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B 10 G R A F 1 A 
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da escolar aos seis anos de idade, ê num coigio 	experimental 

onde cursou do admissão ao clássico - Letras e Arte, despertou 

sua paixão pela leitura, pelas artes e paradoxalmente, pela ra 

zão objetiva das ciências. Assim, formada em Sociologia 	foi 

aprender a trabalhar primeiro em pesquisa, coisa que nunca mais 

abandonou e que inclusive compõe sua trajet6ria acadêmica, de-

pois se sentiu pronta para ensinar na universidade. Privilegiou 

o ensino publico e hoje é membro, com dedicação exclusiva, 	dá 

Departamento de Ciências Sociais daUFF, entendendo seu 	traba 

.lho universitário como ensino, pesquisa e extensão. Sempre pro 

curou associar o seu conhecimento com •o repasse desse saber na 

forma de assessoria sindical. Por preferência em termos de re-

flexão, desde 1980 é assessora educacional do MSTR. Muito avês 

sa à burocracia, a partir entretanto, de 1985 entendeu que deve 

ria participar da vida institucional da universidade e se candi 
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Sub-Chefia de departamento e Conselho Universitário. 	militan 
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tes da 11FF em gestão colegiada. Ao concluir essa tese de mes 
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muiias frentes de atuação e nenhum amparo institucional mais sis 

temático. Mas fecha com alívio esse percurso abrindo nova etapa 

em que espera se desenvolver de imediato num curso de doutora 

do em Campinás. 
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SUMARI O 

Nesta tese, dentro da temática - Movimentos Sociais no 

Campo - o estudo pretende a anílise da ação sindical rural num 

processo de Negociação Coletiva que envolve os canavieiros 	do 

Norte Fluminense e seu enquadramento sindical. Ao longo da mono 

grafia destacam-se: (1) o papel do Estado na ordenação e controle 

da luta de classes; (2) o mbnopólià político na configuração de 

um mercado de trabalho garantidor das condições de 	exploração 

da força de trabalho que por sua vez determinam as condições de 

reprodução deste setor da economia; (3) os antecedentes da ação 

sindical no campo, no geral, destacando a formação do 	chamado 

"Complexo-Contag", e especificamente, numa releitura da luta pe 

los direitos condicionada no espaço da legalidade, atravgs 	de 

uma situação concreta: o Dissídio Coletivo conduzido pelo movi 

mento sindical de trabalhadores rurais fluminense; (4) os limi-

tes de um modelo de ação sindical que promove a distribuição iii 

direta de renda, ou o ressarcimento da exploração, 	acionando 

o setor patronal via aparelho judiciário (Estado) em oposição à 

emergancia da mobilização dos canavieiros por fora do sindicato 

e que virá estruturar um confronto direto com os usineiros. Es 



sa situação que foge à linha legalista da entidade, revela 	a 

existência de uma direção contraditória em relação a orienta-

ção sindical unificadora do "Complexo-Contag't que adota como re 

ferencial geral no País a experiência de luta dos assalariados 

rurais de Pernambuco, atraygs da Lei de Greve. 

Procuro construir ao longo da monografia, finalmente, 

alguns parâmetros para a discussão da tese: sindicalismo unifi 

cado na estrutura e sindicalismo heterogêneo no movimento. 



S U M M A R Y 

Wittjn the thematic constituents of this thesis -Social 

Movements in the Rural Environment, our aim is to analyse 	the 

1
1 	action of Rural Unions in a process of Coilective Negotiation 

which cvers the sugar cane workers in the North of the 	State 

of Rio de Janeiro and the crucial role of their association and 

subsequent interaction as Rural Unionists. Along side this mono 

graphy 1 tried to draw attention to: 1) the function 	of 	the 

State in t,he class struggle; 2) the political monopoly 	as a 

feature of a work market sufficient enovgh to maintairi the ex- 

ploitation of a work force which determine the conditions 	of 

reproduction of this segment of eçonomy; 3) the forerunners of 

Rural Union actionpointing out the buílding of the 	so called 

"Contag-Complex", and spe"cifically a re-readingof the struggle 

for the rights addicted to the legal field-in a concrete 	re- 

ality; the Arbitrated Labor Wage Settlement (Dissídio Coletivo) 

developed by the Union Movement of Rural Workers in the 	State 

of Rio de Janeiro; 4) The limits of a model Union action that 

promotes the indirectdistribution of fund or the covering 	of 
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exploitation by sulng the patronal segment via the State Justice, 

in opposition to the emerging mobilization of the sugar 	cane 

workers otuside the scope of the Union. 	The direct conflict 

established with the Sugar Cane Factories and how this confront 

collided with the legal line of the Union revealing 	then the 

existence of contradictory directions in relationship with the 

unifying Union orientation of the "Contag-Complex" which 	has 

adopted as a general referential in Brazil, the experience 	of 

the struggle of Rural workers in Pernambuco through the Strike 

Law (Lei de Greve). 1 also found illuminating to 	concõntrate 

upon some parameters that can.clarify the meaning of the thesis 

discussion: the unifled Unionism in structure and heterogeneous 

Unionism in the movement. 
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I NTRODUÇÃO 

1 - APRESENTAÇÃO DO TEMA 

Essa tese tem por objetivo, estudar a Ação Sindical Ru 

ral numa situação concreta; a partir de um enfoque que privile 

gia a especificidade local do fen6meno. E isto entendendo a prí 

tica do sindicato enquanto uma atualização do chamado sindica- 

lismo da CONTAG. Para tanto, parto do pressuposto de que 	cada 

sindicato, dentro do sistema sindical rural interpreta,reconçôe, 

refaz, rejeita áu adota as orintaç6es articuladas pela CONTAG, 

de acordo com as condiçôes objetivas que o definem à nível 	lo 

cal, construindo assim um plano empírico no qual se concretiza 

o modelo geral unificidor da ação sindical como projeto políti 

co. 

E entendo aqui a Ação Sindical como o modo de atualiza 

ção da política. sindical que se traduz em encaminhamentos dados 

pela entidade nas relações que estabelece com o Estado, a das-

se patronal e a categoria que representa, em resposta ao que in 

terpreta como a forma adequada da luta pelos direitos dos traba 
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( 	lhadores de sua base. Do mesmo modo, a forma comoa entidade com 

preende essa estratégia em relação às condiç6es. de 	exploração 

existentes e ao potencial de mobilização, e em relação às 	rei 

vindicações construídas pela categoria pára serem 	canalizadas 

pelo sindicato. 	 - 

Esse encaminhamento entendido "latu sensu" como 	ação 

sindical, assumiu expressão na pesquisa atravgs de um estudo •de 

caso, no qual o destaque ê dado ao Sindicato de Trabalhadores 

Rurais de Campos - STRC, situado num município do Norte 	Flumi 

nense que integra na condição de carro-chefe, do ponto de vista 

econômico, a micro-região homogênea: Açucareira de Campos. 	De 

têm a maior concentração de usinas de açúcar do Estado, e conse 

quentemente absorve grande número de trabalhadores assalariados 

dependentes desta atividade. 

A pesquisa realizou-se entre .1980 e 83 num período sia 

nificativo do ponto de vista da conjuntura nacional, em função 

da emergência das lutas sociais que impunham instabilidade 	ao 

regime autoritário. E durante o trabalho de campo, meu contato 

com o sindicalismo rural revestiu-se de unia condição que foi de 

observador .ã assessória educacional no movimento. 

E,a escolha do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Cam 

pos, levou à delimitação da ação sindical rural a partir de um 

conflito conduzido prioritariamente no &mbito da Justiça do Tra 

balho. 

Um conflito que se caracteriza numa luta pelo enquadra 

mento sindical dos trabalhadores de lavoura, vinculados às 	em 



presas agroindustriais do açCcar e do álcool, em decorrência de 

um artifício jurídico dado pela tese patronal que estabelece 

uma vinculação entre a finalidade industrial da empresa e a iden 

tidade sindical de seus empregadds, classificando a todos - os 

operadores das máquinas e os lavradores - como "industriários". 

Esse artifício na prática, impede a representação le-

gal dos canavieiros pelo STRC nos momentos de negociação traba 

lhista. 

O confronto de interesses vem sendo cojiduzido na jus-ti 

ça atravgs de sucessivos processos de negociação coletiva que 

redundam sempre em dissídio, tendo-sido o último deles realiza 

do em 1981, e acompanhado nesta pesquisa, o que revelava 	um 

encaminhamento mais elaborado pela entidade e um maior grau de 

vincula ção com as diferentes esferas da estrutura sindical. 

Nesta atuação. & que se localiza nosso objeto, quando o 

STRC interpreta, dá forma e conteúdo à ação sindical que tem 

como motivo de luta e bandeira principal, o direito de represen 

tar legalmente a categoria de trabalhadores rurais que cotidià 

namente já defende e na qual localiza, por tradição, a sua pr6 

pria identidade de atuação: os assalariados rurais da cana. 

Em outras palavras, trata-se de um conflito através do 

qual se 16 com mais clareza a essência da prática do STR. 

Como justificativa do estudo,, começaria pela primeira 

indagação que traz sentido. Porque estudar a ação sindical no 

campo, e porque à partir da entidade de prímeíto grau como ver 

tente de construção dessa ação? 



Indo por parte, iniciaria justificando a 	quantidade 

ainda incipiente de estudos sobre o sindicalismo rural diante de 

	

expressão que ele assume na história social brasileira, 	parti 

cularmente em período recente. 

Notadamente dos anos 70 até os dias atuais, um projeto 

de coordenação e unificação das lutas rurais vem sendo organiza 

do e dotado de uma especificidade diferenciada em relação ao se 

tor urbano, e constitui o que alguns autores chamam de "Compie 

xo CONTAG". 

O funcionamento integrado da estrutura corporativa hie 

rarquizada. resulta em efeitos importantes para a ação sindical• 

no campo,que apartir dessa dinâmica prdpria,constr6i politi 

camente um modo de ação denominado "Movimento Sindical dos Tra 

balhadores Rurais" - MSTR. 

Isto supõe a própria relevância de se reconhecer esse 

modo de ação gerado pela coordenação da CONTAG, em situações coa 

cretas. 

	

Nesta mesma linha de raciocínio, resulta que a 	opera 

cionalização da orientação sindinl rural passa, na hierarquia, 

pelas entidades de terceiro, segundo e primeiro graus enquanto 

instâncias de transmissão dessas diretrizes gerais. Esse proces 

so de transmissão serve para reificar a estrutura sindical como 

coesa e enfatiza o papel das entidades e dos dirigentes -  verten 

tes sociais predominantes na construção do MSTR, enquanto forma 

'Ver Santos Filho, .JQ5.e dos Reis - "Movimento Sindical Rural: O 
Resgata de urna Tradição" - Verso.Preliminar - CEDEC, .1985 (miineo). 
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específica de atualização do sindicalismo rural brasileiro, 	e 

cuja força articulada vem colocando, ao lado de outras 	forças 

ou outros agentes, a questão social rural no cenário 	político 

do País. 

Entretanto, o sindicato (entidade de primeiro 	grau), 

aqui se destaca por ser a dimensão. de contato mais direto 	com 

os trabalhadores rurais e pela proximidade mais imediata com as 

condições objetivas de sua exploração. Nesse nível da instância 

sindical, •os impactos são maiores e adquirem uma dimensão mais 

concreta, tanto no que se refere as orientações do HSTR quanto 

no que. se  refere as contradições-geradas pela injustiça social 

e pela dominação. 

O estudo da ação sindical rural, e a perspectiva desse 

estudo assumido ã partir da representação social feita pelo sin 

dicato, são por essa via, explicados como ãpropriados. 

No caso, o STRC, ao privilegiar nas lutas a questão dos 

assalariados, superenfatiza o encaminhamento legal para 	dimen 

sões diferentes na ação sindical. A atuação da entidade, em ré 

lação a cada trabalhador, privilegia e adota o 	encaminhamento 

de ações trabalhistas pela justiça do trabalho na instância lo 

cal, para resolver os problemas de qem procura o sindicato. 

Quanto ao projeto geral da entidade, voltado para 	o 

trabalhador rural coletivo (o assalariado) - base de sua repre 

sentação, permanece o caminho legal como a trilha segura 	da 

atuação sindical, quando então as estratégias são 	organizadas 

tendo como meta o espaço social dos tribunais. 



Assim, na medida em que o STRC elegeu a luta pelo 	en 

quadramento sindical e organizou seu encaminhamento no 	âmbito 

da Justiça - em que pese essa luta não possuir nenhum nível de 

compreensão clara ou envolver a participação dos trabalhadores 

na base - traduziu desta forma seu projeto geral e sua ação prio 

ritária. Sendo esse projeto de ação compreendido no 	sindicato 

enquanto condição estratégica da conquista dos direitos dos 	ca 

navieiros contra a opressão dos usineiros, e a forma prefe±en 

cial de aplicação das diretrizes do MSTR na 6tica da 	entidade 

de 19  grau. Por esta razão, a pesquisa aqui apresentada 	procu 

rou acompanhar os desdobramentos desse encaminhamento. 

Discuto a maior parte do tempo. nesta monografia na pers 

pectiva do próprio sindicato, de onde se ressalta então, a luta 

pelo canal da justiça, seus limites e contradições. 	Um encami 

nhamento claramente identificado como a estratégia principal da 

sua atuação, aparentemente insuficiente face ao teor da explora 

ção que incidia sobre os trabalhadores na lavoura de cana, mas 

justificável até certo ponto, no quadro de uma 	desmobilização 

quase crônica. 

Levando-me, afinal, à estudar a luta do sindicato como 

separada da luta dos trabalhadores, 	e deixando-me assim a 	con 

tingência de conhecer melhor a primeira pela 	sia proposição 

mais explícita e apenas pressentir a segunda. 

Legando-me, finalmente uma análise mais difícil da cor 

relação de forças que se apresentava pouco transparente, dado a 

ausência de mobilização dos canavieiros na região e fazendo com 



que as estratégias da dominação se formulassem mais claras e me 

lhor constituídas empiricamente do que o movimento real do COn 

Luto. 

Em razão desses fatos, optei por adotar a "leitura" ou 

a interpretação da realidade a partir do STRÇ, como via de exce 

lncia para analise da ação sindical. 

Metodologicamente, esse argumento equivale, por um la 

do, à definição de que a realidade não trazia elaborado ainda, 

naquele momento e de forma mais amadurecida, a èxpxessão da con 

tradição de classe através da luta mais orgânica. Daí não poder 

a angflse intelectual pretender er mais inteligente que o pró 

prio real que ela observa. 	 - 

Por outro lado, indica também que o pesquisador 	pode 

não ter feito a melhor escolha ao eleger o dissídio pelo enqua 

dramento sindical como o fio condutor da observação para chegar 

à forma de expressão da luta sindical donduzida pelo STRC. 

Entretanto, a problemática do-enquadramento 	sindical 

estava plenamente constituída, a ponto de se apresentar como es 

sencial na Convenção Coletiva dos Trabalhadores da região açuca 

reira fluminense. E •não se propunha como atinente apenas ao Es-

tado do Rio, porque afinal era, e é ainda, formulada como impor 

tante e estratégica para o Movimento Sindical de Tràbalhadores 

Rurais - MSTR, como um todo. Por outro lado, a primazia do enca 

minhamento legal não parecia ser exclusivo do STR 	de Campos, 

ao contrário, o contato que mantive como assessora educacional 

do MSTR me dãva a segurança de afirmar ser esta uma caracterís 



tica marcante nos sindicatos de assalariados de modo geral. Ne 

les, a definição da luta pelos direitos, com freqüência conside 

( 	rável, superenfatiza a forma legalista na construção da 	ação 

sindical com sua conseqüente delimitação do campo de confronto 

( 	na esfera do Estado. 

Tornava-se assim, cada vez mais clara a 	importância 

de analisar esse proceSso enquanto o caminha escolhido pelo STR 

de Campos para organizar sua ação. E era nessa escolha, da luta 

pelo enquadramento, que residia a pr6pria expressão da ação sin 

dical. 

Entendo que embora desprovida de sentido para os traba 

lhadores na base, essa disputa jurídica pelo enquadramento reve 

la uma estratégia da dominação contra a qual se arma e se prepa 

ra o sindicato em questão. Dessa estratégia depreendia-se 	que 

os efeitos da articulação patronal que originam a pressão 	con 

tra o sindicato e a liberdade de organização dos trabalhadores, 

não eram apenas locais. 	 - 

Apontada assim, a expressão assumida pela ação 	sindi 

cal no caso deste estudo como aquela conduzida numa negociação 

coletiva e identificada sua compreensão pelo sindicato, corno um 

caminho pautado num marco estritamente legal, torna-se necessá 

rio procurar refletir sobre essa condição de legalidade na luta 

sindical rural e a minha concepção sobre o assunto. 

Em primeiro lugar, convem considerar que o 	encaminha 

mento legal e a procura da lei como referência da justiça soci 

al no meio rural, especialmente no sindicalismo, não pode 	ser 

""7 
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interpretada a priori como uma postura conservadora. Reside nes 

« 	ta característica, isto sim, uma especificidade atinente as coa 

diç6es da dominação existentes no meio rural e que o sindicalis 
( 

( 	mo reflete na sua expressão de combatividade. 

No meio rural, a referência da lei em cada luta repre 

senta uma demanda pelo direito a cidadania dos trabalhadores no 

campo, urna vez que esta tem a capacidade de tornar objetivas, 

• relações de trabalho excessivamente subjetivadas pelo poder dos 

• proprietãrios rurais. 

Entre a lei - campo de racionalidade do Estado - e o 

c6digo autoritário local, reside uma diferença essencial 	na 

constituição de um corpo com cidadania que o sindicalismo, 	de 

alguma forma, procura opor no sentido de ampliar para os traba 

lhadores rurais a condição de inserção na sociedade dos direi-

tos e deveres que igualiza os homens e torna público o direito 

a organização para defesa da categoria, em sindicatos. 

Visto isso em contraste com as vaoigncias físicas e 5 

ciais cometidas no campo contra trabalhadores rurais e dirigcn 

tes sindicais que permanecem impunes', a questão da lei recupe 

ra, sociologicamente, um significado distinto em relação aos mo 

vimentos sociais urbanos. 

De todas as formas, a luta legal que 6 encaminhada no 

campo, não pode ser concebida -como desprovida de uni conteúdo po 

2  Ver, por exemplo, Violência no Campo, ED. Vozes Ltda. em co-edi 
çao com lBAsE, 1985, que traz levantamento de assassinatos e atentados con-
tra o trabalhador rural desde 1980. 



lítico progressista no sentido da defesa mais firme dos traba 

lhadores. 

Primeiramente porque, ao pedir a aplicação da lei não 

significa que se desconsidere as contradições e ambigüidades de 

uma norma eivada pelos interesses burgueses, mas sugere várias 

coisas. Entre elas o fato de que o sindicalismo rural ao reivin 

dicar o cumprimento da lei, que sabidamente é descumprida no am 

bito das relações de trabalho no - campo, ele constrói igualmente 

novas leis que também passa a reivindicar, assim corno "reinter 

preta" outras existentes, a seu favor. A luta legal é altamente 

pedagégica até mesmo no sentido de uma conscientização maior so 

bre o conteúdo ideolégico marginalizador- do trabalhdor, contido 

dentro das préprias leis. E é pedag6gica ainda, 	simplesmente 

ao info'rmar o conteúdo das leis que por desconhecimento não são 

utilizadas como arma de defesa contra o patrão que sabe manipu 

lar seu cédigo de autoridade particular encobrindo-o de uma su 

posta universalidade, 

Mas até que ponto, numa luta legal, o sindicato rural 

se apropria de urna nova 	elaboração da norma social ou termina 

por ratificar a reprodução das relações de dominação, é a 	ques 

tão que perpassa a presente monografia. 

