr·ticas
ofensivas)
que
nªo
estariam
a riqordentro
do
espectro das
possibilidades
previstas no
projeto- A
intransigáncia
dos
patrbes falava
mais alto do que as intenÔbes program·ticas)
e nªo se render
ªs
evidáncias
era correr
o
risco
de perder
influáncia)
perder espaÔo entre os trabalhadores)
um espaÔo vital para o
projeto politico que se propunham a concretixarAssim) buscavam
credenciar,se
cada vex mais
no interior do
contingente
organixado
dos
trabalhadoresEm
0822)
propuseram,se
a
realixar
uma
espàcie
de
inquàrito
nas
principais
f·bricas
em
funcionamento)
para
verificar
as
condiÔbes fisicas em que se realixava o trabalho) levantando
informaÔbes
sobre
a
duraÔªo
da jornada
e
o nivel
dos
sal·rios pagos) entre postos
de uma mesma f·brica) entre os
mesmos
postos
de
f·bricas
diferentes e
curiosamente)
P
sal·rio
pago ªs
mulheres
nas duas
situaÔbes- Atravàs
do
jornal N legion·rio) anunciavam os resultados das visitas ªs
empresas) publicavam
os dados coletados e
se demoravam nas
consideraÔyes
sobre
o modo como foram
recebidos- Apesar da
linguagem suave e das
palavras macias utilixadas em relaÔªo ,
aos
patrDes)
nem sempre
eram
bem
recebidos
e ªs
vexes
encontravam as
portas fechadas { pretensªo
de desvendar os
segredos guardados por tr·s dos muros das f·bricas-<b
Mo
Cear·) portanto)
nenhuma
das forÔas
atuantes no
meio
sindical emprestou
apoio ª KegislaÔyo varquistaN que nªo
significa falar que os
comunistas estivessem em algum ponto
de acordo com os legion·rios) ou vice,versa- Ma verdade esse
~ um
ponto muito
rico para
nossa reflewªo
porque atravàs
dele pode,se apreender a
ewistáncia)
na àpoca) de um quadro
de referáncias
ideolãgicas)
matixado o suficiente)
a ponto
de
englobar
posturas
aparentemente
prãwimas
e
conseguir
diferenciar a presenÔa de
propãsitos distintos- Ueja,se que
47- Arquivo Reverina Rombra) MTDNC) TFCe -48- N Globo) Qia de Janeiro) 20./2.0821- Arquivo Oarticular de Reverino Rombra) QJ.KCS) TFCe) MTDNC5/- As informaÔées recolhidas atravàs do inquàrito) encantam,se no item sobre as condiÔçes de
trabalho) neste capitulo-

trabalhadores
cearenses
estavam
sob
orientaÔyo
ideolãgica) dos
legion·rios ou
dos comunistysA aparente
dicotomia
dissolve,se
pelo
fato
de
que
2;
legion·rios
congregavam
a
orientaÔªo
catãlica)
e as
ewpectativas
mais
conciliadoras
do patronato) nyo havendo portanto necessidade
dos
aliados
legion·rios
buscarem
um
espaÔo
prãprio
de
atuaÔyo)
atravàs
da orientaÔªo
ou
da
criaÔªo de
outras
/9yn
t9i-di99[d'99=y99:-

2;

A t·tica
de atuar
em duas
frentes) mantendo
as entidades
independentes
e penetrando naquelas
que fossem fundadas com
base
na
legislaÔªo oficial
à
percebida
atà mesmo
pelos
encarregados
da
repressªoTm
relatãrio
realixado
pelo
delegado
L·rio dy
Carvalho
Kima afirma
'--- ( em 0821
~
fundada com a orientaÔÇo
do governo e dentro das instruÔçes
emanadas
do
Linistàrio
do
Srabalhoy
a
FederaÔÇo
dos
Srabalhadores
de
Alagoas- Lasy
a despeito do
controle por
parte do governo e da aÔÇo policial- dentro dos sindicatos a
agitaÔÇo toma vulto
tal- que em principio de
0822- o entÇo
Interventor Federal- vá,se obrigado a deportar para o Qio de
Janeiro um
numeroso grupo
de ewtremistas-50
A
Tniªo Geral
dos
Srabalhadores)
fundada em
10
de
fevereiro de
0821)
independente
do Estado
e de
car·ter intersindical)
viria
atuar
como
um
contraponto
frente
{
FederaÔyo
dos
Srabalhadores
de Alagoas-

b fato marcante
do periodo à a
tentativa dos trabalhadores
de tomar a iniciativa
nas questbes de seu interesse- Myo se
negam a pedir
ajuda) a buscar apoios) e
quando obtidos) os
apoios nªo
se transformam
necessariamente
em
adesyo- Esse
traÔo merece ser ressaltado9
os trabalhadores
agenciam seus
interesses e
percebe,se muitas vexes que
procuram ewplorar
cty
fissuras no
bloco
do
poder) que
nªo
syo poucas)
na
intenÔªo de reverte,Ias
em seu beneficio- Las nyo se sentem)
porissoy
comprometidos
a
faxer
concessbes
nas
pr·ticas
reivindicativas
ou na
conduÔªo
das
entidadesIsso
fica
claro) por
ewemplo) quando
eles procuram o
lnterventor em
busca de respaldo
para a fundaÔªo de uma
cooperativa
e sªo
-9)99"t-c)nd
0]d b•,
]EEE` aCl'9JR
to
o"9_z_e'[i aoi 5+.i
a
"Cooperativa
dos
Srabalhadores
de Hyagoasy tendo
como secret·rio Costa Metoligado ao OC- '--- )h`94
A criayyo
da FederaÔªo dos Srabalhadoresfoi precedida De
uma visita ao Interventor
de quem receberam "permissÇo para
agir e
promessas de apoio- 33<9 y9:C9yT!99&E&RtC9ltutN!4
e..t?c99-tl&,in'\9ii99l-ln
o
direito
de
filiaÔyo
apenas
aos sindicatos
regidos
pelo
Linistàrio
do
SrabalhoOouco tempo
depois)
Aristãfanes
Srindadey um
de seus fundadores)
seria chamado a
depor na
policia
por
sua atuaÔªo
na
greve
de
Fernªo Uelho-53
N
episãdio
reassegura
nossa
afirmativa
de
que
a
linha

50- QelatãriD ao Sribunal de ReguranÔa Macional) in9 AKLE!DA) op- cito p940 scm Nper·ria)