Cumpre aqui, portanto, discutir não a "luta pelos di-

reitos" que passa pelo encaminhamento legal, mas o privilegia 

mento da lei como campo exclusivo da disputa de interesses con 

traditérios, como recurso da ação sindical. 



No âmbito do STRC - unidade utilizada para observação-

emerge uma representação ideo.l6gica da "justiça"  que diante da 

exploração dos homens separa os "limpos"  dos "sujos", os "honra 

dos" dos "corruptos e perversos". A dignidade da crença na jus 

tiça como elemento dierenciador dos trabalhadores - dos justos 

e oprimidos; daqueles poderosos que agem sem a lei, fora dela e 

contra ela - os patrões. 

nesse espaço, entre as vantagens da luta no campo da 

lei que poderá construir o novo código do trabalhador, e os ris 

cos da ratificação de uma hegemonia ativa da burguesia que pro 

curei referendar a minha análise, acreditando que a ausência de 

recursos não necessariamente legais, na ação sindical empreendi 

da, atuaram em Campos no sentido de subestimar as forças do mi 

migo. 

-. 	 Tendo seguido nessa direção; posso garantir que a gre 

ve que ocorreu em 1984, após a pesquisa, não se colocava 	como 

inteiramente ausente de possibilidade no período anterior, ana 

lisado e recortado pela perspectiva da questão que localizei. Ao 

contrário, sua emergência já se colocava como possível. E mais, 

alguns aspectos relativos ao padrão de dominação que aqui apare 

cem analisados, na minha avaliação, se constituem corno estrutu 

rais. O que significa que o "momento de greve" pôde relativizá-

-los, mas não superá-los. 

Portanto, .prosseguem atuais - apesar das greves - e me 

recedores de consideração, os mecanismos de recomposição do mer 

cado de trabalho, mediado por empreiteiras de mão-de-obra, 	e 
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alicerçados em articulações inter-classistas no âmbito da bur 

guesia local. Alem do que, a meu ver, essas considerações suge 

rem que o estudo de urna conjuntura pr-greve vista como proces 

se, retem atualidade em função dos elementos que pode apontar, 

acerca do poderio do capital quando observado num momento de 

"desmobilização" de classe, como. era o caso 3 . 

Tabm me parecia conveniente, para o recorte de 	meu 

objeto - uma ação sindical dada - procurar refletir sobre o si 

nificado das Megociaç5es Coletivas (Convenção de Trabalho) e 

dentro da conjuntura que cobre a pesquisa, já que esta era 	a 

forma empírica que determinou os encaminhamentos jurídicos da 

ação sindica]: desenvolvida pela entidade. 

Assim, como ponto de partida, preciso definir que as 

Conveúç6es Coletivas de Trabalho, de acordo com a CLT, represen 

tam o direito e o dever de todo sindicato regularmente reconhe 

cido pelo Estado, a fim de realizar sua função oficial de 6rgão 

de colaboração com o desenvolvimento econ8micoe social do Pafs. 

Mas traduzindo-se nos termos da luta de classes, 6 pre 

ciso compreender que negociação coletiva s6 ganha sentido como 

condição de controle do mercado de trabalho pelas entidades sin 

dicais. Isto quer dizer, superação da determinação individual 

dos contratos de trabalho que fragmentam a condição de classe, 

Ver Palmeira, Moacir - Desmobilização e Conflito: Relações 	cri 
tre Trabalhadores e Patroes na Agroindilstria Pernambucana, 2fl, 	Revista de 
Cultura e Política, CEDEC, ano 1, n9 1, ago, 1979. Nele, o autor desenvolve 
um estudo em Pernambuco procurando demonstrar que "desmobilização" não sig-
nifica ausncia de conflito, mas representa urna situaçao na qual o conflito 
& isolado ou individual, numa palavra, latente. 
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para avançar no sentido das deliberações para a classe. 	Piso 

salarial e data-base, jornada de trabalho, condições sociais ge 

rais de defesa e proteção do trabalhador coletivo na produção, 

critérios de recrutamento da força de trabalho e 	liberdade de 

organização - estudada em particular nesta tese - são questões 

da mgxima importância na luta sindical de enfrentamento com o 

capital. 

Repare-se que não se trata de colocar em questão qual-

quer processo revolucionário com essa formulação sobre negocia 

ções coletivas. Trata-se antes de pensara negociação nos 	mar 

cos do. capitalismo, e da luta em-seu estagio corporativísta. Daí 

porque designar-se "negociação" e nâoluta, sendo ao mesmo tem-

po um momento na luta de classes, cujo regulamento é instituído 

pelo Es-tado no modelo brasileiro. 

A luta pelo controle do mercado de trabalho supõe a de 

terminação da correlação de forças em cada conjuntura, e ás dife 

rentes formas e modalidades que assume a "negociação" entre ca 

pital e trabalho devem ser pensadas como reflexo empírico 	da 

condições de luta. Desde as demandas pelo ressarcimento de 	di 

reitos existentes e negados, como no caso de grande parte 	das 

ações travadas pelo sindicalismo rural, até a conquista de auto 

nomia sindical em relação ao Estado, são momentos desse proces 

so maior de negociar para controlar o mercado de compra e venda 

da força de trabalho, até a superação do pr6prio capitalismo. 

Considerando-se, entretanto, que no âmbito das negocia 

ç6es trabalhistas 6 que se pode vislumbrar, e sempre com maior 



- 	intensidade, as articulações internas à dominação burguesa, po 

de-se dizer que, negociações coletivas no Brasil nunca existiram. 

Historicamente sempre ocorreu a reprodução de 	forças 

cada vez mais coercitivas e sutis - veladas ou não- do capital 

sobre o trabalho, onde o Estado se destaca pelo desempenho de 

um papel de controle dos conflitos sociais, nessas negociações 

no campo da Justiça. 

Os processos que negaram na prática essa condição, fa 

vorecendo com conquistas as lutas trabalhistas, estiveram sem 

pre acompanhados de um momento seguinte onde por recurso no ârn 

bito dos tribunais, por artifício de leis econômicas decretadas 

pelo Estado, ou no -interior da dinâmica do processo de traba 

lho, essas conquistas eram relativizadas. 

Nestes termos, aos trabalhadores muito pouco resta 	de 

alternativa para obter vitória sobre seus direitos, fora do re 

curso à greve. E no final da .dgcada de 70, do movimento sindi 

cal brasileiro começaram a emergir novas formas de 	negociação 

com o capital com uma força capaz de reavaliar a 	continuidade 

histórica desse jogo da dominação. 

A época que focaliza o presente estudo, -traduz o momeri 

to em que o Estado, reagindo ao - movimento grevista rural e urba 

no que acontecia em todo o País, recompõe suas táticas no senti 

do de controlaro novo fenômeno emergente. 

No início dos anos 80 a pressão popular teve um peso 

novo e decisivo na correlação de forças durante o governo mili 

. -tar e este então iniciou um processo de discussão levado à opi 
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nião pública, acerca do interesse na criação de novos 	Códigos 

para o trabalho (revisão da CLT) o que nunca foi feito, e acer-

ca da oportunidade de redefinição do 'modelo" de negociaç6es co 

letivas. 

Essa proposta veio do Estado, em resposta à 	implosão 

dos moldes de negociação (devidamente delimitados pela 	repres 

são) cujas greves começaram a ultrapassar. 

Na essência, traduziam também que o Governo começava a 

interpretar negociação coletiva como oportunidade para a socia 

lização das perdas, ou: seja, novo patamar de acumulação capita 

lista, nova estratégia para o arr6cho salarial, escamoteados Pe 

lã crise econ6mica que ameaçava como desemprego em massa. 

A greve, como instrumento por excelência de 	barganha 

dos trabalhadores, nunca perdeu o significado. Mas dependia da 

compreensão acerca da sua estratégia pelos sindicatos, das •con 

dições objetivas em cada caso e da capacidade que tivessem 	os 

dirigentes para organizar e mobilizar as suas ±espectivas cate-

gorias, para que se verificasse a negociação mais eficiente pa-

ra suas bases, isto 6, indo aos tribunais negociar, mas respal 

dado por um processo de greve. 

• Assim se pode perceber que um processo de 	negociação 

• supõe formas de ação sindical diferenciadas que vão desde a do 

minância ou exclusividade do encaminhamento legal, at& a inclu 

são da greve como estratgia para ampliar o prGprío sentido da 

lei. 

O Dissídio aqui estudado, foi conduzido na campanha sã 

Ci 



larial do sindicato em 1981. Naquele momento as greves, além das 

reivindicações por salário e condições de trabalho, também diri 

giam duras críticas ao governo militar e clamavam pela autono-

mia sindical perante o Estado. O sindicalismo rural fluminense, 

entretanto, e dadas suas características e condições de organi 

zação, privilegiava o encaminhamento legal para suas reivindica 

ções específicas, restringindo-se aos marcos prescritos pelo Mi 

nist&rio do Trabalho e suas agências de justiça. 

As possibilidades e as condições sob as quais se luta, 

no campo restrito da Negociação Coletiva arbitrada pelo Estado, 

sem mobilização ou trabalho de base, i o que analisamos 	nesta 

tese enquanto expressão da ação sindical a partir de uni 	caso 

concreto. Lembrando que essa situação,, longe de representar um 

fenômeno isolado no âmbito do MSTR,-,.configura, ao contrario, a 

atuação de parte considerável de sindicatos em que impera a au 

s&ncia de uma tradição de luta. Sindicatos que aderem ao proje-

to político do MSTR mas reproduzem um sindicalismo mais pr6ximo 

do modelo reivindicat6rio e de deninciás do que aquele 'que pode 

ser considerado como mais transformador e construtor de um novo 

projeto de ordenação das relações de trabalho para a categoria. 

Mas nem por isso menos combativos, alguns, como combativa 	de- 

monstrava-se a atuação do sindicato ($TRC) aqui. analisado. 

Essa forma de atualização do MSTR, sendo quantitativa 

mente mais evidente, não impede, entretanto, os avanços qualita 

tivos aportados por sua direção geral. Aí reside urna caracterís 

tica peculiar e ao mesmo tempo uma questão importante de conhe 

cimento, cuja vibilização passa justamente pela analise de si 

tuações empiricamente determinadas. 
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Nesta tese, por fim, o estudo da adão sindical vista 

atrav€s da luta pelo direito de representação legal da catego 

ria, condicionada pelo arbítrio do Estado, g pontuada 	pelas 

questões atinentes ao padrão de dominação associado is 	condi 

ções de exploração dos trabalhadores. E decorre da 	"leitura" 

que os dirigentes sindicais fazem dessas quest6es ao procurarem 

atualizar, a nível particular, o chamado "movimento sindical de 

trabalhadores rurais' - categoria política emergente no 	campo 

e dotada de especial peso notengrio nacional e na 	conjuntura 

recente do País. 

Espero, portanto, contribuir para uma reflexão acerca 

dos limites dessa luta silenciosa, cujo teor de violência con 

tra a dignidade do trabalhadôr, fica escamoteado e calado pelas 

"leis" do Estado, no espaço dos tribunais. 

2 - APRESENTAÇÃO DOS CAPrTULOS 

Para compor os elementos dessa análise, esquematizei a 

exposição em cinco capítulos. 

Devo destacaf de imediato, que tive um objetivo ao or 

ganizar a seqüência dos cppítulos de forma a que o 	primeiro - 

A GRANDE MARCHA DA AÇÃO SINDICAL trouxesse a cena principal 

da ação sindical, no campo de luta privilegiado pelo STR: a Jus 

tiça do Trabalho e as etapas da negociação. Na verdade, foi 	a 

partir deste fato (julgamento do dissídio) completo - no senti 

do do desfecho da ação sindical - que comecei a levantar as pis 

•tas da pesquisa que me conduziriam ao reconhecimento dos antece 



dentes e determinantes de meu objeto, trabalhando nos 	diferen 

tes ângulos constitutivos da problem5tica que me propus a des-

vendar. 

Por este motivo, ao final do primeiro, levanto as ques 

tões de conhecimento que me conduziram na investigação e na ex 

posição de seus resultados. 

Os demais capítulos, como um caleidosc6pio, são partes 

isoladas, embora integralizveXs, da ação sindical estudada em 

cada aspecto signiicatiy'o, segundo eleição sabidamente arbitrE 

ria do pesquisador. 

Deste modo, cada capítulo tem um significado em si, em 

bora apenas se e quando considerados juntos consigam tornar le 

gível o objeto como totalidade, de modo mais articulado, com to 

das as suas faces reveladas'. 

Só no capítulo final e 56timà - CONSIDERAÇOES FINAIS - 

AÇÃO SINDICAL: NA LEI OU NA MARRA?, 	que procuro tomar, nova 

mente a ação sindical indivisa, mas que 6 recuperada 	enquanto 

o modelo que orienta a prática daqueles dirigentes e acerca da 

qual teço minhas considerações finais. Nele, destaco as 	ques- 

tões que me parecem essenciais e subjacentes à análise da ação 

sindiçal, entre elas a de que, a meu ver, a ação sindical carac 

terizada transformou em condição da luta o reconhecimento ofi-

cial do direito de lutar, empalidecendo assim os demais instru 

mentos e caminhos da organização dos trabalhadores rurais no ca 

so, os assalariados da cana, E isto eu interpreto como intrínse 

co ao modelo, da ação sindical pela legalidade na 	atualização 

Çà 



do projeto político do MSTR.. Aos elementos componentes desse mo 

delo, acrescento urna rápida colocação sobre a greve de 1984 co 

mo um parâmetro para pensar em que medida a ação sindical prati 

cada, passou ou não por uma redefinição à partir da experiência 

da luta coletiva.. 	 - 

No segundo capítulo - SINDICALISMO ATRELADO E SINDICA-

LISMO RURAL, estarei abordando o contexto temático geral da pes 

quisa, procurando levantar aspectos da- relação do Estado com a 

organização sindical trabalhista, no modelo do corporativismo e 

estarei destacando os elementos de caracterização da especifici 

dade do sindicalismo rural brasileiro. 

No terceiro - A QUESTÃO DO SINDICATO: LUTA PELO ENQUA 

DRAMENTO SINDICAL, estarei situando de forma sistematizada,' a 

condição essencial da competência t6cnico-jurídica na luta con 

duzida pelo STRC como forma de resolver o problema legal da re 

presentação de todos os canavieiros. Se perceberá neste capítu 

lo com mais clareza de que forma as lutas sãoseparadas: a dos 

trabalhadores rurais nos canaviais e a dos dirigentes na condu 

ção do sindicato. 

No quatro - CAMPOS ABERTO: REVISITADO NA ÓTICA DA SIJ 

BORDINAÇÃO DOS TRABALHADORES AO SISTEMA DA AGROINDÚSTRIA DA CA 

NA, estarei apresentando dados relativos ao município que se fa 

zem importantes por se tratar.de  um estudo de caso. 	Dados que 

trazem significado à compreensão do padrão de - dominação e expio 

ração dos trabalhadores, . localização da principal 	atividade 

econ6micae aos antecedentes da liberação da força de trabalho 

para a agroindústria da cana. 



Considerando-se que esta caracterização foi elaborada 

com relação à Questão da pesquisa, as indicaç6es 	deniogrficas 

apresentadas limitam-se ao segmento de trabalhadores rurais as 

salariados. 

No -quinto e sexto - SINDICATO E TRADIÇÃO; e O SINDICA 

TO EM QUESTÃO: A CONSTRUÇÃO DA AÇÃO SINDICAL NO COTIDIANO - 

ATUAL GESTÃO C1974-831, estarei analisando a entidade sindical 

que não apenas g o principal agente da luta pelo enquadramento 

sindical, como representa a fonte da "leitura" dos fatos adota 

da pela pesquisa. Alem do que, procuro estabelecer uma relação 

entre a forma assumida pela luta no presente e a prática 	da 

ação sindical na sua tradição. Ressalto a disputa de base exis 

tente entre o sindicato de trabalhadores rurais de Campos e 	o 

sindicato de trabalhadores das indústrias do açúcar de Campos. 

Finalmente, nos ANEXOS da monografia, aigm de documen 

tos que me parecem necessrios para a consideração dos leitores, 

inclui um texto sobre os procedimentos metodo16gicos da p6squi 

sak 	que apresenta tanto uma reflexão sobre o mgtodo adotado: 

Pesquisa-Ação, como o relato das etapas e opç6es do 	trabalho 

de campo. 

Ese texto compeo ANEXO n9 1 da tese. 

St. 



CAPÍTULO 1 - A GRANDE MARCHA DA AÇÃO SINDICAL 

- A CONVENÇÃO COLETIVA DE 1981 

"PwLqae. czzcJt Covwenç2io? r po/tqae e.54a e. o Jei 
.to dc'. gen-te .twtwt junto pelo dL'z.eLto de cad2i 
um. Pelo cU}ieLto de tex a £eí aptLcada p'tr'.de 
£endeic o tuzboJJiadoJL da ganancia d04 patÀOeó 
de2one,s.to4. X& uCze.6 ctte pka gente fiazet urna. 
Itt me.Ckok. Pelo menob no campo  
rigente do STR de Campos) 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura - FETAG/RJ -, 

definiu, em 1980, pela primeira vez desde sua fundação, uma pro 

gramação em torno de uma proposta de luta unificada para o sin 

dicalismo rural fluminense. Essa programação foi tirada, discu 

tida e aprovada no 19  ENCONTRO NACIONAL DE ASSALARIADOS, organi 

zado pela Confederação dos Trabalhadores na Agricultura -  CONTAG, 

em Carpina (Pernambuco). 

No ano seguinte foram convocadas assembléias em todos 

os sindicatos do Estado, com o objetivo de instaurar uma Conven 

ção Coletiva de Trabalho e de unificar a data base da categoria 

a nível estadual, uma vez que, ate' então, eram diferentes em ca 

çj3 
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da região as &pocas previstas para a campanha salarial. Visava 

ainda, com uma proposta de acumulação de forças sindicais, a ob 

tenção de um piso salarial e, alem do atendimento de cláusulas 

sobre a aplicação da lei trabalhista no campo, regular o enqua 

dramen.to sindical dos trabalhadores rurais de usina, nas regi 

6es da agroindústria canavieira, ao norte do Estado. 

Por essa razão, a FETAG e os sindicatos acionaram como 

partes para negociação, a Federação da Agricultura do Estado do 

Rio de Janeiro - FAERJ - è o Sindicato da Indústria e da Refina 

ção do Açúcar do Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo- - 

SIRA. 

Dentro dos objetivos assumidos pelos sindicalistas ru 

rais fluminenses, a reivindicação para unificação da data-base 

deveria acarretar, em alguns casos; como em Campos, a perda da 

data-base original (15 de janeiro). 

Dostaque-se, entretanto, o caráter político estratgi 

co que envolve a data-base. E nesse momento de organização da 

campanha salarial que a categoria pode encaminharum processo de 

luta, inclusive de greve. Portanto, ela deve estar preferencial 

mente delimitada no momento em que se configura o auge da produ 

ção eda demanda de mão-de-obra, isto 6, momento de maior depen 

d6ncia do capital em relação ao trabalho. 

No caso de Campos, 	om a predominância de um mercado 

de trabalho sazonal, a nova proposta pleiteada de data-base (15 

de julho) favorecia essa correspond&ncia com o período 	de sa 

Era. 	Por outro lado, a conquista da representação pacífica de 
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um setor de sua base - os trabalhadores rurais vinculados à usi 

na - significava, para o sindicato de Campos, a condição primei 

ra para a construção de uma ação sindical voltada para o enfren 

tamento da classe patronal. 

A noVa proposta de construção de um projeto paraa ação 

sindical rural fluminense tinha como referência e vetor o III 

Congresso Nacional dos-Trabalhadores Rurais, organizado 	pela 

CONTAG em 1979 e que determinou uma inquestionável redefinição 

da atuação sindical no campo, como veremos mais adiante. 	Mas, 

para o STR de Campos, tratava-se de reproduzir a luta trabalhis 

ta com maiores vantagens, dentro de uma nova proposta. Quer di 

zer, o movimento sindical fluminense, no .seu conjunto, 	estava 

• incorporando também como bandeira geral, uma demanda pela repre 

sentação formal dos canavieiros do norte. Uma reivindicação que 

há anos não avançava com chances reais de conquista, delimitada, 

corno se encontrava, no isolamento de uma correlação de forças 

localizada eno âmbito de uma prática sindical, cujos resulta 

dos vinham reproduzindo os ganhos na justiça para os usineiros, 

no que diz respeito ao reconhecimento sindical deste 	segmento 

de trabalhadores. 

Essa ação coordenada que era canalizada em direção à 

Convenção Coletiva se desdobrava em dimensões precisas: a 	da 

coordenação estadual, que passava pela mobilização dos sindica 

tos, e ada direção local, que passava pelas prioridades de luta 

definidas segundo as características da exploração dos trabalha 

dores e segundo a interpretação adotada e a prática 	sindical 

conduzida pelos respectivos dirigentes, em cada sindicato. 
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Unificados os sindicatos, a qualidade da correlação de 

forças se alterava, uma vez que esse enfrentamefito 	articulado 

criava um outro quadro de tensão, mais amplo e mais distante da 

pressão direta e cotidiana. Por outro lado, apesar de mais dis 

tante, criando supostamente maior objetividade na identificação 

dos interesses opostos do capital e do trabalho, esse quadro de 

tensão "estadual" que se formalizava nos atos da negociação co 

letiva, estava fortemente determinado pelas "subjetividades" da 

dominação diária e localizada. E este fato tinha como expressão 

a ação sindical particular. 

Na Convenção Coletiva,.essas duas dimens6es estiveram 

permanentemente interrelacionadas. E na medida em que a atuação 

do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Campos 6 o foco da anã 

lise, abrimos essa monografia com a descrição das etapas da ne-

gociação coletiva. Um processo que foi orgànizado pelos sindica 

listas fluminenses e que para o. interesse desse estudo, 	repre 

sentava a elaboração de uma estratcgia sindical dentro de 	uma 

nova proposta, conduzida pela coordenação estadual do 	movimen 

to. Nela, os dirigentes de Campos investiram um grande peso, na 

expectativa do êxito do encaminhamento. 

Para a Federação, estava em jogo a consolidação do Mo 

vimento Sindical de Trabalhadores Rurais - MSTR, no Estado. Mas, 

para o Sindicato de Campos, a Convenção tambgm representava 	a 

forma planejada da luta pelo enquadramento sindical, principal 

"questão" do sindicato, ou pelo menos a considerada mais estra 

tg1ca no enfrentamento do Sindicato com a classe patronal cam 
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pista, em especial os usineiros. E era assim considerada 	por 

ser tomada como um "impasse" para a realização da prática sindi 

cal pretendida, o que discutiremos mais adiante. Por ora, vale 

introduzir o relato dos acontecimentos que caracterizaram um pa 

râmetro Importante e recente na ação sindical em Campos. 	Além 

do que, nessas etapas da negociação é que se constituíram 	ele 

mentos mais evidentes da organização de uma certa "leitura" dos 

sindicalistas rurais, acerca do significado do espaço da justi 

ça trabalhista na construção da ação sindical. Um espaço 	que 

aparecerá representado em cima das possibilidades de recriação 

constante do mito da verdade no Campo neutro e objetivo da Lei. 

Apresentarei assim, relatos etnográficos que caracteri 

zam a transcrição dos fatos observados diretamente. Pareceu-me 

que a exclusividade da interpretação sociológica desses 	momen 

tos reduziria a dramaticidade social que envolve os rituais da 

Justiça. Por esta razão, alguns. temas aparecerão repetidos mas 

o destaque deve ser dado ao clima e ao •contexto onde se 	desen 

rola a ação. 

Na seqüência, aparecem a primeira etapa das 	negocia 

ç6es, a "mesa redonda de conciliação" na Delegacia Regional do 

Trabalho - DRT, e depois, o momento do "Julgamento do Dissídio 

Coletivo" pelo Tribunal Regional do Trabalho - TRT 1  

X título de informação, deve-se destacar que uma Convenço Cole 
tiva de Trabalho para ser instaurada, deve respeitar varias normas~ uma vez 
que o Estado, atrav&s do Minist&ria do Trabalho e representado pela Delega 
cia Regional do Trabalho desempenha papel de mediador - para que as partes 
cheguem a acordo. 

Se o acordo no obtido na inslEzicía da DRT, as partes tam direi 
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- A MESA REDONDA PARA ACORDO TRABALHISTA: QUEBRA DO PACTO NO MC) 

VIMENTO SINDICAL DE TRABALHADORES RURAIS (HSTR) 

A FETAG organizou um amplo trabalho de mobilização 	e 

preparação em todo à Estado. Particularmente em Campos o STR co 

locou na Assembléia Extraordinária mais de 1.500 trabalhadores 

com uma participação ativa - fato inédito no município, na ava 

• liação dos dirigentes do STR e tambm segundo a observação 	de 

sindicalistas urbanos numa reunião preparatória para o "lv de 

Maio" em Campos (1983). 

Para o acordo estavam convocados a FETAG-RJ e Sindica 

tos de Trabalhadores Rurais de todo o Estado por um lado,e FAERJ, 

e SIRA, por outro. 

to a instaurar o Dissídio Coletivo, o que em geral ocorre com as quest6es 
trabalhistas no Brasil. 

O Dissídio Coletivo pode ser de duas naturezas: econ3mica e jurí 
dica. O de natureza econ3mica diz respeito às questoes salariais, enquanto 
o de natureza jurídica diz respeito à questões sociais referentes às condi 
çSes de trabalho. Independente do tipo que assuma, o Dissídio vis&a produ 
çio de um dixfeito, a criar normas, porque e um instrumento de produção jurt 
dica. 

O encaminhamento do dissídio & complexo do ponto de vista dos pro 
cedimentos burocráticos e dos conhecimentos jurídicos que supoe. Divide-se 
em cinco fases: (1) A petiçao; (2) o reconhecimento da petiçao pelo 	presi 
dente do TRT que encaminha a notificação para a outra parte e marca a audi 
encia; (3) Audicincia de Conciliação ou Mesa Redonda de Negociação na DRT. 
Não havendo conciliação, entra na fase seguinte; (4) fase pr&-julgamento pa 
rã recolhimento dos documentos das partes contendo "Razoes Finais". A procu 
radoria sorteia os juízes relator e revisor que dao Parecer ao processo. A 
procuradoria marca a data do jultamento; (5) julgamento pelo TRT. Cabe ain 
da a possibilidade de recurso ao supremo (TST) em caso de discordncia no 
resultado do julgamento. 

Assim, percebe-se que a Negociaço Coletiva traduz, na realidade, 
um processo tentativo de "conciliação" entre capital e trabalho, desdobrado 
em varias etapas que vao do "acordo de cavalheiros" presenciado pelo Esta 
do, at& a imposição arbitrada pela Justiça do Trabalho, no Tribunal Regio-
nal e no Supremo, onde o Estado tem poderes de interferancia direta. 
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1, 

Entretanto, o Sindicato dos Usineiros - SIRA - não se 

fez representar porque havia entrado com um recurso, negando a 

legitimidade da representação sindical rural como parte relati 

va a acordos em seu setor. Para o STR de Campos, porm, a nego 

ciação envolvia os dois setores patronais. Mas nessa mesa redon 

da enfrentaria primeiro um deles - FAERJ - colocando em jogo a 

unificação da data base assim como a conquista das cláusulas da 

Convenção Coletiva, e inclusive numa correlação vantajosa, pela 

participação de todos os STRs na mesma demanda trabalhista. 

A representação dos trabalhadores rurais de usina 	sé 

seria decidida posteriormente, à nível do TRT, mas seria impor 

tante levar, como conquistas já adquiridas, a data base e 	as 

clusu1as acordadas para, todos os rurais do Estado. 	Esta vit6 

ria representaria um precedente estratégico. 

A Negociação 

No dia 27 de agosto de 1981, teve início a negociação 

com a mediação da DRT. No documento da FETAG constatavam37 c1u 

sulas, onde se reivindicava aumento salarial, produtividade, se 

gurança no transporte de trabalhadores, a "lei do sítio", salg-

rio-chuva, entre outras. 

A Composição da Mesa e da P1enria 

A classe patronal estava representada pelo Presidente 



Ii 	
28 

da Federação e cerca de Vinte dirigentes sindicais', dentre os 

quais destacaram-se algumas lideranças em termos de condução da 

negociação e alguns sindicalistas cujo argumento enfatizava 	a 

crise da produção agrícola no Estado e procurava 	fundamentar 

uma proposta de "divisão das perdas" com os trabalhadores. 

Os trabalhadores, igualmente numerosos, no decorrer das 

negociaç6es apresentardm, entretanto, uma configuração. estrat6 

gica diferente. Estava presente, o Presidente da 	Confederação 

dos Trabalhadores da Agricultura, José Francisco da Silva. Lide 

rando a negociação destacava-se o'Presidente da FETAG 	apoiado 

por uma assessoria qualificada -, urna advogada e um economista - 

que servia de contraponto, oferecendo umargumento. científico 

s reivindicaç6es dos trabalhadores. 

O comportamento na esfera dos trabalhadores demonstra 

va-se melhor articulado do que o da classe patronal, e 	prova 

velmente decorrente de um trabalho de preparação dos dirigentes 

sindicais. 

O Discurso e a Manipulação do Discurso 

As negociaç6es e desenvolveram num clima 	entusiasma 

do, algumas vezes agressivo, e constantemente autoritário 	por 

parte .da classe patronal. 

- 	 Com relação a esse último aspecto, dois representantes 

2  A presença maciça dos dirigentes patronais era fato indito, is 
so nao e costume. 
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do lado patronal tiveram uma participação especial. 	Um deles, 

da platéia portava um argumento extremamente intransigente. Pro 

curava sempre o respaldo no texto da lei sublinhando a desinfor 

inação dos trabalhadores, e delegando à Lei, e não a sua vontade, 

a solução possível. Sempre que os sindicalistas trabalhistas fa 

ziam relato da situação verificada em suas regiões, 	retrucava 

que não se poderiam considerar formulações "subjetivistas" por 

que assim a negociação seria inviável. 

O outro líder dos patronais, de p, em' frente à mesa, 

muito mais habilidoso, procurava encarnar o "bom senso" e a so-

licitude em negociar  

A articulação entre esses dois discursos oferecia uma 

composição interessante. Em determinados momentos havia consen 

se geral entre os presentes contra os argumentos do líder patro 

nal na platéia. Desta forma, o representante patronal que assu 

mia a discussão das negociações. junto com o Presidente da FETAG, 

reagia numa postura hábil. Concordava com os trabalhadores 	ao 

discordar. de seu companheiro, e isso ocorria com razovei 	fre 

qü&ncia, a ponto de sugerir um clima favorável às 	negociações 

"sinceras" (palavra que usava com freqüência) . E isso escamotea 

va, num certo sentido, a recorrência cia discordância real, 	em 

relação às propostas e reivindicações dos trabalhadores. 

Do lado trabalhista, outra articulação era verificada. 

Segundo pude me informar, esse sindicalista representa uma ten 
aancia considerada "progressista" na classe patronal, interessada na confor 
mação de uma agricultura capitalista mais racional e modernizada. 
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Sentia-se um certo pacto no sentido de uma atuação "sem descui 

dos". E, ainda assim, sofreria críticas da classe patronal. 

Se as agressôes partiam dos patronais, o movimento ge 

ral era o da acomodação. Se ocorria o inverso, quando "fugindo 

à programação algum sindicalista retrucava com exemplos concre 

tos sobre a exploração patronal, imediatamente o c6digo de com 

portamento jurídico num processo de negociação era lembrado pe 

lo segmeflto patronal. A tática dos trabalhadores, porta nto,mais 

cautelosa, baseou-se em dois esquemas. 

(.1 Q) Todas as fontes científicas foram exaustivamente 

apresentadas. Neste caso, a reação caracterizavase por uma dis 

cussão acerca da, neutralidade das .fontes. Com relação à discus 

são acerca da taxa de produtividade (o que incidiria sobre 	o 

reajuste salarial), por exemplo, os patronais afirmavam que as 

estatísticas fornecidas pelas secretarias de agricultura 	eram 

"distorcidas pelos banqueiros. interessados em superestimara pro 

dutividade rural visando o sistema de cr&dito"(sic.). Neste ca 

so, os trabalhadores apresentavam outra fonte alternativa (CENSO-

IBGE) para obtenção de maior consenso e para que pudesse haver 

seguimento na discussão. Sem uma prévia elaboração, esse proble 

ma se traduziria em impas'se. 

Outro exemplo poderia ilustrar o clima das discussões 

e, neste caso, refere-se a uma das quest6es cruciais das 	nego 

cia6es. O reajuste salarial previsto na nova lei que 	redimen 

sionava o aumento em período semestral não foi questionado dire 

tarnente, mas atravës da proposta dos trabalhadores. Os emprega- 
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( 	dos, com base em seus direitos, sugeriram um "arredondamento" do 

que seria devido, para Cr$ 10.000,00. Esse "quantum" represen 

tava a barganha, sendo negocivei até Cr$ 9.000,00'4  . Havendo-

-se encaminhado a proposta, a recusa foi unânime e ruidosa. Pos 

teriormente os trabalhadores, através da assessoria econ6mica, 

tentaram desenvolver o calculo do reajuste semestral para 	de 

monstrar o resultado a que chegaram. O setor trabalhista se es 

forçava em explicar, através de uma "aula te6rica" dada pelo as 

sessor. O patronato mostrava-se confuso sem entender os 	cálcu 

los da nova lei, ate por falta de hábito na aplicação da norma 

legal aos contratos de trabalho. 

A confusão foi tanta que na aparancia, a explicação so 

brepujoua discussão real. Apelos partiam dos patronais solici 

tando a importância de socialização das perdas, alegando desde 

a crise agrícola do Estado até a crise econ6mica nacional e in 

ternacional para se respaldarem. 

No final, até o reajuste semestral, acrescido da taxa 

de produtividade previsto em lei assustava os empregadores. 	O 

líder patronal proeminente, que conclamava da platéia a prima-

zia da lei, inverteu seu argumento nessa hora e era quem concla 

mava a irrealidade da lei. Desconsiderava inclusive a convenção 

do ano anterior, que definira um salário normativo. 

'4 Para efeito de comparação, em agosto de 19a1 o salário minimo 
oficial estava decretado (maio), no valor de Cr$ 8.464,80 e era recente a 
política do reajuste semestral. Os trabalhadores pleiteavam um aumento so-
bre esse valor que sS seria reajustado em novembro, quando passou a valer 
Cr$ 11.928,00. Os trabalhadores nao estavam pedindo nenhum absurdo, apenas 
um "piso"  ligeiramente superior ao mínimo oficial. 
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No limite, essa discussão foi jogada para o litígio em 

princípio, sem possibilidade de acordo em Mesa Redonda. 

(29) O segundo esquema, mais usual, era o da presença 

maciça de lideres trabalhistas, cerca de 30 ou 40 	presidentes 

sindicais e trabalhadores. Verificava-se ainda a 	participação 

de José Pureza e sua mulher, Dna. Zefa, antigas lideranças 	do 

movimento rural no Estado, respeitados àtg hoje pelo seu passa 

do e pelo apoio que prestam as lutas sociais no campo s 	O pre 

sidente da CONTAG também conferia um caráter especial a essa ne 

• gociação com sua presença. 

O esquema montado traduzia um significado. 	Resultado 

• de uma preparação, o documento base dos trabalhadores era conhe 

cido em seu conteúdo e em seus pontos vitais de negociação, de 

forma que todos acompanhassem bem informados o ptocesso. 

Finalmente, a inclusão de uma dinâmica. Em momentos de 

impasse entre os argumentos dos trabalhadores e dos 	empregado 

res com relàção a análise da realidade, o negociador trabalhis 

ta solicitava aos presidentes sindicais que concretizassem, com 

exemplos, a situação trabalhista em suas regiões. 

O Conteido das Negociações 

A abertura do acordo foi feita pelo Delegado da 	DRT, 

assinalando que na última reunião, a classe patronal havia fica 

Jos9 Pureza, veio a falecer em outubro de 1983, marcando uma 
perda irreparávèl na luta rural. Aqui coloco minha homenagem ao heroi campo 
nas. 
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do de resolver em assembléia sobre a proposta das negociações. 

A seguir, o presidente da EETAG sugeriu (e foi aceita) 

a proposta de encaminhamento: iniciar pelos pontos sobre 	os 

quais tinha havido acordo direto, e destacar para o final 	os 

pontos abertos à discussão, quais sejam, (19) Proposta de data-

-base unificada em 15/07; (22) cláusula salarial, com salário 

normativo ou piso estipulado em Cr$ 10.000,00; (39) não modifi 

cação da redação das cláusulas acordadas; e (49)  ampliação de 

27 para 37 cláusulas, pois que entendiam os trabalhadores 	que 

os empregadores se encontravam em condições de atender a esses 

novos pedidos. 

Foi feita a leitura do documento portado pelos traba 

lhadores pela advogada sindical e foi feito o confronto em cada 

cláusula com o documento portado pelos empregadores. 

O primeiro debate deu-se em torno dos conflitos de re 

dação alterada por ambas as partes refletindo interesses com re 

lação ao conteLido das mesmas e, pretendendo a definição das cláu 

sulas possíveis de acordo com o consenso. 

Nesta oportunidade, uma a uma das cláusulas foram sen 

do discutidas e algumas de forma intransigente. 	Destacarei as 

mais importantes ressalvando que a discussão já ocorria num cli 

ma que mais parecia um "leilão" 

Com relação ao envelope de pagamento: Não houve acordo, 

ficou suspenso o ddbate. A classe patronal alegava que, tendo em 

vistn u de instrução dos produtores rurais, seria di 

f.ícil o de tais recibos os quais, entretanto, seriam 
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entregues apenas se ! quando os empregados solicitassem. A rea 

ção foi a esperada, pois que esse adendo esvaziava o 	conteúdo 

da cláusula. O argumento dos empregadóres traduziu-se no pensa 

mento de um de seus sindicalistas: "desta forma, vai-se 	criar 

uma 'indústria de ação na justiça' contra os produtores". 