3<13413<53- bc 9- d0 3 Y 40

52- AKLE!DA) op- cito p- 5-

í.
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diferencial
entre
ministerialistas
e
independentes
nªo
passava
por
uma
simples
oposiÔªo
entre
combativos
e
acomodados ou qualquer designativo
equivalenteA qreve dos
pedreiros pelo
cumprimento das leis
trabalhistas)
contaria
com o apoio da
ministerialista
FederaÔªo dos Srabalhadores)
que
enviaria
em
conjunto
com
os
grevistas
carta
aos
empregadores)
propondo,lhes
um praxo
de 37 horas
para que
passassem a cumprir a legislaÔªoA FederaÔªo
dos Srabalhadores
publicava o
jornal Uanguarda
Nper·ria)
que
se
reclamava
socialista
e
que
tinha
o
comunista
Alberto
Oassos
Guimarªes
no
seu
quadro
de
colaboradoresAnalisando
as
pyrspecylvas
da
entidade)
Aristãfanes
Srindade afirma
que '-óó ( havia comeÔado
seu
trabalhoy sob
o impulso
da prãpria Interventoriay
mas nyo
vai
conseguir manter,se
dentro desse
padrÇo 'óó- ( grande
parte
dos
trabalhadores
ir·
assumindo
posiÔçes
de
contestaÔÇo
direta
'óóó (-5y De
inicio
voltada
para
a
implantaÔªo
do projeto
sindical oficial)
a FederaÔªo
vai
alargando a base de atuaÔªo e acaba por encampar a luta mais
geral
pela
melhoria das
condiÔbes
de
vida da
populaÔªo
trabalhadoraAs
entidades
independentes)
principalmente
aquelas com
orientaÔbes
ideolãgicas mais
radicais) ewercem
um papel importante na
reorientaÔªo
da entidade oficial- Ma
medida em
que assumem determinadas
lutas passam a
ser uma
referáncia para os trabalhadores
o que obriga na pr·tica as
entidades ligadas
ao oficialismo
a redefinirem
pr·ticas e
discursos
na
intenÔªo
de
se credenciarem
para
disputar
hegemonia no interior do grupo organixado dos trabalhadoresMos fatos relatados chama
a atenÔªo a atuaÔªo da FederaÔªo)
entidade pautada
na orientaÔªo
do Linistàrio
do Srabalho)
entrando
em
confronto com
o
patronato
e
com o
prãprio
governoAfinal)
lembremos que
sua
fundaÔªo
se deu
sob
llcenÔa do
prãprio governo)
que se comprometera
perante o
grupo fundador a lhes
oferecer o respaldo necess·rio ao seu ,
funcionamentoApenas
dois
anos
depois
estavam
em
trincheiras
opostasN
entendimento
da
trajetãria
da
FederaÔyo deve ser buscado
no interior mesmo do movimento e
mostra o quanto determinadas
afirmaÔyes podem ser perigosas
por
nªo
estarem
referenciadas
aos
contewtos
histãricos
concretos
que
pretendem
ewplicarHavia
dois
caminhos
formais de organixaÔyo9
por dentro e por fora do LinistàrioLas a escolha de
um desses caminhos nyo definia previamente
a
pr·tica dos
trabalhadoresRuas
pr·ticas se
definiam e
redefiniam no
interior do espaÔo concreto
onde as relaÔçes
sociais
estavam se
entrelaÔandoy
trabalhadores
e governo)
trabalhadores
e
patrçes)
patrbes
e
governo
etcEram
relaÔbes que
fundavam trilhas de
um caminho novo)
onde se
destacavam
tanto
o
Estado
querendo ordenar
as
pr·ticas
sociais a partir do ordenamento do espaÔo pêblico) quanto os
53- Orimeira f·brica tewtl de Alagoas) situada no municipio de mesmo nome54- Srindadey Arist}fanes) A doutrina da Rindi'a!ixaÔyo em Alagoas) cf- AKLEIDA) op- cito p- 5
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trabalhadores
captando um
clima
favor·vel
ªs mudanÔas
e
tentando
ewperimentar
faxe,Ias
concretas)
negando,se
a
cumprir a atuaÔªo que
lhes fora prevista dentro dos limites
atribuidos)
quanto
os
patrbes)
oscilando entre
o
apoio
verbal ªs novas
medidas no campo sindical
e a desconfianÔa
em
sua
aplicaÔªo
ou
a
negaÔªo
quase
que
absoluta
da
legislaÔªo social-

1DCIA35H.1v5I
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A luta)

que se
desenvolve no periodo)
est·) a
nosso ver)
entremeada
de
muitos
propãsitosEm
principio)
poderia
parecer
que
os
trabalhadores
se dividiam
entre
os
que
apoiavam o
projeto de
sindicalixaÔªo
oficial)
e portanto)
buscavam adequar
as entidades ªs determinaÔbes
legais e os
que
se
contrapunham
a
tal
projeto)
e
tentavam
faxer
funcionar
entidades
{
margem
da leiMa
linguagem
dos
militantes
da àpoca) ihl RSgnlh ho ihl ThlN do Linistàrio
do
Srabalho)
seria
o
divisor
de
·guasNlhado
com
maior
atenÔªo) o
quadro revela,se
mais complewo- Entªo
deiwa de
estar
em jogo
ser ou
nªo ser
vinculado ao
Linistàrio
do
Srabalho) mas a possibilidade
ou nªo) de atravàs de pr·ticas
concretas)
construir um espaÔo prãprio na cena pêblica-