Com relação ao delegado sindical: Houve debate acirra 

do. Essa cláusula versa sobre tema de política sindical e os em 

pregadores reagiram de forma nitidamente política sem fazer men 

ção a problemas econ6micos uma única vez. Seus argumentos: "Vo 

cós querem piquete dentro das propriedades"; "Estamos novamente 

querendo garantir a lei de 64": "O Governo deu tudo prá voc&s": 

"não estamos preparados para isso, essa 	que à 	a realidade". 

"Um delegado dentro da propriedade,  ora, isso não agrada a .nin 

guam, 	um direito do proprietário!" (sic.) . Afinal, a contra- 

-proposta era anular a cláusula uma vez que "já havia liberdade 

sindical", podendo os sindicalistas informalmente 	informarem 

seus companheiros de trabalho sobre as reuni6es. A isso a FETAG 

reagiu solicitando depoimentos dos sindicalistas dos municípios 

que o representante patronal teria citado como exemplos de "paz 

social entre as classes". Os depoimentos apontavam as contradi 

ções com os próprios elementos citados, frequentemente responsá 

veis por atos de repressão a organização sindical. 	O desfecho 

foi inevitável: total fechamento por parte dos patronais que su 

geriram reformulação da cláusula para: "com respeito a 	aplica 

ção pelos sindicatos dos trabalhadores rurais da lei 'tal' faci 

litarão os empregadores o estabelecimento de diálogo". Não foi 

obtido nenhum acordo e mais tarde ficou nítido um certo esquema 
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ttico por parte da PETAG. O peso político dessa cláusula 	di 

mensionava-.se  ao peso político da cigusuia salarial. Em suspen 

so, voltou mais tarde como argumento de negociação face a pres-

são de resistncia ao aumento salarial. 

• Com relação ao desconto em folha de pagamento para 	o 

• Sindicato, em função da Convenção: Houve debate e não se chegou 

a acordo. Os patronais -queriam acrescentar um adendo: "aqueles 

trabalhadores que não aceitarem o desconto não o farão, sem ne 

cessidade de ir as secretarias das respectivas entidades sindi 

cais dos trabalhadores". Afirmavam o "livre arbítrio dos traba 

lhadores". 

Com relação aos pontos destacados para o debate final, 

e porque eram mais críticos, teve realce o momento de 	impasse 

da discussão sobre o piso salarial e a fixação da data-base. O 

patronato reagia a concessão do reajuste previsto em lei e 	se 

tornou definitivamente intransigente com relação a qualquer au 

mento. Recusou a definição de um piso para a categoria. 

Evidentemente a proposta da data-base não era casual. 

Âlm de estar diretamente associada ao aumento salarial, corres 

pondia a determinação da época desse aumento. No-caso, o mas de 

julho como propunham (lS/Q7) , oferecia-lhes vantagens em função 

dos ciclos da produção agrícola - início da safra, pique de de 

manda de mão-de-obra, e momento mais oportuno para barganha tra 

balhista. E a vantagem era, inversa no caso dos proprietrios,da 

do que nessa época lhes competia a arrecadação dos lucros prove 

nientes da venda do produto agrícola. Época em que não tem inte 



36 

resse na repartição dos ganhos e pretendem o barateamento 	da 

força de trabalho. Propunham de sua parte que a data-base fosse 

definida em função do dia do acordo (agosto ou setembro) , o que 

correspondia ao final da safra. 

Por já estar demasiada alongada 	discussão, a conci- 

liação passou a ser tentada atravs de intervenção mais direta 

do Delegado da DRT. 	- 

Ficaram pendentes as questões fundamentais: 	delegado 

sindical, data-base, piso, aumento salarial. À beira do lití- 

gio, a solução foi o Delegado convidar os representantes 	das 

partes para sua sala e lá fechados, decidirem o acordo. 

O Resultado 

- 	 Foram obtidas assim 31 cláusulas' (número ampliado em 

relação ao acordo prévio) com. a troca de "salário normativo" pa 

• 

 

rã "salário, vigente" e com a questão do Delegado Sindical. 	Se 

gundo a FETAG, para essa última conquista conseguiram inclusive 

apoio do Delegado da DRT uma vez que o argumento dos trabalhado 

res garantia como básico o texto da lei (Lei 4.214/63, o Estatu 

to do Trabalhador Rural) 

Ficaram pendentes duas reivindicaç6es principais e de 

mais difícil cohseno, apesar de se ter conseguido resguardar a 

disàussão no ambito do acordo, a data-base e o reajuste salari 

al previsto na nova lei. 

6 Em anexo (nQ 2), as cláusulas unificadas do MSTR noERJ-1981. 
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Para tanto, realizou-se no dia 9 de setembro, uma 	as 

sembl6ia da classe patronal assistida pelo Delegado da DRT que 

assumiu o papel de mediador, tendo em vista o encaminhamento de 

uma proposta relativa ao reajuste, incluindo adequação segundo 

taxa de produtividade e INPC. 	 - 

A resistôncja da classe patronal pôde ser resumida na 

.nãb aceitação da nova legislação salarial, achando-a irreal Uma 

vez que segundo eles, seria impossível avaliar-se uma taxa de pro 

dutividade na agricultura como é feito em relação a indústria, 

e outros argumentos colaterais, que se referiam a impossibilida 

de alegada de reajustar os salários por razões conjunturais de 

crise na produção agrícola. Mas acabaram concedendo 7% como pe 

diram os trabalhadores; 

Sobre a data-base bcorreu uma divisão entre os emprega 

dores: alguns aceitavam apropQsta dos trabalhadores, mas outros 

não. Os que não aceitaram, se retiraram do acordo, por essa 	e 

outras cláusulas. 

O desfecho teve como ponto principal o fato de que cm 

co municípios foram retirados do acordo, isto g, os representan 

tes do setor patronal entraram com recurso: Campos, São João da 

Barra, Conceição de Macabú, Bom Jesus do Itabapoana e São Fia! 

1i57. Consequentemente, perderam a data-base original e foram 

"isolados" para o litígio dos- tribunais, uma vez que a Federa 

ção, que coordenava as negociações, aceitou o acordo parcial nestes temos. 

Esses municípios formam parte da chamada microrregiio Açucarei 
ra de Campos. 
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Esse fato provocou sérios problemas nas relações entre 

o STR de Campos e a FETAG. Foi rompido o pacto da luta conjunta. 

Além de ficarem fora das conquistas, os sindicatos da :r.egião 

açucareira terminaram mais enfraquecidos para instaurarem o Dis 

sídio ou desenvolverem qualquer ação sindical integrada, porque 

perderam a data-base que unificaria no Estado a mobilização dos 

trabalhadores. 

Os encaminhamentos jurídicos, provocaram unia defasagem 

de um ano, entre essa negociação e suas conquistas, e o julga-

mento para os municípios restantes. 

Para o STR de Campos, a situação tornou-se mais grave. 

o próximo confronto representaria retomar a negociação da esta 

ca "zero" e com os dois setores patronais - FAERJ e SIBA, 	con 

tra cinco municípios apenas. Com  as concessões feitas na 	mesa 

redonda, dificilmente estariam os empregadores desavisados 	na 

préxima. 

Nesse espaço de tempo, mais dois sindicatos patronais 

entraram com recurso por não aceitarem os termos do acordo: Itao 

cara e Casimiro de Abreu. 

Passaram pois, a sete o número de sindicatos cuja nego 

ciação não obteve acordo na primeira instância e assumiram 	a 

condição de litígio a ser resolvido através de arbitragem pelo 

Estado, na forma do Dissídio. 

O trabalho de mobilização e preparação dos sindicatos 

e suas bases não foi retomado pela FETAS e pelo que se 	sabe, 

muito menos pelos sindicatos, parficularinente no caso de 	Cam- 
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pos, cuja diretoria ficara desmobilizada e descrente do 	apoio 

da Federação. Vara eles havia algo mais sério em jogo: fora rom 

pido o pacto no MSTR, segundo sua versão, quando a FETAG 	acei 

tou a negociação isolando e separando parte dos sindicatos. Ron 

peu-se a unidáde e a integração. Em resultado, o campo da nego 

ciação tornou-se francamente prejudicado e enfraquecido. 

No dia do julgamento, compareceram apenas alguns repre 

sentantes das diretorias das entidades, diretores e assessores 

da Federação. Os trabalhadores não foram articulados para 	um 

trabalho de pressão no tribunal. 

Será possível notar a diferença da atuação organizada 

e da ação de conjunto verificadà na Mesa Redonda e 	contexto de 

fragilidade verificado por parte dos sindicatos que foram- 	ao 

Dissídio com um hiato de um ano separando o momento anterior no 

clima de mobilização do momento seguinte, desmobilizado. 

- O JULGAMENTO DO DISStDIO: O TRIBUNAL QUE OPINA 

No dia 25 de maio de 1982, foi julgado no Tribunal Re 

gional do Trabalho no Rio de Janeiro, o Dissídio.Coletivo 	da 

Agroindústria. O processo se dava entre o SIRA, FAERJ e os Sin 

dicatos dos Trabalhadores Rurais de Campos, Bom Jesus do Itaba- 

poana 4  Itaocara, São João da Barra, Conceição de Macab, 	São 

Fidglis e Casimiro de Abreu, representados, também, pela FETAG-RJ. 

Nesse Dissídio estava em jogo o enquadramento sindical 

dos trabalhadores rurais das Usinas. Caso •o tribunal apoiasse a 
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tese dos trabalhadores, as cláusulas da convenção coletiva 	se 

riam julgadas, incluindo os usineiros no acordo trabalhista. No 

contrário, o processo subiria para o Tribunal Superior do Traba 

lho, caso os representantes dos trabalhadores rurais entrassem 

com recurso, como fizeram depois. 

Finalmente, no caso ainda de não poder ocorrer a nego 

ciação com o representante dos Usineiros, restaria a parte 	do 

dissídio proposta pelos trabalhadores rurais contra os represen 

tantes dos proprietários rurais. 

Vou tentar registrar como s& deu o desenvolvimento dos 

fatos, no ritual de julgamento do Tribunal°  chamando 	atenção 

para as interpretaç6es feitas pelos juízes. em relação 	a cada 

cláusula reivindicada. 

Estavam presentes, como já foi dito, representantes das 

diretorias dos Sindicatos. de Trabalhadores Rurais e representan 

tes da diretoria da FETAG e seus assessores, junto à audiancia, 

pouco mais de dez pessoas. Os dirigentes sindicais estavam ten 

SOS e mal haviam conversado nas vsperas por telefone, tentando 

qualquer forma de preparação. 

No plenário, quando chegamos, haviam cerca de cinqüeri 

ta trabalhadores metalúrgicos dentro e fora da sala. 	Á catego 

8 Parece-me conveniente esclarecer que o ritual do julgamento tem 
seguinte dínmica: O Juiz-Presidente coordena os trabalhos, encaminha para 
o Relator, depois para o Revisor, e 55 entao abre para- a votação, que pode 
rã ser comentada ou não, para os 10 juizes restantes. Entre esses 	juizes, 
estio quatro vogais classistas que representam, cada dois, os empregadores e 
os empregados. Os restantes sio "togados" ou juizes de direito. Em geral, o 
parecer do relator 9 definitivo e determina a votação dos demais. Nas no ca 
so de empate, o "voto de minerva" cabe ao Juiz Presidente. 
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ria estava em greve. O dissídio dos metalúrgicos de Niterúi foi 

julgado em prazo rápido, durante pouco mais de 25 minutos. 	To 

das as cigusuias reivindicadas foram concedidas e os juizes se 

limitaram a abanar com a cabeça sem discutir ou tecer conside 

rações sobre o conteúdo de qualquer das cláusulas. 	A votação 

foi espantosamente rápida5.. 

A seguir foi julgado, também rapidamente, a 	primeira 

parte do dissídio dos rurais. O Tribunal deu ganho de causa aos 

representantes das Usinas. E foi o seguinte o rocesso'°: 

A advogada da FETAC apresentou as "Razões Finais", di 

rigindo-se para os juízes com as seguintes argumentações: 

l) A import&ncia de unificar os direitos adquiridos 

por conyenção para todos os trabalhadores rurais do Estado, ca 

racterizando assim a unificação da região geo-econôniica, 	como 

vinha sendo pretendida ultimamente pelo TRT. Como vantagem, des 

tacava-se a economia processual 'a partir de cláusulas e datas-

-base comuns para todos os rurais. 

Reivindicou, portanto, a data-base para 15 de julho. 

Alegou que, se prejuízo houve com relação à mudança da data-ba 

Destaque-se a presença de um grande grupo de -metalúrgicos da co 
missão de negociações para assistir o processo, e o fato de estarem mobili 
zados em greve, para que se possa entender sua performance no julgamento. 
Esses fatores caracterizavam um grau de organização que levava o Tribunal a 
pesar a importancia das decisoes a serem tomadas, de forma mais cautelosa. 

10 A legislação aqui citada que serve de argumento de defesa para 
os trabalhadores e para os usineiros relativa ao enquadramento sindical, se 
ú explicada em capítulo específico que trata da luta jurídica pelo enqua 
dramento sindical. Aqui apenas menciono o raciocínio dos advogados. Importa 
ressaltar o ritual S si do julgamento. 

';1 
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se, esse foi sentido pelos trabalhadores rurais cuja data-base 

era em janeiro (como era o caso de Campos). Estes não 	celebra 

ram Convenção Coletiva, perdendo o prazo e ficando com direitos 

suspensos por mais de um ano, tendo em vista redefinir a data-

-base unificada. 

2) Com relação a representatividade, contra-argumen 

tou o conteúdo das súmulas que defendem a tese dos usieiros. A 

súmula 196 do TST, porque se trata de entendimento anterior 	à 

legislação trabalhista rural (Lei 5.889), que esposa tese con-

traria à citada na referida súmula e, por isso revogada, e a sú 

mula 57 porque não foi revogada mas já esta ultrapassada, 	uma 

vez que já existem Sindicatos de, Trabalhadores Rurais com legis 

lação protecionista: legislação sindical, previdenciária e tra 

balhista para o campo. 

Além disso, argumentou que súmula não é dogma e/ou fori 

te formal »10  direito. E que a última resolução da Comissão 	de 

Enquadramento Sindical classificou como rurícolas os trabalhado 

res rurais da Usina São João, sediada em Campos. Em face disso, 

alegou que, pela Constituição, não se deveria quebrar a 	ísono 

mia dentro de um mesmo município. 

A seguir, veio o advogado da Federação da Agricultura 

no Estado do Rio de Janeiro, representando os proprietários ru 

rais, e apresentou suas "Razões Finais". 

19) Caracterizou o problema: a alteração da data-base. 

Era ilegal, segundo prescreve a CLT" e por imposição da Lei 

' Referência ao artigo 616 § 39 da CLT - Cf. serson,josa (org.)- 
M, 12a  ed., maio, 1976 e a Lei NPS art. 10, da Previdência Social. 
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de Previdência Social que fala sobre manutenção da data-base Pa 

ra proteção da categoria de trabalhadores. 	Dever-se-ia manter 

como está. 

29) O correto S cada sindicato rural ser acionado por 

vez, dentro de cada município, pelo respectivo sindicato dos 

trabalhadores, obedecendo o .critgrio da base territorial, segun 
( 

•do decisão do Ministério da Justiça. Desta vez a FETAG juntou 

vários sindicatos rurais de empregados e veio acionar a Federa 

ção patronal. Isto 6 errado. 

Finalmente, o advogado da entidade representativa dos 

usineiros, apresentou as "Raz6es Finais". 

"M0i6 wnii vez vem ao Tjtibancl o 4LncLLeato do4 
tjvxbalhadojieé n.wtaL6 de Campas, ago iuz acompa. 
nhado de oufiw/3 £LndZewtots de outjta4 WLea4 e. 
tarnbem da FETÁG. Este e wneaso jo. julgado. Á 
a.ttZma vez £oL em 1980. O uviLco )tepke4en..tmvte 
do' tjwhathadottej, daJó aóLna.6 de açizca.& e o 
Sindicato doa T)tabclkadoteanaa Indu.ótxLaa do 
Açiican. de Campoa. ExLó ice aco'tdão 	conjçijwiado 
pelo TST em 5 de novemb'w de 1980, e e coAAe-
ta a deeL6ao )ceg.Lonal a palLtiJc da awnuLa 57. 

ÁrutexLottmente e,&a e Tn.Lbanat (em 1916) decidiu 
que não pode ae)t homologado acojtdo aw6cLtado 
pox en-ttdade que não .'tepteaenthz a ca-tego&.La". 
(sic.). 

Deste raciocínio, exp8s o argumento: 

1j "Enm, t&ata-.se de um Lato aocíal: não se 
pode abandon&t dL'teLtoa adquL'ídoa pelos £'c.a 
bolhadoke4 .'uvkai.a dci uaLviaa. EleÁ &ta&am mwt 
-to pata enttwr na condLç.ao de £ndut'CLwi.Loa 
poita, especialmente-, gozatt da PxevLdencia So-
cíctt Wtbana e não maLó do FUWRURAL que não p.'w 
move bSLeLto4Laa à ÇamZt&, em nZvei mZnÁmo. 
Tenho aquL cõjõZa (moatjtou o jo)tnal na mão) de 
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uma.tttgo eLabo'utdo peta p'tffpnia advogada do 
SLndCctvto doa TiLabaLhadoxes RtrnaLs de Campos, 
onde ela 'tecLamd - nesta mesma semana - 	da 
dac'iôivbuiçEo da a44L4.tencia p&evLdenciania 
ao tkabalhado.t .'w.xa.t, LageXi.ndo que seja pelo 
menos equLpa/uit a pkevLd&iC& u/zbana. 	Dal 
v -4e que eLe4 pftop/uo4 'teaonhecsi"12  (sic.) 

E assim concluiu: 

!'Sehhoea, £ .a.eaLmetvte á £nduatuLal, o em pkega 
do1't, que vem a essa .tkLbuna deende't o .t'iab 
Lkadot. Não entendemos po'tqae qaex o SZndLca 
.to doa T/tabaLhado/te,6 RwtaLs, L&lso" (sic.). 

Com relação ao precedente da Usina São João alega: 

29) "Eg oL uma decisão £ao.tada, e que na. 
vettdade está "4 ah- jactLee". Temos eopLa em nos- 
so )'wceaao, de documento do &Lnd-tea-to 	doa 
TxabãLhadoke4 nas IndLvstt-Laa do Açucax13  que 
twa apoLam e )teco/txam jatvtainen-te conosco,  con 
-ttt a decÁiaao da ConvLóaao de Enquad'tamen-to 
S1.ncUicaíl, pata a UaLna São João". (sic.). 

Neste momento, a advogada da FETAG-RJ pediu um aparte, 

tentando esclarecer: 

12 A advogada apresentou esse artigo, mas com outro objetivo e em 
outro contexto. O que a assessora argumentava na matria.jorna1!stica refe-
ria-se a uma critica a discriminaçao previdenci&ria para o campo, fato not6 
rio, e usou como exemplo o quadro comparativo do III Congresso. O advogado 
dos usineiros manipulou com inteiígancia esse fato, torcendo o destino da 
crftica. 

13 Necessrio se faz destacar que o Sindicato de Trabalhadores na 
Industria, citado, não apenas recorre na justiça junto com os usineiros cmi 
tra a Usina São joao.como neste julgamento tamb&m se aliava aos usineiros 
contra o Sindicato de Trabalhadores Rurais tendo em vista, em ambos os ca-
sos, sua disputa pela contribuiçaosindic.al com o STR de Campos. 
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• "Ma4 MZ64mo, as U4na4 ão toda,6 vLncdia 
da<s a Lei OkganLca da PkevLdenc,La. Soc,&C, pon. 
tato, sendo xepxe2entado4 pelo S.LndLcatâ doi 
T/tabatkctdo.'LeÂ Rw&aLé ca do6 Indu4t'tLaiuLo4, 04 
ernp

&
o

4 
 nela aio cado4 t?m dJeLto4 pevL 

dewo 
 

 £gaaLó 

O Juiz Presidente pediu que a advogada permanecesse em 

seu lugar, por j5 ter passado sua vez de apresentar as 	Razões 

Finais. 

Imediatamente ap6s, o Juiz Presidente passou a palavra 

ao Juiz Relator, que deu parecer contra a tese dos sindicalis-

tas rurais. O Juiz Revisor. endossou a decisão e argumentou: 

"Ë pnecL4o pen.ax na eondíçEo de. 'Indtutji&'tL 
04' qae 06 t'cahaLhadoxes -têm ago'ia, com bene 
4ZcLo4 maio/te4. Pcvtc. o £wtww e6pe)wJno4 a má—~ 
dança. Á FETÁG deve £evwL a 6ua luta, p/tJneL 
iw pela eqwLpwtaçao p/tevLdenciah-L&'. (sicj. 

Depois das falas do Relator e do Revisor, foi aberta a 

votação. Apenas dois juizes, e que não eram vogais classistas, 

fizeram aparte, por Voto divergente. O primeiro afirmava: 

"0 LLncQewto do' tjtabdihado'ce.ó vuu Inc&txLa4 
de Áçacax, que e paMe £vvtvLe44ada, abandonou. 
04 tjtabaJjtado'te4ç como LndaUJiia/zLo4 e nao 4e 
Le.z pke6etvte. Enquanto o &LiwtLecuto do6 Tiw.ba 
£hadoke2, RwuvL4 vem nessa Lata 	dedendendií 
4eu6 £nte.&e6se6". (sie). 

O seguinte argumentava: 

04 4ZndLcwto4 do4 tjtabalhado/teÀ )utkaLó vá de. 
4esvOLvendo tjternendo e Çoitço pwut dee.ndeit 04 
companheiito4 iiwwíó, e eu não entendo cõ/cta 
dott de cana czinio £ndwjjtLcvc,Lo". (sie.). 
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1 

• Finalmente,o parecer dos usineiros foi deferido. 	Fi 

cou excluída a entidade da negociação coletiva com os rurais, e, 

• a estes, restou o direito de entrar com recurso no Tribunal Su 

perior do Trabalho para continuar a peleia na justiça superior. 

À nível do Tribunal Regional do Trabalho, a questão ficou fecha 

da. 

• A continuação do julgamento ganhou dimensões mais drs 

ticas para os rurais. Os 13 juízes vestidos de negro, sentados 

atrs das mesas que formam um grande triângulo, com o Juiz Pre 

sidente ao fundo, numa cadeira de espaldar maior - separando a 

Tribuna por uma cerca de madeira, da audiência no plenário - com 

punham uma cena quase teatral. A plenária não tem voz, sG direi 

to a observar e a ouvir tudo. Os juízes agiram como se estives- 

sem realmente sozinhos numa -sala, não deixando nenhuma 	mostra 

de que pessoas presentes tinham seus destinos sendo julgados e 

deviam permanecer "elegantemente" impassíveis. 

Esse dissídio tornou-se complexo, e de duração 	longa 

(cerca de 3 horas no total) , porque acabou ficando composto por 

três partes. Estas, sucessivamente, foram derrubando as esperan 

ças dos sindicalistas rurais. Desde os corredores, na entrada, 

alguns Juízes foram reconhecidos pelos trabalhadores e dirigen 

tes como sendo proprietários rurais que, enquanto tais, raramen 

te eram cumpridoresda legislação .Trabalhista no campo. Outros, como 

por exemplo, o Juiz Presidente, no decorrer do julgamento, citou 

a si pr6prio como referência, por ser proprietário rural na Ba- 

hia. O resultado não podia ser outro. O numero acanhado de 	ru 
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rais presentes, mais a condição dos Juizes, acabaram definindo 

uma postura tendenciosa durante todo o julgamento, que não che 

gou a assumir a menor discrição em relação a defesa dos interes 

ses patronais e à reiterada afirmação da Gtica dos empregadores, 

a partir deles mesmos, os homens "neutros" da justiça brasilei-

ra. 

Por outro ladd, como se verá, percebe-se uma falta de 

conhecimento do assunto por parte dos juízes. Pouco se compreen 

de das condições concretas do trabalho no campo. Isto quer 	di 

zer que além da interpretação feita pelos juízes acerca de 	ai 

gumas reivindicações dos trabalhadores, ressalta . também uma cer 

ta Gtica urbana nas-avaliações 14  

As três partes do julgamento ficaram demarcadas, tendo 

sido a primeira, o processo dos usineiros, já descrita. A segun 

da, a solução da data-base como questão pendente colocada 	nas 

Razões Finais da Federação Patronal Rural. Uma vez superada, a 

terceira parte referiu-se ao julgamento do dissídio caso por ca 

so, ou seja, separando os sindicatos e negando a representação 

em bloco pela Federação. Essa decisão representou por à terra, 

definitivamente, o ultimo esforço de ser articulada e coordena 

da pela Federação em todj o Estado, a unificação das Convenções 

- 	14 Creio que a continuidade das lutas rurais tenda a levar esse 
"conhecimento" sobre a prãtíca trabalhista no campo aos Tribunais, até por 
força da pressão sindical pelo cumprimento da legislação trabalhista cujo 
desrespeito por parte dos empregadores faz supor nos tribunais que a prati 
ca social da generalizaço.do descumprimento da lei corresponde à reconheci-
da "realidade" rural. Uma "realidade" que se torna mataria de julgamento e 
que recebe um tratamento por parte dos juizes cuja 6ticaprioriza sua coa 
servaçao. 
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Coletivas. A orientação encaminhada estrategicamente, 	através 

de ampla campanha, viu-se derrubada por um "expediente de cara  

ter processual". 

Na 2 Parte, houve o julgamento com base na argumenta 

ção da Federação Rural, O Relator apresentou sua posição no seu 

tido de que não se pode julgar dissídio com mate-rias de situa 

•ç6es diversas. O Revisor entendeu que se poderia julgar. roi 

aberta a votação, tendo havido apenas um voto acompanhando a po 

sição do Revisor. Os demais juizes votaram com o Relator. Um 

deles chegou à argumentar; 

"Se p'wpoóLtzzdamevte pe&deicam a da-ta-ban ÇoL 
po.&qtie havLa. Jiazao de política LLnd.LcaL. E64e 
t'tLbunaE nac' pode uotcvL pok e44ct6 que4-toe4!" 
(sic.). 

E ai então apareceu o referido voto de defesa da posi 

ção do Revisor, como contra-argumento: 

"Não E poWiea 4ÁfldLccLL, nlah pflLnCZpLO Cori4tL 
.tncíovia2. A "LonornLoJ" das kegLoe4 geo-econõ 
tnLca6 4emeihawtes". (sic.). 

E veio a decisão do Juiz Presidente, entendento 	que 

não apenas a data-base mas toda a negociação devia ser específi 

ca e não unificada: 

"F.Lca .'te wni4a a p.teUnvLnwz. ao  SLncUeato das 
T.'tab.aLhadokes RwtdL.s de Ccõnpo4 con-tka o S&tdL 
cato RwtaL. de Campas. E asóÁm sena, caso p04 
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Como se vê, a Federação deixou de ser parte da negocia 

ção e perdeu sua condição de coordenação. Desta forma, percebe-

-se que o Tribunal votou essencialmente contra •a unificação do 

movimento sindical a. nível regional. 

Deste procedimento resultou o julgamento de Campos em 

ordem inicial, oque foi amplamente debatido e comentado. Como 

• era de se prever, as pdsiç6es formadas no caso de CampQs foram 

sendo reproduzidas para os demais municípios no mesmo tom. 	Es 

tes tiveram um julgamento quase formal e bem rápido. Na prática, 

• as decisões não alteraram os direitos por município, mas o tri 

bunal "ganhou" para os empregadores, o enfraquecimento da defe 

sa durante o julgamento e aliando o ehfraquecimentp do movinien 

to sindical de trabalhadores rurais que perdia com isso a chan-

ce de organizar campanhas unificadas incluindo a região de mai 

or concentração de assalariados e, portanto, dos trabalhadores 

lutarem juntos, na mesmapoca e unidos. 

Com relação as cláusulas julgadas - perfaziani um total 

de 37 reivindicações - os rurais só obtiveram seis. 	Uma única 

na integra, na redação original, e cinco com alteração de reda 

ção e caracterizando conquista "parcial". 

Sobre o processo do julgamento, merecem destaque 
1
al-

guns comentários, feitos pelos juízes com relação as demandas. 

Chamo novamente atenção para os comentários, sabendo-se que os 

representantes dos trabalhadores rurais estavam presentes a ses 

são. 

Sobre o envelope de pagamento discriminando os rendi- 
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mentos, um juiz votou contra e declarou: 

"Acho Luo £mpiuvtLc&ieL no campo. Mo meio mi 
.'utt onde fia,  bdLxct £tut&uçao, e dZcLZ compete 
endex o que e o dL64ZcUo. Em gexat, tanto en-
pkegddo4 como einp'tegado são anaLÇctbtto4".(sic.) 

Sobre moradia gratuita e em condições de habitação, for 

necida pelo empregador ao empregado que reside na propriedade: 

essa cláusula foi deferida "em parte", apenas para 	empregado 

casado, o que deu origem a gargalhadas, quando um dos 	Juízes 

bem ido1so, levantou-se gesticulando e falou: 

"E6pe.&e aZ, eu 400. óotteiÃao pau opção. 	Qavt 
tLze.n que voc& c4tao me dL6e.x4TJÍvLnando? - 
404"; (sie.). 

Sobre a estabilidade da gestante até 90 dias ap6s 	o 

afastamento legal: foi deferida por 60 dias como prescreve alei, 

após o seguinte comentãrio: 

"Eu 4e-L, eu conheço e -tenho empkegado4. E que 
a. t/uzhathadoua JLWLa.L e como índia. Vai no ma-
to, tem o fui-ia e. Logo volta a. .uiaba.thau. Nao 
p'tec.tscz de todo ee tempo. 1440 e. coLóa da 
cidade!" (sic.). 

Sobre a construção de escolas pelos empregadores onde 

trabalhem famílias com mais de vinte crianças em idade escolar: 

curiosamente, depois do reconhecimento do "analfabetismo genera 

lizado" no campo, pelos juizes, essa cláusula foi simplesmente 

indeferida por unanimidade, è apareceram algumas considerações 

sobre a matéria. 0 vogal dosempregados: 
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"Se 04 emp&egzdoxez3 não vão £czzeJc. meómo, 	o 
que e que gente pode £ctzvzI" (sic.). 

O Juiz Presidente comentou: 

"t ckÇZcU con4e9LvDt,Lxa)c jtttLcLLcamente e44 
rna.ttkLa ExL&.tern a-te owtka6 £,vceQuia/zidade6 
pLoxe6 ... " (sic.). 

Sobre o fornecimento de água potável pelo empregador, 

no local de trabalho15  foi indeferida a cláusula, e contentou um 

Juiz: 

• 	"Acho .L44o dewn p/wdundo  £vLea,tLérno". (sic.) 

Sobre o fornecimento de um litro de leite, no mínimo, 

para cada empregado: foi indeferida a cláusula. Apenas uni juiz 

votou favoravelmente, no final, quando já era notório que a cláu 

sula estava perdida, e comentou: 

"Vo.teL & avox, po.'tque.tou bonzinho hoje" - (to 
doó /LLkam). (sic.). 

Sobre a liberação do vaqueiro uma vez por mis, aos do 

mingos, para fazer a feira, a reação unânime foi de indeferir a 

cláusula, com o seguinte comentário do Juiz Presidente: 

15  A questão do fornecimento de agua pelo empregador durante o tra 
balho se revela, via de regra, como uma situaçao dramática; tanto no corte 
de cana como na capina, quando os empregados recebem água suja, sem trata 
manto ou nenhuma. 
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"Mexo com pecu&cíoa h muLto.6 anc4. O vaqueL'w 
tem que 1ÇLca.'t. dL'teto. Quem vai cwLdcvt do gado 
quando ele 4aÁJt, o emp&egado't? E olha, vaquei 
1w anda Leito bicho de chiqwWto, anda iman 
do e nem .tvia como chegax na cidade. Não, eé 
La cLau4 ata nio Laz sentido. E vai vendex o 
que? O que nao tem nem pita ele?" (sic.). 

Sobre a garantia do dia de trabalho ao delegado sindi 

cal, quando em trabalho pela categoria: foi indeferida por una 

nimidade, apenas um Juiz comentou: 

"Acho justo, mas não vejo condiç6e.ó heá6e Pa.Z&". 
(sic.). 

Novamente aparecia uma recusa explícita do Tribunal em 

dar suporte à mathia de política sindical. 

E quando o jultamento estava terminado, todos cansados, 

comentaram o conjunto das reivindicaç6es, e deixaram subentendi 

das algumas ameaças: 

"O que e4ta acontecendo i que ea.tao 	havendo 
dí4L2dioL do .6 £tok JumaZ, com o empkegado pee,  
díndo a CLT. Pok iSo da 30 a 40 cLaaãuLa.6 
pwta jutgait. MLim nao e. poLLZue.L E p'teci4o 
acabai. com  v.óa mania de ped.Lx a aplicação da 
Lei". (sic.). 

Um único Juiz (que não era vogal) retrucou, mas 	sem 

atenção por parte dos demais, apesar de mostrar que tinha ciên 

cia da questão: 

"Eu concojtdo. C po'tque no meio kWtctL eles não 
conhecem a Lei e e. pitecí4o que eia 4e toftne 
nomnativa:. e pedczgogico " (síc.). 
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Entretanto, momentos antes, com relação a uma cláusula 

que está prevista em Lei, sobre insalubridade do trabalho, 	e 

que foi 	verificou-se urna "solução" apresentada. 	pelo 

Juiz Presidente que bem esclarece o comportamento do Tribunal. 

Dirigindo-se ao Secretrio que redige a ata do julgamento, ponde 

rou: 

It  pn.eviZveL cotocax 'CL&Lóu.&a p&ejudLcada', 
aa bive4s de 'inde,Çvvüia', 4enao vctL pa&ece 
que a T'cLbanaZ e coriSta ct 4aZubtLdad€ paluz o 
t&aba1hadot Auxal. t maLs 'uzzocweL ktao nega/t 
arjuLZo que €.ta eoruttdo na Lei. MeDto'c dizvt 
!pn.eju4LcLcLda' neÀ.teh ca4o6". (sic.). 

Na realidade, como será discutido mais adiante, 	uma 

das caratterísticas da luta pelos direitos no ambito do sindica 

isimo rural g justanente.esta, de procurar garantir em tribunal 

e, via acordo trabalhista, a legislação que notoriamente - não 

& respeitada pelos empregadores. E este fato não é 	específico 

no Estado do Rio, mas configura um encamiiihamento que g dado a 

nível nacional. Daí porque as observaç6es dos juízes se referem 

não a um desconheciinnto das organizaçtes sindicais, mas na ver 

dade, trata-se de uma estratégia consciente. 	Principalmente, 

considerando-se que após dois anos seguidos de homologar na Jus 

tiça, essas cláusulas são incorporadas como direito 	pacífico, 

podendo os sindicatos agirem com respaldo maior da lei que gre 

tificada. 

Finalmente, das observaç6es que pude anotar, resta a 

mais importante delas. 	 - 



TR 	
54 

Quando o Juiz Relator declarou o valor de custas 	do 

processo, alçado em Cr$ 800 mil cruzeiros, a serem pagos pelo 

suscitado, o Juiz Presidente declarou: 

"Senhot ReLa.ta/i, C/i$ 800 mLt? Qaemua.L pagwt é 
o 4hLciL&Lto dÕh empfLegado'Le6, e. e. um 4 d 1t 

(aie.). 

A tendenciosidade verificada no decorrer do julgamento 

deve-se, além da condição ideo16gica dos juízes, à atuação sin 

dical num clima bastante desmobilizado e à separação do acordo 

para uma parte dos sindicàtos e do•d•i:ssdio para outra. 

O resultado obtido foi extremamente precário em termos 

de conquistas para os trabalhadores. 

Surpreendentemente, cláusulas que haviam sido 	aprova 

das no acordo direto entre as partes e que constavam do proces-

so foram terminantemente negadas pelo árbitro do Estado. 

Além do desgaste de mais de um ano sem salário de con 

venção coletiva e sem outras garantias sobre as condições 	de 

trabalho, das 37 cláusulas julgadas", as conquistas se reduzi 

ram a seis direitos que foram homologados. No mérito, o TRT de 

cidiu julgar procedente, em parte, o dissídio em relação à par-

te remanescente - FAERJ e SindicatoRural de Campos 17. 

16 Para o julgamento foram reproduzidas as 37 clusulas unifica 
das apresentadas no acordo, na DRT (mesa redonda). Ver anexo n9 2. 

17 Em anexo (nQ 3) cSpia do resultado do julgamento publicado no 
D.O.U. de 24/06/82 - acordo firmado. 
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De forma integral, apesar do debate, obtiveram o enve 

lope de pagamento com especificaç6es dos descontos, como exigên 

cia para o empregador. Parcialmente, obtiveram cinco cláusulas: 

- Moradias ocupadas por trabalhadores rurais que deve 

rão ser mantidas em condiç6es mínimas de higiene e 	habitação, 

etc., apenas para os casados; fornecimento obrigatório 	pelo 

empregador de ferramentas gratuitamente ao empregado, etc., só 

as ferramentas do trabalho determinado;* estabilidade 	provisó 

ria à trabalhadora gestante pelo prazo de 60 dias (demandava-se 

90 dias); taxa de produtividade de 4% (quando demándava-se 7%) 

sobre os sa1riÕs vigentes a data-base original -. 15/01/81,acres 

cido do INPC respectivo` (demaidavà-se o aumento sobre o salá-

rio normativo de Cr$ 24.000,00 em•junho de 1981); e, garantiado 

dia de trabalho ao empregado que houver comparecido ao serviço 

e por motivos alheios à sua*  vontade ficar impossibilitado 	de 

trabalhar (demandava-se.osa1ria'-chuva explicitamente e a reda 

ção final ficou genórica e inespecífica) 

Alem dessas garantias, mais duas se referiram à entida 

de sindical na sua representação da categoria: Demandava-se des 

18 Demandava-se o aumento sobre o saiario normativo em junho de 
1981, como piso salarial. "Normativo" por pie acordado via disstdio. O que 
se obteve foi um aumento menor, sobre o sa1rio vigente a data-base origi 
nal, o que significa, o de sete meses atras em reiaçao.à data do julgamento 
(5/82). Naturalmente que isso acarretou uma perda econ&nica para a catego 
ria que ficou praticamente no n3vel do salário mtnimo vigente na ápoca da 
Convençao, apesar de todo esforço organizado para as negocíaç6es. O Sindi-
cato lutou, dentro da pratica que elegeu, e não ,obteve nenhum aumento real. 
Por trás, se constituía uma "pedagogia do Estado" a ensinar que nao vale a 
pena lutar sozinho. 	 - 
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conto de Cr$ 300,00 em favor do Sindicato, de todos os emprega 

dos a que se referia a Convenção. O Tribunal 'ãeliberou a cobran 

ça nos termos pedidos (no primeiro mgs em que vigorava .a conven 

ção) mas discriminando o desconto de Cr$ 200,00 para os associa 

dos e de Cr$ 400,00 para os não--associados à entidade. 