c

processo) tal
como o
compreendemos)
evidencia
a tensÇo
interna na
construÔªo da cidadania) no
periodo) resultante
da justaposiÔªo)
entre dois
projetosy a atribuiÔªo
de uma
cidadania
definida em
seus
limites pelo
Estado entra
em
choque com a tentativa
dos trabalhadores
de se constituirem
como
cidadªos) para
alàm dos
limites da
atribuiÔªo e
da
tutela- Entre
um e outro) a muralha dos que
nªo pretendem ,
reconhecer
nos
trabalhadores
quaisquer
direitos
ª
participaÔªo
e manifestaÔªo:
e
que se
indignam
com
as
iniciativas
dos
trabalhadores
inscritas
no
espaÔo
de
construÔªo da cidadania: e
de outra parte) acusam o projeto
do governo
de criar a luta
de classes- Tm
processo que se
arrasta
h·
muito
tempo)
mas que
encontra
no
clima
de
inquietaÔyo e crise
do periodo o espaÔo
favor·vel para sua
constituiÔªo' óóó ( cgcPcN"mS of
ilhPSmmh RcgsfcPh
joS mS
nlNRoq Sf alSpSm! lScpcgRcPNtxSm!
formaÔyo RS partidosy gofN
florescyncia
fNchl Rh joS joNejoSl fhfSgnh Rh iNmmNRh! fSmfh
ghm
Nghm ihmnSlchlSm
> ElhPeNfNtsh
RN HSizOecPN
'Carone)
0878)p-l/2(Dentro dessa linha de raciocinio) no contewto dos anos 2/) ~
pouco
significativo
tentar
analisar
a
presenÔa
dos
trabalhadores)
a partir
da
busca
do conteêdo
ideolãgico
ewplicitamente
colocado por tais
movimentosSambàm nªo nos

:9

parece
relevante analis·,Ias
a partir
dos indicadores
de
áwito
ou
fracassoy
ou
da
identificaÔªo
de
possiveis
finalidades
inscritas no
interior dos difereLtes
processosN
que queremos
ressaltar
~ o
processo
de construÔªo
da
cidadania
que
aflora
no
periodoMeste
sentido)
os
trabalhadores
legionàrios
cearenses) de
inspiraÔªo
prãwima
ao
integralismo)
tanto
quanto
os
trabalhadores
influenciados
pelo
comunismo)
da
Tniªo
Geral
de
Srabalhadores
de
Oernambuco)
parecem compartilhar
um mesmo
desejo de inclusªo) de
participaÔªo)
de intervenÔªo
na cena
pêblicaNs trabalhadores
em 2/ querem
delinear o perfil
no espaÔo
social e
aparecem como um contingente
com traÔos marcantes
de heterogeneidade
nas formas
de organixaÔªo)
ewpressªo e
filiaÔªo
ideolãgicaH·
anarcossindicalistas)
socialistas)
cristªos)
legion·rios)
comunistasHà os
que compartilham)
hà v·rias
geraÔbes) a ewperiáncia
fabrily e os
de recente
incorporaÔªo
ao
mundo da fàbrica- Hà
os ewperimentados
nas
tarefas
de
reivindicaÔbes
de
direitos)
organixados
em
entidades
com
uma
histãria
anterior
de
greves
e
mobilixaÔMesE
ao lado)
pessoas para
quem a
novidade da
ewistáncia
do
sindicato
insere,se
num
quadro
geral
de
modificaÔbes
que marcaram o
ingresso na paisagem urbana- Hà
uma imprensa ativa e redes de sociablilidade
atravàs da qual
se compartilham
ewperiáncias
que
sªo reatualixadas
na forma
de ewpectativas
em relaÔªo ao
novo quadro politico
que se
inicia- Enfim) h·) sobretudo)
a Çnsia de faxer parte) de ser
levado em
conta) de ser- Oor
isso) quando a
Kegiªo parece
perder falegoy os trabalhadores
assumem a AÔªo Integralista
Brasileira
ou os
trabalhadores
sob
orientaÔªo
do
OCB) em
Oernambuco)
passam
a admitir a participaÔªo
nos sindicatos
oficiais) organixando
as TlNtvSm
pSlfSebNm(
Sudo
se passa
como se
soubessem que o que
estava em jogo
era algo maior
que os limites institucionais
do sindicalismo
varguista)
ou
os limites
ideolãcicos
da
entidade em que
se aglutinavamClaro que tais limites eram concretos e visiveis e parte dos
trabalhadores
nªo os
ignoravaLasy
a grande
descoberta
naquele
momento
foi
que
a aÔªo
poderia
ultrapassar
os
limites propostos)
poderia se
espraiar para
alàm daquelas
fronteirasDe
outro modo)
fica dificil entender
porque a
atuaÔªo dos
trabalhadores
nªo
os diferenciava
a
partir da
localixaÔªo)
seja no
espectro ideolãgicoy
seja no
espaÔo
concreto em que se dava a pr·tica-

c

pãs
2/
evidenciaria
a
emeroáncia
de
novas
relaÔbes
politicas nas sociedades
locais)
menos em funÔªo do caràter
lSpheoPchgrlch
do
movimento)
e
mais
em
decorráncia
do
reordenamento
da
cena
politica
pela
inclusªo
de
novos
atores- y
um momento de difusªo
de ewpectativas
favor·veis
no campo
social) que
atinge diretamente
os trabalhadores)
incentivando,os
a quey conforme
o caso) iniciem) retomem ou
dáem prioridade
{ organixaÔªo
em sindicatosMessa tarefa)
tôm
o incentivo
do novo
governo) composto
pelos liberais
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vitoriosos e
seus aliados
quey atravàs
de discursos
e da
imprensa) proclamam a sindicalixaÔyo
como a porta de entrada
para a sociedade) daqueles setores atà entªo yarginalixadosAo acenar aos trabalhadores
com a sindicalixaÔªo)
o governo
est· propondo
a incorporaÔªo
desse numeroso
contingente
ª
sociedade) incorporaÔªo
cujo fundamento e
limites estariam
restritos
ao mundo
do trabalho
e do
qual resultaria
uma
cidadania
relativa
fundada
no
trabalho e
prevista
para
circunscrever,se
a suas fronteirasDe um
lado) o
processo responde) de
fato) ao
programa de
sindicalixaÔªo
que
~
proposto
pelo
governo
central
e
assumido
em
todos
os
niveis
da
administraÔªo
pêblica)
ecoando tambàm entre
os seus aliados- De
outro) poràm) nªo
se
pode passar
ao largo
de todo
o processo
anterior) em
termos das organixaÔDes
que vám se formando
desde a virada
do sàculo e que)
no decorrer das duas primeiras dàcadas) se
mostraram
eficientes
em
ewpressar
a
insatisfaÔªo
dos
trabalhadores
com
as
condiÔDes
de
trabalho
e
sal·rioy
atravàs
de
pleitos
reivindicativos
e
que)
nªo
raro)
derivaram em numerosas grevesComo nªo se pode) tambàm) na
an·lise
desse
processoignorar
os elementos
que
estªo
presentes no
quadro politico mais
geral do final
dos anos
1/) e mesmo
de modo assistem·tico)
vám
alimentar uma certa
insatisfaÔªo generalixada
entre os trabalhadores)
em relaÔªo
ªs suas condiÔbes concretas de ewistánciaMªo
se quer
com isso
minimixar a
influáncia do
discurso
oficial no processo orqanixativo
dos trabalhadores
no inicio
dos
anos 2/Las)
parece ser
importante
a agregaÔªo
de
outros fatores) de
modo a que se possa
ressaltar as v·rias
dimensbes articuladoras
do processo e) assim) perceber o que
estava
em
jogo
naquele
momento
e
de
que
maneira
os
trabalhadores
procuraram interferir em sua realixaÔªo- Messa