Com relação a data-base, o Tribunal deliberou uma ter 

ceira alternativa: a data de publicação das conclusões do julga 

mento C24/06/82) o que representava, na realidade, uma frontei 

ra frágil porque esse período corresponde ao início da 	safra 

que pode oscilar em cada ano, ou diferentemente, em cada usina 

e conforme as condições do ciclo produtivo do ano anterior. Mas 

de todas as formas, esse era um mal menor comparado com as pos- 

sibilidades de se organizar uma campanha salarial nos termos 

anteriores (janeiro), em plenaentressafra. 

Portanto, essa decisão não foi considerada ruim 	na 

perspectiva do STR de CampQs mas compreendeu-se que no mrito, 

desmerecia o poder de barganha dos trabalhadores, acatava 	em 

parte o argumento do sindicato rural e destacava a 	autoridade 

do Estado. 

Essencialmente, o STR perdeu o direito à representação 

dos trabalhadores rurais de usina. Questão que precisou ser pror 

rogada, atravs de recurs'o, ao TST. 

Comparando-se com as negociaç6es dos assalariados 	ru 

rais da zona da mata de Pernambuco"  o resultado desse dissf- 

 Verem Sigaud, Lygia - Greve nos Engenhos. Paz e Terra Ed., Ri, 
1980, pag 51-64, as clusu1as conquistadas em Pernambuco no mesmo período-
1980, durante a grevé, para a comparaçao, que foram 23 ao todo, incluindo a 
Tabela da cana e às 2 has de terra. 
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dio demonstra .a dominação dos empresários rurais de Campos 	e 

uma sintonia da Justiça Trabalhista a seus interesses. 	Num ou 

ti-o sentido, retrata igualmente problemas relativos ao 	encami 

nhamento da ação sindical em termos de organização e mobiliza 

çâo, além de ter significado que o sindicalismo rural flpminen 

se não conseguiu organizar-se como o projeto integrado do MSTR 

no Estado, condição em que se encontra até hoje, desmembrado e 

sem capacidade de coordenação. 

Do ponto de vista dos trabalhadores, entretanto, 	as 

condições objetivas da exploração a que são submetidos em nada 

diferem da exploração do trabalho verificada em Pernambuco. As 

pequenas "revoltas" isoladas em cada canavial, não paravam 	de 

acontecer, mas sua dimensão não passava pelo sindicato, e assim 

não tiveram expressão durante o julgamento. 

A partir desse processo de negociação g que a ação sin 

djcal,a ser analisada, se expressava enquanto um encaminhamento 

que foi planejado. 

Tomando esse fato que revela na aparência, resultados 

de contradições não visíveis, e prosseguindo/recuando na inves 

tigação i que chegamos, aos antecedentes e à localização de um qua 

dro de referência concreto, que podem dar sentido à organização 

de uma determinada prática sindical, coerente com a opção toma 

da, que levou a essa experiência vivida nos tribunais, assim co 

mo a outras concepções de encaminhamento verificadas no cotidia 

no da entidade. 	 - 

Partindo da Convenção Coletiva, explicitam-se algumas 



questões de entendimento para a compreensão do objteto 	de 

estudo. 

Corno entender o que significa "fazer" uma luta 	sindi 

cal no campo. da Justiça, dadas as características do atrelamen- 

to corporativo ao Estado e em especial, como se configura 	em 

função da especificidade do sindicalismo rural? 0 que fornece o 

estatuto de uma problemática pbiftico-sindical à questão jurídi 

ca do •ehquadramento no meio rural e quais seriam os 	anteceden 

tes dessa disputa antiga, conduzida e organizada pelo STR 	de 

Campos, em cima de uma base de sustentação nos êonceitos 	da 

• LeiVO que constitui Campos, fisicamente, e do ponto de 	vista 

da reptodução de determinadas cqxidiçõest  de exploração da força 

• de trabalho, tendo em conta urna aproxiflção dos parâmetros 	da 

correlação de forças dentro da qual se move e interfere o sindi 

cato de trabalhadores rurais? 'Como recuperar, do passado de lu 

tas do sindicato, o significado de suas opções atuais por 	uma 

pratica de ação dentro dos caminhos exclusivos da Lei (separan 

do a luta do sindicato da luta dos. trabalhadores)? 'E corno inter 

pretar, enfim, essa prática sindical no âmbito da sua constitui 

ção, na produção cotidiana do chamado movimento sindical de tra 

balhadores rurais? 

O estudo pretendeu recuperar, via análise, as dimen 

sões explicativas da construção de unia prática sindical concre 

ta e assim, os caminhos da investigação - motivada por 	esse 

acontecimento que se desenvolve no Tribunal do Trabalho, num mo 

mento que se pode considerar como de "desmobilização" na região 
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de jurisdição do sindicato - se confundem com as etapas da expo 

siço que procurei agrupar segundo a natureza dessas quest5es. 

Foi necessgrio pesquisar e sistematizar cada entendimento como 

uma parte de um quebra-cabeça sugerido à partir da 6tica 	do 

sindicato mas que uma vez juntadas as peças, aparece um senti 

do. Da grande marcha, ao detalhamentoda estrat6gia como práti 

ca do cotidiano, em suas .várias dimensões. 

Assim, o pr6ximo capítulo trata do atrelamento 	sindi 

cal ao Estado, base hist6rico-socio16gica dos limites 	atribuí 

dos a demarche das ações sindicais, corporativamente identifica 

das na luta mais geral pelo controle do mercado de compra e ven 

da da força de trabalho. E da espeãificidade do sindicalismo ru 

ral, sua organização e a luta pelos direi-tos dos homens do campo. 



CApiTuLo II - SrNDcALIsMo ATRELADO E SINDICALISMO RURAL 

"Ma4 como £wtait? Como £wtatt. num marido que ja 
nao mpLs 4e caxac.te%Lza pela auáncía de £e. 
gL4Zaçao .tkab&th.L412i? Como twtax num mando em 
queha cada, vez maLó a p.'tuença .Lncomoda do 
Eótctdo e dws £ttó que "pko?tegem" 04 aabalha 
doxe2? Se anteó tuz-taua-4e de conquL4.ta/c .tex 
)LeriO4, óe.jcz pela ação cWte.-ta, 'seja pela mect& 
çao do Estado, agoita o pkoblema con'sLó.te em 
4abe.k se o óneo'utah.te e Latax pela ap&caçao 
dcu LeLs ou. nao". Kazumi Munakata' 

Um sindicato precisa lutar para ter o direito legal de 

organizar e representar livremente sua categoria. E faz o esfor 

ço dessa luta se desenvolver num terreno sobre o qual as entida 

des tem pouco controle e a presença do Estado g dominante. Por 

outro lado, essa luta do sindicato passa por dimensões que com 

põem um projeto articulado de ação no setor rural. Haveriam as 

sim, para este trabalho, duas faces mais interessantes na discus 

são sobre sindicalismo: uma sobre sua estrutura e outra, 	mais 

pontuada, pararevelar o sindicalismo rural como um fenômeno emsi.. 

1 Munalcata, Zakumi - A Legis1aço Trabalhista no Brasil - Brasi 
liense, 1981 (pag. 41). 
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Nesse aspecto, tornou-se importante então, 	localizar 

pelo menos duas dentre as determinaç6es mais gerais que 	atuam 

• sobre a pratica do STR de Campos. De um lado, o corporativismo, 

a CLT e a Justiça Trabalhista como parâmetros da ação sindical 

legalmenteaceita e como instrumentos da interferência do Estado. Is 

so, no plano mais formal, mas também, no contexto atual das ne 

gociaç6es entre capital e trabalho, ressaltando fatos de época 

e posiç5es de governo, do.empresariado e dos trabalhadores (mais 

recentes e mais significativos para esse estudo). E de outro, con 

siderando esse modelo de atrelamento ao Estado,.coube 	situar, 

também, a expressão da especificidade do sindicalismo rural bra 

sileiro, tanto na sua organização., em função da estrututa corpo 

rativa, quanto na construção de uma proposta de ação sindical, 

considerada legalista, na trajetéria da luta pelos direitos. 

1 - CORPORATIVISMO SINDICAL E CLT: 

O ESTADO BRASILEIRO NA ORDENAÇÃO DA LUTA DE CLASSES 

!retendo trazer elementos para uma compreensão da pre 

sença do Estado Nacional na ordenação e controle da 	luta 	de 

classes, administrando técnica e politicamente os interessse do 

Capital, a partir do sistema corporativo sindical, 	relacionan 

do esses elementos com a conjuntura que serve dè fundo no momen 

to da pesquisa. 

De fato e de direito, o sindicato-tem como funçãá 	so 

cial encaminhar sua luta no epaço da justiça. Aliás, é para is 
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so que organiza sua categoria, no sentido de obter ganhos traba 

lhistas. Por outro lado, é também verdade que o campo da legis 

lação trabalhista é simultaneamente o campo específico almejado 

nas reivindicaç5es detonadas pela ação sindical e o 	reposité 

rio de conquistas decorrentes das lutas da classe trabalhadora. 

De certo modo, a arbitragem do Estado se constitui nu- 

ma forma de regulação dos abusos da exploração capitalista 	so 

bre os trabalhadores, por se tratar da autoridade que 	adminis 

tra externamente e de forma impositiva as relaç6es entre 	capi 

tal e trabalho visando resguardar os direitos do trabalho 	e 

os direitos do capital. 

Apesar dessa arbitragem estar baseada numa legislação 

vazada pelos interesses da burguesia, a ciasse dominante:  tende, 

naturalmente, à preferir a exploração gananciosa, sem qualquer 

limite, da classe trabalhadora. 

Mas o que está em:discussão são as formas 	institucio 

nais de manifestação da proteção trabalhista no Brasil, basear 

das num modelo de controle da luta de classes, fechado àsfor 

mas de participação dos trabalhadores em qualquer nível das ins 

tâncias de decisão do Estado. Um modelo preventivo de 	confli- 

tos "a priori", um modelo cerceador da liberdade .de organização 

sindical e que imp6e limi'tes autoritários e regulamentadores fl 

performance da ação sindical, ao conceder ao Estado o poder de 

intervenção direta. 

Alias, a forte presença do Estado nas relaç6es econmi 

cas e sociais, representa uma característica.importante da 	50 
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ciedade brasileira mas notadamente, no &mbito das relações traba 

lhistas, a interferência estatal se justifica 	ideologicamente 

no pressuposto funcionalista de que o Estado representa como ins 

tância, um "terceiro interesse" - o coletivo, cuja natureza se 

ria pautada por uma racionalidade impessoal e objetiva, distan 

te de uma personificação como "setor" de interesss uma vez que 

se faria incorporado como o setor do interesse social genérico, 

do povo/sociedade. 

Naturalmenteessa visão, difundida pela ideologia do 

minante, precisa ser revista criticamente pela ciência para uma 

compreensão clara da essência contraditória da "coisa pública", 

inerente aos interesses privados que representam o sistema 	de 

reprodução das relações de dominação existentes na sociedade. 

Refiro-me aqui à noção de Estado em sentido 	amplo, 	segundo 

Gramsci (bloco no poder). 

E portanto dentro desses limites e ambigüidades do Es 

tado, que produz o significado da justiça e da lei do trabalho, 

que o estudo de um encaminhamento sindical detérminado coloci a 

necessidade de reconhecer e retomar os aspectos mais significa 

tivos do atrelamento do sindicato ao Estado, embora a 	tarefa 

privilegie a reconstituição dessa discussão ao nível geral. 

No Brasil, apesar de algumas tentativas que não se ge 

neralizam, a luta pela liberdade e autonomia sindical, por 	en 

quanto, ainda permanece, basicamente, ao nível da critica. Por 

esta razão, a compreensão da ação sindical- que se formaliza em 

"negociações coletivas", passa necessariamente pelo Estado 	e 

1 



dois instrumentos por ele criados, com o objetivo de transformar 

em questões burocráticas e administrativas as tensões 	sociais 

oriundas da luta de classes. O corporativismo sindical, como es 

trutura que atrela ao Estado a organização dos 	trabalhadores 

e a Legislação Trabalhista - tendo como agência de atualização 

e aplicação a Justiça do Trabalho. 

Se considerarmos que o quadro de tensões sociais em ca 

da conjuntura induz as iniciativas do Estado no sentido de con 

trolar a luta de clasÊes para recompor a ordem social, teremos 

explicado uma s&rie de medidas governamentais. O atrelamento da 

organização sindicalnos anos 30, com a instituição do corporati 

vismo;a qualificação da mão-de-obra para o desenvolvimentismo 

dos anos 50 que neutralizava a participação sindical 	identifi 

cando-a como subversiva e reprimindo como anti-nacionalistas os 

movimentos reivindicat6rios; o aumento do controle burocrático 

e a instrumentalização da repressão contra o movimento operário 

nos anos 60/70 durante a ditadura militar; e a tendência, no iní 

cio de 1980, de "revisão" da CLT e da lei de greve, 	acompanha 

da de uma proposta de pacto social, em resposta ao clima detona 

do desde 1978, numa seqüência de greves que atingiram as princi 

pais metr6poles do País e forçaram 6 período de "Abertura"2 . 

Mas com facilidade se verá que dentre essas várias mi 

2 Essa linha de raciocnio prossegue atual, observando-se quease 
guir veio a retomada da ideologia desenvolvimentista dos anos 50 para anun 
ciar a saída do subdesenvolvimento nacional, incrementando a mobilização ct 
vica, mas incluindo a tentativa de reedição do pacto social no meio de uma 
grave recessao, como e o caso do governo civil da "Nova Republica" e seu pa 
cote do Cruzado. 	 - 
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ciativas que decorreram de diferentes regimes e governos, nosso 

sistema de corporativismo sindical tornou-se a medida mais dura 

doura de controle social e por isso mesmo, um instrumento efi 

caz da dominação, da sustentação dos interesses de classe 	da 

burguesia e reflexo da tradição política do pensamento conserva 

dor no Brasil. 

Esse sistema conviveu com a ditadura de Vargas, com a 

Constituição de 1946, com a pluralidade partidária, com o popu 

lismo Janguista, o "bipartidarismo" e os regimes militares p6s-

1964, e mesmo com o pluripartidarismo limitado do período de 

"distensão", adaptando-se às características do poder em cada 

um desses contextos, mas desempenhando sempre a mesma função de 

controle 3, num esquema autoritário direto, ou através de um pro 

tecionismo desmobilizador da organização classista. 

Permeável à tensão social, o corporativismo é ao mesmo 

tempo, um instrumento da pressão organizada dos 	trabalhadores 

na defesa de seus interesses,.e o canal da burocratização e eu 

fraquecimento de suas lutas".. Na verdade, é desse caráter con-

traditório que nascem as brechas para a inversão do controle da 

O sistema cororativista, tal qual instituído em 1930, vigora 
tambm na "Nova República" com eficiancia, substituindo os. cacetetes da re 
pressão militar pelo controle.do Estado que arbitra solitariamente a legali 
dade de uma greve. 

" Refiro-me aqui ao corporativismo como uma das formas, historica 
mente necessárias, da organização do proletariado em direção à construçao 
do partido revoluáionário, segundo compreensao de Gramsci. (cf. Gramsci, A. 
"Correlaciones de Puerza", in Antologia siglo XXI). Mas refiro-me, 	tanibn 
ao corporativismo como um limite ao avanço do movimento sindical no Brasil 
em função do atrelamento ao Estado, embora esse limite já tenha sido supera 
do em algumas conjunturas. 



M 

classe em determinadas conjunturas, mas g pelo padrão dominante 

do sistema adotado no Brasil, que ele deve ser analisado para 

uma explicação acerca da sua solidez institucional e de 	sua 

longevidade. 

Parece claro, portanto, que nascem da tendência de efi 

câcia mais recorrente de cerceamento da liberdade sindical, as 

raz6es da sustentação do sistema corporativo pelas elites no po 

der que sempre procuraram preservá-lo tal como foi formulado em 

1930 - inspirado nas ideias fascistas de Mussolini mas bem mes 

dado ao ideãrio nacional que envolvia aliancistas, o partido 

comunista, os tenentistas, membros do partido socialista e 	a 

"intelligentsia" de modo geral na defesa desse modelo de repre 

sentação clasista5 . 

Embora nascido de uma sustentação política diversifica 

da, as diferentes concepç6es corporativas tinham em 	comum 	- 

quaisquer que fossem as tendências subjacentes - a reprodução 

de um conteúdo nitidamente autoritário e anti-liberal. 

Assim, esse sistema representa hoje também, o reflexo 

incorporado de raízes mais profundas de certos elementos redor 

rentes de nossa vida política, entre eles a prevenção apriorís 

tjca com relação ao reconhecimento do conflito entre as classes 

O Estado Novo sG fez reforçar as tendências de centralismo, na 
cionalismo e integralismo ja existentes nas diferentes fraçoes 	políticas 
que se opunham fundamentalmente a oligarquia rural e que configuravam 	os 
componentes de uma "ideologia de Estado" naquela decada. Ver Rodrigues, 
Le6ncio M. - "O Sindicalismo Corporativo no Brasil". Jornal O Estado de Sao 
Paulo, 29/11/80. 



1 	 67 

• O que não é, como no passado, uma posição partilhada com exclu 

sividade pelas elites, e é incorporado, inclusive, por alguns 

• setores da esquerda que, numa postura reformista costumam pri 

• vilegiar e proteger os acordos democráticos organizados na cúpu 

Ia do Estado, de um confronto sindical mais direto. Deste modo 

é que o corporativismo atrelado se reproduz, a partir do Estado 

com as vantagens que acomodam. da contribuição, sindical, e no 

interior do próprio sindicalismo, sendo endossado politicamente 

por determinadas organizações da esquerda que disputam hegemo 

fia no movimento 6  e as da direita por motivos 61?vios. 