direÔªo) à importante frisar) mais uma vex) o significado da
campanha
liberal e
a repercussyo
desse discurso
entre os
trabalhadoresMos
anos
2/?
a
sociedade
aparece
mais
matixada)
as
reivindicaÔDes
faxem,se presentes
de modo
mais ewplicito)
traxendo seus portadores para a arena polâtica) obrigando,os
a
defender
seus
interessesEm
especial
para
os
trabalhadores?
à um
momento
de
afirmaÔyo de
identidadeEmbalados
nas ewpectativas
criadas pelo
discurso liberal)
nªo
hesitam em
requerer seu
espaÔo e)
principalmente)
em
lutar
por
faxer
valer
os
seus
direitosN
clima
de
insatisfaÔyo
e
a diversidade
de demandas
presentes na cena
polâtica
syo
elementos
centrais
no
periodoAs
formas
concretas de
ewpressyo das
demandas variam) mas
podem ser
percebidas em
todos os
Estados) embora
sua ewpressividade
esteja
em
funÔyo
do
nivel de
organixaÔyo
dos
diversos
gruposEm
Oernambuco)
os
trabalhadores
com
tradiÔªo
organixativa?
conseguem
traduxir
com
muito
vigor
suas
ewpectativas
em aÔbes e atitudes concretas-
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Ma
febre
associativa
d5s
anos
2/y
pode
perceber,se
a
tendáncia dos
trabalhadores
a utilixarem as &entidades como
instrumento de
luta por demandas que
ewtrapolam o universo
fabril- ~ atravàs dos
sindicatos que ewpressam seus pleitos
por escolasy por moradias
mais adequadas) por reservatãrios
de
·gua)
por
questDes
relativas ª
sa/dey
demandas
que
apontam para a noÔÇo
de direitos) prãprias de uma cidadania
em construÔªoOercebe,se que
na clarexa da
ewist/ncia de
interesses coletivos) que devem ser perseguidosAssim) constituem,se
pr·ticas de resistánciaseja
a nâvel
,
de sal·rios
e condiÔbes de trabalho)
seja na reivindicaÔÇo
por
demandas sociaisy
seja na
tentativa de
construÔªo da
cidadania polâticaOara os trabalhadores
pernambucanosy
o
reordenamento
polâtico de 2/) foi percebido e utilixado como
espaÔo
de
contestaÔªo
e
de reivindicaÔbeKonge
de
se
conformarem em permanecer a reboque do cronograma do governo
liberaly
mant/m a
iniciativa de
suas reivindicaÔDes
e de
suas demandasAo faxá,Ioy indiferenciam,se
oficialistas
e
independentesde modo
que) ewcetuando,se
o discurso)
as
duas correntes guardam
pouca diferenÔa- Ambas constituem,se
em entidades que figuram como referenciais
concretos para os
trabalhadores)
pela
presenÔa e
atuaÔªo no cotidiano
e nas
lutas do movimento'