Em resumo, o corporativismo atrelado, eivado das con 

tradições comuns à uma sociedade 'de,classes, representa um ele 

mento importante da correlação de forças no Brasil. Através de 

le os trabalhadores se manifestam procurando contornar seus efei 

tos limitadores e para poder ampliar suas conquistas. Os urba-

nos fortalecendo a organização de base de 19  grau - os sindica-

tos, em detrimento das cúpulas (federações e confederações) da 

estrutura corporativa, e os rurais, acionando a estrutura com 

sua hierarquia e manipulando a centralização de cúpula na repro 

dução de um projeto de ação sindical unificado, articulado 	e 

coordenado à nível nacional, estadual e local. Mas embora toda 

essa criatividade se traduza em avanços concretos da classe tra 

balhadora, em determinados momentos, os limites do poder de in 

6 Sobre a relação entre esquerda e movimento sindical 	ver: 
Weffort, Francisco Correa - "Democracia e Movimento Operario", iii Revista 
de Cultura Contempar3nea, CEDEC/Paz e Terra, 1(1), julho, 1978 (Parte 1); 
San., 1979 (Parte II) e Revista de Cultura e Pol'ttica., CEDEC, global, 1(3), 
(Parte III). 
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terfergncia do Estado representem sempre um obstáculo real 	ao 

-- 	desdobramento dessas conquistas num projeto mais amplo de das 

se. 

Mas o que interessa aqui, também, g 	analisar o com 

• portamento delimitado no plano mais imediato das condições nas 

quais se desenTvolvem as práticas sindicais relativas aos 	acor 

dos trabalhistas atuais. 

De forma típica, nas sociedades capitalistas, institu 

cionalizou-se o sentido funcional e conciliador da luta de das 

ses. Assim, para condicionar uma racionalidade nas 	"perturba 

ç6es sociais" e garantir a racionalização da produção, 	ficam 

constituídas como partes iguais, porém inversas, de um 	acordo 

coletivo, "empregadores' e "empregados" 	segmentos sociais even 

tuais, encobrindo a dimensão da luta de classes. 

No Brasil, entretanto, o que caracteriza em primeira 

instancia a negociação trabalhista é a presença centralizadora 

do Estado,, de fõrma indireta através da lei (CLT) e, de 	forma 

direta, através da mediação e arbitragem entre as partes 	que 

discutem melhoria salarial, e de condições de trabalho'. 

At9 por volta de 1920 a atuação dos anarquistas foi fundamental 
em termos da aplicação concreÇa de uma definiçao classista sobre negocia-
ç6es coletivas, ao obter através de algumas lutas setoriais, conquistas re 
ais no sentido do sindicato trabalhista passar a deter o controle do merca 
do de trabalho relativo a sua categoria. A sindicalizaçaà em massa dos tra 
balhadores na entidade, praticamente obrigava o patrao a recorrer ao Sindi 
cato para contratar operrios. Ver Munakata ICazumi - op. cit., pag. 16-23. 
O autor analisa o processo conduzido pelo Centro dos Oper&rios das Pedrei-
ras (Rio de Janeiro), em torno de 1927, que consegue efetivamente o contro 
le das relaçes profissionais mediante o que ele aponta como um verdadeiro 
contrato coletivo de trabalho, organizado pelo Sindicato. 	Rompendo com a 



Com a vitória das ideias do "corporativismo" e da "ra 

cionalização", sobre as idéias liberais, o Estado procurou efe 

tivá-las imediatamente (Já em 1932) , atravs de uma organização 

que se dá atrav6s de uma rede de departamentos, seç5es e servi 

ços, todos imbuidos do objetivo de transformar os problemas so-

ciais Cantes "problemas de policia") em quest6es técnicas para 

especialistas resolverem - Departamento Nacional do 	Trabalho, 

Justiça Trabalhista, Juntas de Conciliação, etc. Nessa linha 

que foi criado o instituto das Convenç6es Coletivas de Trabalho, 

também em 1932. 

Desde sua criação, os departamentos e setores do Minis 

trio do Trabalho e Previdência Social incumbidos da 	:questão 

trabalhista adotaram como meta suprimir os choques entre os pa 

trões e os trabalhadores, promovendo a conciliação entre ambos. 

Acresce a tudo isso, uma caracteristica marcante 	que 

identifica essas .agancias na perspectiva do sindicalismo, 	que 

diz respeito às complicadas engrenagens do seu funcionamento e 

ao emperrafliento da Justiça do Trabalho. 

Quanto às complicaç6es de ordem sobretudo burocrática, 

destacam-se as inúmeras exigências para instalação de uma Con- 

venção Coletiva, que são tantas que colocam o sindicalismo sufoca 

tradição do liberalismo anterior a 1930, o Estado se colocou a partir deste 
período, corno "neutro" e passou a definir capital  trabalho na perspectiva 
de corporações organizadas segundo interesses profissionais, escamoteando a 
luta pelo poder de organizar a sociedade segundo interesses opostos e •con-
traditrios. Com  Vargas, o quadro da correlação de forças havia mudado e a 
legislaçao.vem exprimir essa mudança, francamente apoiada neste novo ide&—
rio nacional. 
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do num emaranhado técnico 8, cujo aprendizado torna-se uma neces 

sidade para a competência da ação sindical. 

Um erro cometido em qualquer uma das providências exi 

gidas pode equivaler à não procedência do processo e/ou custas 

processuais elevadas. 

Nem todos os sindicatos sabem ou querem partir para es 

se tipo de ação sindical. Alguns escondem no desestímulo das di 

ficuldades a sua prSpria inércia, inàs os que estão na luta pro 

curam apoio jurídico. Porém, cumprir todas as providências 	à 

risca, algumas vezes significa "roubar" do tempo que 	deveria 

ser dedicado a um trabalho de politização a mobilização das ba 

ses, visando o comparecimento massivo às Assembléias e as condi 

ções para participarem minimamente informados. 

Outro aspecto refere-se à demora das soluções para as 

questões trabalhistas, depois que entram nos canais judiciais. 

Esse teste de resistência, funciona muitas vezes no sentido de 

provocar descrenças na justiça é consequentemente de levar 	os 

trabalhadores a "desistirem" ou "evitarem" reclamar pelos seus 

direitos. 

A morosidade estrutural da justiça trabalhista é prova 

velmente, uma das principais armas a defender os interesses da 

Uma apostila da FETAG-RJ sobre "Contratação Coletiva do Traba-
lho", datada de 1977, foi distribuída como material did&tico para os sindi 
catos. Nela, percebe-se como sao iniímeras as providencias e normas relati 
vas à instauraçao de Convenção. As federaçoes em geral elaboram cartilhas 
para orientar os dirigentes sindicais rurais acerca das exigncias da lei, 
e que demonstram-se como um conhecimento imprescindível no sindicalismo, es 
pecialmente nas regiões de concentração de assalariados; 
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classe dominante e decorre da estrutura e fisiologia da Justiça 

do Trabalho no Brasil', identificada pelo desrespeito aos 	pra 

zos processuais -e no retardamento das decis6es afetas ao disci 

plinamento dos abusos do capital contra o trabalho. 

( 
Acrescente-se ainda, como fato reconhecido ao nível do 

senso comum, o comportamento de alguns juizes que são em boa me 

dida, alidados da burguesia ou parte dela, na qualidade de pro 

prietrios de terras ou-  empregadores'°, e esse dado, 	evidente 

mente, interfere nas decis6es dos tribunais. 

Quanto à expectativa de ganhos, há uma diferença entre 

as agências trabalhistas. Via de regra, apesar dos entraves que 

o sindicato luta por contornar, o encaminhamento .na Junta 	de 

Para se ter uma idia em Sio Paulo, foco de tensão trabalhista, 
em 1981 existiam apenas 27 juízes para dar vazão aos processos encaminhados, 
o que fatalmente conduzia a um congestionamento nos tribuinais. Em 1978, ha 
viam apenas oito Tribunais Regionais em todo o País. Durante os governos mi 
litares de Mediei e Geisel, quando a repressão ao movimento sindical e par 
ticularmente as greves se verificava de forma mais explícita, que o nume-
ro de Tribunais duplicou, passando a dezessete. Porm essa medida estava 
mais vinculada ao controle dos conflitos que aumentavam. 0 número de juntas 
de conciliação em 1979 era pouco mais de 100 e, em1981,nao ultrapassava 400 
em todo o País, embora mesmo que aumentassem em número, permaneciam ainda 
insuficientes para conter o volume cada vez maior de irregularidades traba 
lhístas. Esses dados foram levantados em Jornal dos Trabalhadores do Com&F 
cio no Brasil (Abril/maio, 1981, n? 89-90) e Estado de São Paulo (14/6/81). 
Matarias sobre o Congresso realizado na-Confederação Nacional dos Trabalha 
dores do Comrcio, em comemoração aos "40 anos da Justiça do Trabalho". 

No caso dos juizes do Tribunal Regional do Trabalho - TRT/RJ, 
por exemplo, durante o julgamento do dissídio objeto de nosso estudo, 	os 
trabalhadores reconheceram entre os juizes togados, elementos da classe pa 
tronal e proprietaria de terras. O mesmo ocorreu em 1982, no TRT/BH quando 
os assalariados rurais do Sul de Minas, presentes ao julgamento de seu dia 
sídio fizeram o mesmo tipo de coment&rio sobre os juizes naquele tribunal. 
Não conheço nenhuma pesquisa sobre as condiçoes de proprietrios rurais dos 
juízes no Brasil, por isso faço refer?ncia ao senso comum porque, ao menos 
nesse nível, as indicaçoes sugerem atenção. 
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Conciliação (que promove a solução dos conflitos 	individuais) 

representa quase que invariavelmente ganho para o 	trabalhador 

diante do descumprimento generalizado da legislação trabalhista 

pelo empregador, especialmente no campo. Mas, ao nível dos Tri 

bunais, quando a reivindicação 	coletiva, na maioria das vezes 

os trabalhadores ou perdem, quando estão desmobilizados, ou con 

seguem ganhos apenas parciais em função da arbitragem do Estado. 

Enfim, a pressão pela subordinação da ação sindical ao 

Estado, confinando-a a incompetência, assim como a subtração de 

todas as possibilidades de controle e decisão do trabalhador so 

bre seu pr6prio destino, relegando-o a passividade, representam 

as características mais marcantes da atuação do sistema corpora 

tivista no Brasil, que aliado a CLT, aprovada em 1943, se imp6e 

como um corpo normativo, e administrativo que se expande, 	cer- 

ceando de regras qualquer iniciativa de mobilização coletiva dos 

trabalhadores. 

Dentre essas leis, sobressai no caso de nosso interes 

se a regulação das instâncias que definem o enquadramento sindi 

cal em nosso País e que provoca a perplexidade dos sindicalis 

tas, tanto rurais como .urbanos, quando deparam com o fato 	de 

não possuírem o menor nível de deliberação sobre a questão. Afi 

nal,é o Estado quem determina a que sindicato um 	trabalhador 

poderá se filiar. 

Pela estrutura corporativista, o princípio da unicida 

de & garantido mas, para efeito do atrelamento das organizações 

de classe ao Estado, 6 a CLT quem regula o enquadramento, como 
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fora do alcance dos diretamente interessados. Para os 	casos 

omissos ou 	mistos, o Estado delibera atravgs da instituição 

de uma comissão tëcnica especializada, supostamente neutra''. 

Esta Comissão especializada se reune em Brasília sem 

data definida mas, teoricamente, sempre e quando o volume 	de 

processos para definição de enquadramento o determina. A indi-

cação dos seus membros compete aoMinistério.do  Trabalho e as-

sim, mais uma vez, se exclui o sindicalismo de qualquer decisão 

ou participação.' 2  

Outra lei, ainda, merece destaque na CLT, para que se 

possa compreender os parâmetros legais da atuação sindical: 	a 

lei 4.330, que rege o direito de greve. Remarque-se que a tradi 

ção brasileira das convenções trabalhistas se impõe com estrei 

teza flagrante em relação à definição internacional da 	autono 

mia sindical. Segundo a Organização Internacional do Trabalho: 

11  Dra. Aurora, advogada da FETAG, usa como exemplo para-ilustrar 
os casos mistos relativos a Agroindústria: empregados de lavoura do fumo, 
madeira ou açúcar, em estabelecimentos de transformação industrial de produ 
tos primrios, ou casos ambíguos para os quais existe dúvida: se uma tele 
fonista de estabelecimento bancrio deve ser enquadrada no sindicato dos 
bancãrios ou na categoria de telefonista, etc. 

12 Face à total alienação do sindicalismo sobre as decisões rela 
tivas ao enquadramento, aparece nas resoluçoes do 19 Encontro Estadual da 
Classe Trabalhadora do Rio de Janeiro - ENCLAT - a compreensão explicitada 
pelo movimento sindical: "A Comissao de Enquadramento Sindical & um Grgao 
que administra a divisão dos trabalhadores, tanto a nivel corporativo como  
geogr&fico. O resultado desta poltica de diviso que os trabalhadores sao 
separados em sindicatos diferentes, com distintas categorias, assemblias e 
campanhas, com flagrante prejuízo para a força de seu movimento". Cf. "Reso 
luçSsdo 19 ENCLAT do Rio de Janeiro", realizado nos dias 25 e 26 de julho 
de 1981. Encarte publicado no Jornal Unidade Sindical, 1981 - tU (pg. 9). 
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"Na. a.tua&dade e4ta amplamente .teconkeeido o .  
ptc,Lnc2pLo de que a independência das 4.LncLLca 

.1204. e: um )cequLsLto pn.evLo pd4 que «4 negoc.La 
ç6es aole2iva4 6ejam efi.Lcazs, e E paute .Ln.te 
g/uznte da tLôe.&dade de a440c42ça0". 13  

Em nosso Pais, conseguir fazer uma greve nos parâme- 

tros da lei 	um ato quase lmpossfvel, tantas as exigências le 

gais que uma dinâmica de mobilização social precisa se submeter. 

Por.outro lado, negociar'sem'greve, historicamente se consagrou 

como um ato que levaa acordos parciais ou injustos. 

Para os trabalhadores organizados em sindicato, o di 

reito de greve ê legítimo e indispensável como um pressuposto 

da democracia. Ao questionar a liberdade de greve os sindicalis 

tas questionam, na verdade, o próprio modelo impõsto da organi 

záção sindical. 

Mas o direito de greve no Brasil, possui um estatuto de 

legalidade efamero. Durante a ditadura militar, o governo acio 

nava seu aparato repressivo antes de questionar o aspecto legal, 

substituindo  duvida pela violência direta contra os trabalha 

dores. No período posterior, de abertura relativa, verifica-se 

uma tolerância liberal que propicia um pequeno prazo, nas fron 

teiras da "liminaridade'.', para ostabelecinento de acordo dire 

to entre trabalhadores e patr6es, quando, na qualidade de obser 

vador interessado, o Estado, através de seus representantes, em 

seguida, ameaça com o julgamento da legalidade da greve nos tribunais. 

13  Op. cit.,Estatutos de OrganízaçoInternacional do Trabalho, 
Pág. 10.. 
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Apesar desses entraves, merece atenção o fato dos cana 

vieiros rurais de Pernambuco terem conseguido, desde 1979, apli 

car integralmente a lei de greve, organizandb para o movimento 

sindical de trabalhadores rurais um precedente substancial, tan 

to em termos das conquistas obtidas, quanto em função da 	cons 

trução de uma nova pratica sindical no campo. 

Esse processo, entretanto, não representou naquela con 

juntura uma experi6ncia generalizada nem para a area rural mui 

to menos para a irea urbana. Permanecem como marcantes, portan 

to, as dificuldades do reconhecimento do legítimo direito 	dos 

sindicatos organizarem greves como instrumento de defesa 	dos 

trabalhadores numa ação direta contra a exploração capitalista. 

Para Maria Hermínia Tavares` um dos traços mais 	for 

tes impiltados pela legislação trabalhista brasileira ao sindi 

calismo, foi a sua caracterização como um mecanismo institucio 

nalizado de relacionamento entre representantes de empregados e 

empregadores, que impede o confronto e o entendimento diretos. 

Apesar, entretanto, de todos os entraves políticos do 

Corporativismo e da legislação, no sentido de controlar e redu 

zir o poder de barganha da classe trabalhadora, no p6s-64, esta 

realidade se relativiza a partir de 1976-78, quando os acordos 

diretos começam a surgir em cena, segundo John Humphrey'5, for 

14 Ver, Almeida, Maria Hermínia T. de - Tendências Recentes da Me 
gocíaço Coletiva no Brasil (mimeo), 1980. 

15 Humphrey, John - operarios da Indústria Automobilística no Bra 
sil: Novas Tendancias no Movimento Trabalhista, 1980, (mimeo). 
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çados pela revitalização do movimento operário, nos setores di 

nâmicos da economia, notadamente na região metalúrgica de 	São 

Paulo e que se estendem, dando novos parâmetros para as 	rela- 

çes entre capital e trabalho na abertura dos anos 80. 

E foi no contexto dessa recomposição da correlação de 

• forças na sociedade brasileira que a primeira greve dos canavi 

eiros de Pernambuco depois de 1964 ganhou expressão no cenário 

• político. 

Mas em Campos, o Sindicalismo rural se organiza 	lite 

ralmente por fora das características mais gerais da 	conjuntura 

nacional. Lá, a dinâmica particular dos acontecimentos 	sugere 

que essa ação sindical localizada, ao menos na apár&ncia e 	no 

plano imediato, definia sua articulação dentro de um momento na 

cíonal no qual não interferia de modo decisivo,nem por ele era 

• influenciada de modo direto. 19 portanto com essa característica 

que faz .sentido reconstituir alguns .elementos significativos do 

sindicalismo a nível nacional e. sua posição nas preocupaçõesofi 

ciais do governo no período. 

Apesar do governo negar a crise política e 	econ8micà 

que se afigurava no início dos anos 80, a nível do discurso ofi 

cial'6  reconhecia, entretanto, a necessidade de reformas subs 

tantivas, tendo em vista a recuperação do controle sobre o sin 

dicalismo. 

16 Nas palavras do entio Ministro do Trabalho Murilo Macedo: "Não 
há instabilidade no Pais. Existem imperfeiç6es, mas não há instabilidade. Es 
tamos passando por uma fase de transição". (O Globo - 22/11/81). 
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O impasse estava colocado e uma série de projetos 	re 

formuladores da legislaçãõ trabalhista eram traçados. Neles o Mi 

nistro do Trabalho reconhecia a necessidade de mudanças no mode 

lo sindical vigente, considerado por ele muito atrasado politi 

camente, mas distinguia a preferência por um tipo de sindicalis 

no que ele classificava como "reivindicat6rio" por representar 

uma instituição mais consistente para o estabelecimento dos acor 

dos trabalhistas diretos e um importante aliado na superação da 

crise econamica. Opunha na sua interpretação ainda, outra forma 

de manifestação da ação sindical organizada, por ele classifica 

da como sindicalismo "revolucionário" intolerável por ser pro 

piciador de "badernas e desordem social" 17  

Nessas alturas o governo compreendia, nos 	movimentos 

de reivindicação, um direito e uma oportunidade para negocia 

ção das perdas sociais, mas novamente elaborava sua 	ideologia 

contrária à expressão de uma luta na sua dimensão coletiva. 