Ns
traÔos caracterâsticos
somados fornecem
um quadro
que
causa surpresa) pela imagem
resultante de uma classe que se
articula) se
organixay que
vence e à
vencida) mas
nªo se
deiwa derrotar) ressurgindo no
momento seguinte) na prãwima
reivindicaÔªoy
na
prãwima conjuntura eleitoral)
no prãwimo
combate
aos
comunistas)
no
prãwimo
jornal)
na
prãwima
critica
aos
defensores
do
sindicalismo
oficial)
ou
na
prãwima jornada
legion·ria- Ns traÔos presentes
nas ligas)
nas
uniDesy
associaÔçes)
sindicatos e
intersindicais
do
periodo formam
um caleidoscãpio
de situaÔDesy de
tal modo
diversas- que nªo se poderia falar em tend/ncia gradativa de
deslocamento
em
direÔªo
a
algum
lugar)
o
lugar
da
maturidadey da consciáncia ou da realixaÔªo de algum projeto
secretoN fato marcante
do perâodo ~ a
tentativa dos trabalhadores
de tomar a iniciativa
nas quest5es de seu interesse- Mªo se
negam
a pedir
ajuday a
buscar apoios)
e quando
obtidosy
esses
apoios nªo
se transformam
mecanicamente
em
adesªoEste traÔo merece ser
ressaltado9 os trabalhadores
agenciam
seus interesses e percebe,se
muitas vexes que eles procuram
ewplorar as fissuras do
bloco do poder) que nªo sªo poucas)
na intenÔyo
de revert/,las
em seu
benefâcio- Las)
nªo se
sentemy por isso) comprometidos
a faxer concessçes nas suas
pr·ticas reivindicativas
ou na conduÔyo de suas entidadesentidades sindicais) em uma
As pr·ticas desenvolvidas
pelas
disputa
internasy envolviam
conjuntura de
mobilixaÔªo
e de
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aÔbes
bem
mais
amplasque
ewtrapolavam
a
rotina
das
reunibes de
periodicidade
prevista)
nas suas sedes)
com a
categoriaNs
militantes
sindicais
saiam
em
grupo)
em
visitas aos
trabalhadores
das diversas categorias)
em seus
prãprios locais
de trabalho- Messas visitas)
realixavam um
levantamento
minucioso sobre
a aplicaÔyo
da legislaÔªo
e
sobre as condiÔbes gerais de trabalho e sal·rio- Coment·rios
sobre
essas
visitas)
publicados
nos
seus
jornais)
funcionavam como
forma de
pressªoy junto ªs
empresas mais
recalcitrantes
na
aplicaÔªo
da legislaÔªo)
favoreciam
o
di·logo
com as
entidades
situadas em
outro
campo e
principalmente
credenciavam
as
entidades diante
dos
trabalhadoresA
preocupaÔªo com as condiÔbes
reais) a que
estavam submetidos
os trabalhadores)
era uma
pr·tica comum
no
periodo)
independente
da
filiaÔyo
ideolãqica
das
entidades)
ou de
seu posicionamento
em relaÔªo
ª questªo
sindical- Essas
visitas devem ser consideradas
tambàm como
um dos ingredientes
importantes
na formaÔyo das identidades
sociais
no periodoN sentimento
de :?< era reforÔado
a
partir
da constataÔªo
de
que)
embora distribuidos
entre
diferentes
tipos de
trabalho
e
diversas empresas)
havia
traÔos
de
aprowimaÔªo
produxidos
a
partir
das
bases
concretas de suas ewistynciasSambàm a elaboraÔªo do honlh
à operada
a partir
da constataÔªo de
que o
que encaravam
como idiossincrasias)
de
um ou outro patrªo)
se tratava de
pr·ticas comuns a todos- cuja ewplicaÔyo nyo estava nas suas
caracteristicas
individuais)
devendo
ser buscada
em outro
plano) bem mais geralA socialixaÔªo
das ewperiáncias
deve
ser ressaltada como um
componente central da consciáncia de
classe
que se
elabora
no perâodo
e que
em alguns
casos
chegaria
a
assumlr
formas
de
ewpressªo
ewtremamente
radicaisN
estudo
dos
trabalhadores
nordestinos)
nos
anos
2/)
seguramente nos leva a
admitir a presenÔa de diferenciaÔbes
e singularidades
no interior
dos diversos processos- HRRlm) _
ao se defrontar com o movimento de 2/ em Oernambucoy deve,se
estar atento para sua
presenÔa na cena pêblica- Mo Cear·) a
magnitude da
Kegiyo Cearense
Do Srabalho) a
influáncia da
Igreja
e a
prolifer1Ôy/
das
idàias integralistas
lanÔam
outras
questbes- Em
Lossorãy
a rapidex
com que
o OC
se
instala no interior dos sindicatos e os desdobramentos
dessa
hegemonia
demandam ewplicaÔbesEm
Matal)
a presenÔa
do
cafeismo
à
a
pista
para a
compreensyo
da
atuaÔªo
dos
trabalhadoresMa Oaraiba) a
sobreviváncia
das entidades de
denominaÔªo
beneficente
e
mutualy atravessam
o
perâodo)
embora
revelem
pr·ticas
sindicaisEm
Alagoas)
a
participaÔyo
simultÇnea
em
sindicatos
oficialistas
e
independentes)
requer
atenÔªo- E
como fio condutor
para o
entendimento
de
tais
especificidades)
a
questªo
da
organixaÔªo sindical) absolutamente
central no periodo) nos
parece ser
um caminho
promissor- Puando
menos) sugere,nos
lanÔar um olhar interrogador
ª nossa volta para) atravàs de
novas perguntas) tentar apreender os elementos formadores de
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sua
cultuya)
py·ticas-

como

pista

paya

c

entendimento

de

suas

c

que h·
de
novo
no Mordeste
pãs,2/
~
a presenÔa
dos
tyabalhadoyes
na cena pêblica- Tma presenÔa que ultyapassa o
estar nos sindicatos
lutando pela implementaÔªo
dos direitos
sociais) ou por
uma negociaÔªo mais favor·vel
de sua forÔa
de trabalhoNs seus
pleitos ganham um
conteêdo simbãlico
mais profundo do
que o que poderia ewpressar
um aumento de
sal·rios ou o respeito ª lei de fàrias- Oois) numa sociedade
com o nivel de ewploraÔªo social e de ewclusªo polâtica como
a
nordestina)
os
trabalhadores
manifestarem
suas vontades
atravàs
de
palavras e
atos)
recorrendo
ao ewercâcio
do
direito de participaÔªo
e) portanto) de cidadania) era muito
mais do que uma novidade) era quase uma revoluÔªoA construÔªo
da cidadania
nos parece ser)
nos anos
2/) o
objetivo maior dos trabalhadores
urbanos- Mªo discutimos se
a questªo
estava clara
para o conjunto
dos trabalhadoresCom certexa nªo
Las
isso nªo invalida a observaÔªo de que
o fato esteja inscrito) ainda que nªo de modo consciente)
na
forma como privilegiam determinadas
formas de organixaÔªo
e
de luta) o que nos permite faxer tal afirmativaNs direitos
sociais- tanto quanto os politicos e os civis) eiwos b·sicos
do direito de cidadania) sªo priorixados)
investindo,se
mais
em um ou
outro) ao sabor do que
os elementos da conjuntura
possibilitavamMesse ponto
de nossa
argumentaÔªo)
tambàm
nªo
estamos preocupadas
em qualificar
essa cidadania)
se
regulada ou nªo pelo
Estado) o que ser· objeto de discussªo
posterior- Ns trabalhadores
inscreveram,se
na cena pêblica e
foram
reconhecidos
como
interlocutores
numa
demarcaÔªo de
espaÔos em que
cada um dos atores)
Estado) Srabalhadores
e
Oatronato estava atento { movimentaÔªo
de seus parceiros- Mo
interior dessa luta) permeada por avanÔos e recuos) o que se
pode afirmar ~ que) ao
menos atà 0824) nªo se poderia falar
que
o
jogo estivesse
definido
a
favor
de qualquer
dos
contendoyesMesse
quadro) a
constituiÔyo
de um
espaÔo pêblico)
onde
homens
interagindo
suas
diferenÔas
e
seus
projetos)
entrelaÔariam
discuysos
e
construiriam
instituiÔDes
reguladores
da
vida
social)
nªo
se
faria
sem
grandes
obst·culos e nem de
maneira progressivaNs anos 2/ mostram
o
processo como
uma
sàrie de
ewperiáncias
nas quais
se
avanÔa e se
recua) se ganha e se
perde) regidas pelo signo
do faxer politico-
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