Nessesnovos padr5esde relacionamento entre capital e 

trabalho que se delineavam entre o final da década de 70 e 	o 

início dos anos 80, propostas inovadoras e algumas vezes contra 

ditórias partiam do empresariado e do chamado "novo sindicalis 

mo" operário. O Governo, por seu turno, tentava uma participa 

ção mais pragmática, gerando entraves com as medidas adotadaspa 

ra solucionar os problemas econ6micos por um lado (recessão e 

17  Ver, Macedo, Murilo - "Conferências na ESG: política Trabalhis 
tu". Publ. Escola Sueriorde Guerra, Ri, 1979. 
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submissão às regras do FMI) e mantendo a morosidade burocrática 

tradicional à sua engrenagem decisória, por outro. 

Entretanto, as greves se generalizaram e por volta de 

1979/80 conduziram efetivamente o movimento sindical à cena po 

lítica com a reconquista, inclusive através das oposições sindi 

cais, do canal de representação de suas lutas, silenciado pelas 

intervenções do golpe militar de 1964. Novas e diferentes p051 

ções eram elaboradas no interior de um debate que prolifera na 

época e que atingia a todos, acerca do papel dos sindicatos no 

processo social brasileiro. 

Entre os sindicalistas a discussão ganhava 	contornos 

de um projeto de democratização da sociedade, embora não atin-

gisse de forma homogênea o sindicalismo trabalhista. No meio ru 

ral a expressão desse debate passa pela Confederação - CONTAG 

que procura reproduzi-lo para as Federações e destas para 	os 

sindicatos. Mas á tradução em termos de luta concreta 	visível 

para a opinião pública, se localiza nas greves dos canavieiros 

de Pernambuco. 

Da outra parte, os empresários dividiam-se, grosso mo 

do, em três grupos mais expressivos com respeito à opinião so-

bre o estabelecimento de padrões de relação entre capital e tra 

balho afeto ao sindicalismo18  

18 Dados obtidos a partir de minha participação na pesquisa - A 
Pratica das Relaçoes industriais nó Estado do Rio de Janeiro. Um Estudo so-
bre as Negociações Coletivas - deséftolvida no Instituto Euvaldo Lodi, sob 
coordenaçao.de Ana Malan e onde tive oportunidade de trabálhar com levanta 
mentos dos jornais O GLOBO,JB, Estado de S&o Paulo e Folha de São Paulo, e 
em jornais diversos do Recife, Salvador, Porto Alegre e Brasflia, organiza-
dos atrav&s da Empresa LUX, cobrindo o período de março de 1980 a julho de 
1982. 
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a) uma parcela, em geral, de médios ou grandes empresários- for  

temente subsidiados pelo Estado em suas iniciativas econõmi 

cas e configurando setores considerados mais 	conservadores, 

representados pela CNI. Estes apoiavam a livre 	iniciativa 

como uma via para o estabelecimento de negociações diretas e 

redução da intervenção estatal nas relações entre patrões e 

empregados, mantendo, entretanto, a "mediação" como forma de 

oferecer um limite ao sindicalismo, apenas excluindo a "árbi 

• tragem" do Estado. 

b) um outro conjunto de empresários - de setores de ponta 	da 

burguesia multinacional e nacional sediada em São Paulo (ar-

ticulados ao capital internacibnal), defensores do progresso 

tecnolGgico e representados na FIESP. Estes eram favoráveis 

a5 negociações diretas com os trabalhadores, à 	margem do 

sindicato. 	Interpretavam a conjuntura da crise por um pacto 

social: liberando odireito de greve aos trabalhadores e rei 

vindicando o direito de "lock-out", pondo em cheque asposi-

ções estatizantes do governo; 

c) um grupo do setor empresarial, representante das médias 	em 

presas, das empresas familiares, ou de setores em que se con 

figurava o predomínio de uma relação de dominação 	autoritá 

ria com empregados, como é o caso do proprietário e empresá-

nó rural ou agro-industrial, por exemplo, também representa 

dos como uma fração na CNI (os grupos de "lobies" do IAA). 

Para eles a idéia de uma representação classista mais atuan 

te assusta e ameaça o padrão de relações de trabalho vigente. 
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Esse setor via com mais interesse a perpetuação da interven 

- 

	

	ção estatal, ate- porque reivindicava para si o protecionismo 

estatal via subsídios em escala cada vez maior19 . 

Todos eles, entretanto, refutam e contestam a presença 

do delegado sindical ou a constituição de comissões de fábrica. 

Em geral alegam o problema da infiltração de grupos "subversi-

vos': entre os trabalhadores. Pelo menos era o que se constatava 

dos pronunciamentos à imprensa, entre 80 e 82, ou da leitura de 

processos no TST relativos aos argumentos patronais. 

Para os movimentos sociais, a reação à solidez da ins-

tituição corporativa manipulada pelo Estado colocava-se, sobre 

tudo, em função da construção de uma nova proposta de ação sin-

dical. 

Essa proposta começou a ser construída ainda em - 1980 

com a organização do 1 Congresso Nacional da Classe Trabalhado 

rã, em São Paulo, onde se começou a discussão para a criação de 

unia Central Única de Trabalhadores, o que definitivamente 	con 

traria o corporativis.mo  e a CLT, mas apontava uma perspectiva pa-

ra o sindicalismo renovado, do campo e da cidade`.  

19 Um exemplo desse posicionamento p3de ser percebido com maiores 
detalhes no decorrer do relato do julgamento do Diss5dio (Capttulo 1), e se 
r& retomado na analise da luta pelo Enquadramento Sindical. 

20 Como se sabe, os sindicalistas se dividem em duas vertentes 
que organizam dois congressos, um em Sao Bernardo e outro em Praia Grande, 
constituindo as duas tendancias principais: a CUT e o CONCLAI. Os trabalha 
dores rurais e suas entidades sindicais de 19 grau participaram, -  segundo 
suas opçes, dos dois congressos. Mas a presença oficial da díreçao do movi 
mento sindical de trabalhadores Rurais-MSTR, a CONTAG, definiu sua adesao 
ao CONCLAT da Praia Grande. 



Esse era o dado novo que se esboçava como uma inflexão 

na continuidade histórica do corporativismo como a instituição 

mais sólida do Pais. E esse contexto configurava o momento 	no 

qual a pesquisa foi, realizada, tendo ci julgamento do 	Dissídio 

de 81 transcorrido em meio a esse clima nacional que, de certo 

modo, em nada influiu no andamento da ação sindiEal planejada 

pelo STR de Campos. Portanto, pela ausência de efeito na 	cons 

trução da lógica do trabalho sindical & que esse contexto, si 

nificativamente, ganha importancia e denota, pelo menos, que a 

desarticulação aparente entre Campos e o Pais para os 	dirigen 

tes do STR, representa um fosso real. Talvez porque as 	condi- 

ções objetivas impedissem esse movimento da análise e da práti 

ca sindical, e por isso, provavelmente, encontravam dificuldade 

em transpor o específico de. suas experiências de classe para o 

geral e vice-versa. 	- 

Será,aitão, pelo encaminhamento das ações trabalhistas 

e da Convenção coletiva, organizados pelo sindicato, que se P2 

dera recuperar o plano mais geral no qual a especificidade 	-do 

sindicato de Campos fica demarcada pelo oposto do que está sen 

do organizado pelas lideranças sindicais mais expressivas 	do 

sindicalismo rural e urbano que procuram -romper o atrelamento 

ao Estado. Isto &, a entidade, basicamente reproduz um modelo 

de atuação que reifica o próprio sistema tradicional, ao cons 

tituir a luta exclusivamente no campo das negociações sob 	con 

trole do Estado, sem respaldo dos trabalhadores em termos de mo 

bilização, e siquer questiona, na definição da estratégia 	da 
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ação sindical, os limites do Corporativismo atrelado ou os cons 

trangimentos para o desenvolvimento da luta do sindicato. 

O ato de "fazer" a luta sindical no campo da justiça, 

condicionada pelas determinações da CLT, sem um trabalho de mo 

bilização e organização dos trabalhadores nas bases, e de espe 

rar passivamente o julgamento de reivindicações 	fundamentais 

num tribunal do trabalho, significou para o sindicato de traba 

lhadores rurais de Campos, atuar dentro.de  limites 	desfavor- 

veis a uma conquista real. 

Pretender a construção de uma nova proposta sindical 

condicionada a seu reconhecimento legal e limitando sua 	com- 

preenso ao nível dos dirigentes sindicais, como o que ocorreu 

a partir do STR de Campos, e será discutido mais adiante, tam-

bm representa uma certa "leitura" da ação sindical. 

De todos os modos, o problema 6 muito mais complexo e 

até aqui se pode concluir apenas qué a pratica da luta sindical 

cerceada pelas determinações dadas pelo atrelamento ao Estado, 

onde não estão eliminadas as possibilidades de construção 	de 

brechas pára ação sindical, supõe os entraves que foram apresen. 

tados. Esse fato já resolve pelo menos uma dimensão do problema. 

Mas a ação sindical rural se elabora, se desenvolveepossui uma 

etimologia que estão além desse fato. 
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2 - SINDICALISMO RURAL E A LUTA PELOS DIREITOS 

Aqui se coloca a necessidade de pontuar a especificida 

de da questão trabalhista no campo, para entender a expressão 

da ação sindical localizada, como parte integrante de um proje 

to político mais geral que orienta o sindicalismo rural e o ca 

racteriza na estrutura do "MSTR". Cabe tambám identificar o sig 

nificado da luta trabalhista que passa pelo canal da justiça, nu 

ma tentativa de ressarcir os direitos e recuperar a 	cidadania 

no meio rural. 

Para essa tarefa, parece-me necessário discutir 	em 

duas direções que destaquem,. sucessivamente, como especificida 

de na questão, o projeto sindical rural caracterizado no 	"com 

plexo-CONTAG", e o significado da luta pelos direitos no campo, 

partir do III Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais. 

O levantamento dessas questões enquanto uma especifici 

dade da organização dos trabalhadores rurais traz 	inferências 

importantes acerca dos elementos que compõe, desde o geral, 	a 

construção da ação sindical pelo STR de Campos. Embora existam 

outros elementos que se formam na experiência local, a própria 

interpretação do "pertencimento" ao MSTR como um projeto mais 

geral, 6 também parte do 'que eu chamo de "construção" da 	ação 

sindical. Para compreenda-la, portanto, 6 necessário conhecer o 

MSTR como essa especificidade. 

Deste modo, à luz desse eixo. 6 que os dados sobre 	o 

sindicalismo rural aqui apresentados devem ser acumulados 	na 



análise que decompõe em partes o significado de uma prática sin 

dical determinada. 

- O "Complexo-CONTAG"2 ' 

Uma das especificidades do movimento sindical de traba 

lhadores rurais é a manutenção da unicidade de 	representação 

dessa categoria, independentemente da condição expressa pelas 

relações de trabalho. São associados das entidades sindicais ru 

rais: assalariados, parceiros, arrendatários, pequenos proprie 

tários e posseiros, uma vez que a fragmentação profissional iii 

troduzida no meio urbano não atingiu o meio rural. 

As condições políticas do golpe militar de 1964, 	de 

imediato, vieram retalhar ainda mais os organismos 	profissio- 

nais urbanos, enquanto as condições objetivas da penetração do 

capitalismo no campo, também tem pressionado, 	gradativamente, 

a fragmentação corporativa dos trabalhadores rurais, como 	em 

episódios recentes em que a classe patronal e o próprio governo 

vêm sugerindo a criação de sindicatos de "bóias-frias". 

O poder político concentrado no meio rural numa única 

estrutura, corresponde à representação de todos, os 	trabalhado 

res rurais brasileiros, uma. massa produtiva que alcança números 

expresivos, embora relativizados nas últimas décadas em decor 

rência da expulsão do homem do campo. O "MSTR" organizado pela 

21 Essa expresso foi cunhada por Josã dos Reis Santos Filho no 
seu artigo: "Movimento Sindical Rural: O Resgate de uma Tradição" - versao 
preliminar, CEDEC, 1985 (mimeo). 
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CONTAG consta hoje de 22 Federações, cerca de 2.500 sindicatos 

e mais de oito milhões de associado5.22, representando uma cate 

goria de mais de 13 milhões de famílias". 

Já no meio urbano, a representação econ6mico-corporati 

va, relativa à um contingente produtivo semelhante ao rural, se 

subdivide em diversas estruturas. Nelas, as Confederações compe 

te a representação segundo os ramos da economia: comércio, in- 

dústriae serviços, não sendo raros os casos de 	representação 

Federativa a nfvel' nacional que subdividem ainda mais a organi 

zação profissional. 

A segunda especificidade do MSTR deve-se ao caráter da 

direção polrtica dada pela cipu1a da estrutura, •notadamente a 

partir de 1979, e com antecedentes que .rieram se 	constituindo 

ao longo dos Congressos Nacionais da Categoria 24. 

A ampliação das lutas sociais no campo a partir de 1978 

e 1979, passou a ser demarcada pela presença da CONTAG em seus 

encaminhamentos ao lado dos sindicatos das regiões envolvidas, 

e esse fato, passou a singularizar o meio rural em relação 	aos 

demais movimentos populares. 

22 Quase 50% da pQpulaçQ rural economicamente ativa. 

23 Segundo dados da prpría CONTAG relativos ao ano de 1982, apre 
sentados no documento: "Os Trabalhadores Rurais 	e as Eleiçoes de 198211 ,  
CONTAG, - DF, 3/4/82. 

24 Ressalte-se que os Congressos so:momentos importantes dessa 
articu1aço mas a consolidaçao.da direçao.polttica do NSTR se dá no inter 
regno dos Congressos. É nesses'momentos de encaminhamento das diretrizes que 
a hegemonia se constri. O Congresso compoe.uin conjunto enorme de reivindi 
caç6es e planos de luta nao.estruturados e sem ordenaçao. É a direção do 
MSTR que dará depois, a prioridade da açao.e a ordenaçao'.da pauta. E e as 
sim que se constrai a direção: na aço. 
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As bandeiras de luta tornaram-se progressivamente 	as 

sumidas, no sentido vertical, pela estrutura sindical e, em di 

versas situações, a pr6pria CONTAG passou a pressionar o sindi 

cato a exercer sua verdadeira função. 

Neste ponto, vale reconsiderar alguns aspectos relacio 

nados a criação da CONTAG e à expansão progressiva da direção 

política, perceptível notadamente entre o segundo e o terceiro 

Congressos. 

A CONTAG teve sua origem em meio a um processo de in 

	

tensa mobilização camponesa, mas resultou de urh movimento 	de 

sindicalização rural promovido pela AP, Igreja e PC,atrav6s da 

ULTAB 2  

A CONTAG foi reconhecida em janeiro de 1964, mas dian 

te da conjuntura golpista, não inicia nenhum trabalho sindical 

mais representativo. Sofreu intervenção nessa época, mas a dire 

tona consegue se legitimar via eleições, o que propiciou as con 

dições de emergência da oposição dentro do próprio movimento, 

nos anos seguintes. 

De modo geral, no País, o período p6s-64 se traduz pe 

Ia desmobilização dos movimentos populares num quadro de repres 

25  No processo da Constituiço da CONTAG, a ULTAB teve uma parti 
cipaço ativa no 6rgao criado pelo governo João Goulart - CONSIR - que tinha 
a finalidade de estimular a criação de sindicatos no campo. Enquanto outras 
forças políticas, al&m do PC, AP e Igreja, como por exemplo, as Ligas Campo 
nesas, estivessem colocadas por fora da CONTAG. Ver, Servolo, Leonilde M. - 
"Movimentos Camponeses e Reforma Agrria", Revístcz de Cultura e Pol'ttica n9 
4, Fev.-Abr., 1981, Paz e Terra Ed. 
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são e intervenção. E nesse contexto, em 1966 a CONTAG organizou 

o 1 Congresso da categoria. 

Apésaf da desmobilização do movimento camponês, conse 

gulu-se articular o foco oposicionista à diretoria da CONTAG a 

• partir de Pernambuco, e que veio a assumir sua direção. 	Entre 

os elementos da oposição encontrava-se José Francisco, que diri 

ge até hoja a Confederação e que naquela época liderava o nú-

cleo de sindicalistas pela renovação da CONTAG. 

Porém, essa nova direção ganhou por estreita margem de 

votos 26  e se enfenta com um movimento desestruturado, pouco im 

plantado no Pais, sob efeito das intervànç6es no 	sindicalismo 

verificadas a nivel nacional e sob influência de uma proposta 

assistencialista enbajninhada pelo governd militar como 	forma 

de amarrar e esvaziar a ação sindical. Apesar dessa conjuntura 

e desses entraves, a nova direção conseguiu organizar um 	Con- 

gresso, em pleno governo Nédici, em 197.327. 

Por isso, nesse II Côngresso sobressai ainda uma cren 

ça num Estado neutro, agindo em favor dos trabalhadores rurais, 

desde que bem informado. Sua característica principal se revela 

na luta pelos direitos, e o primado da Lei (E.T.R. e legislação 

Trabalhista). E a postura mais nítida é a da concepção do movi 

26 Cf. Pinto, Luzia Alice - "CONTAG; Uma Organizaço Contradit6-
ria". Tese de Mestrado apresentada . UNE, 1976 (mimeo). 

27 Esse era o momento no qual a hegemonia desse grupo de sindica 
listas no NSTR começa a ser construída. Entre o II e o III Congresso encon 
traiu-se as condições de elaboraço.de  um novo projeto para a ação sindical 
no campo. 
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mento trabalhando e assessorando o governo a partir da apresen 

tação de propostas. 

"M kesoLuç6eL deLLe. encontJw são .Lmpo4tan.teé 
no 4entído de aporvta/i. 04 cam-Lnho4 tJtiJJtado4 
pelo 4Lnd.LcoLLLmo -'wÃaZ. NeLe, o mov-Úne,vto de 
£4.n-&t Lua &aUdade como Lendo de coLabon 
çao: "pela ngunda vez xeunLkam-Le. 04 ttaba 
!hado.'tg,6 kWuviÀ de .todo o WtasLt com o LÁm di 
equac.Lonax p'wbtema,s comun4 a ciasse, wtudcvt. 
a .teaLLdade do txabatho no campo e. ana.ttó cvi. a. 
€6t'uttwtct 6undLan,La bwLtei'ta, .tendo em uLó-
ta 4tt9QJUJt 4o&Lç6e2, e aponta& dt'tefjríze,s, pa 
na o &ón de colabonin com 04 podeAeL pub&co4 
rio deéenvoZvjjneyi,to da 4otLdwuLedade humana e 
na consecução da juLtiça Loctal. Vevi-tw de64e 
eÀpZkLto £oL LotLeLtada a "enenLca a-tua çao 
do4 podekeó pubtLco4" () pana o annp'zimento 
doh dJ.jceLto4 do4 tttahaiadolte.ó". 28  

A angiise dos problemas fundiários traduzia o tom ado 

tado para a bandeira de luta da Reforma Agrária. 	Pedia-se o 

cumprimento da lei, no caso, do Estatuto da Terra. 

Apesar da aceitação do assistencialismo - foi aclamada 

sob aplausos a vinculação do FUNRIJRAL com os sindicatos - que 

chega a sei questionado mas não recebe uma crítica de fundo, a 

partir do II Congresso, fica encaminhada a construção de um pra 

jeto político para o sindicalismo rural, através do qual algu 

mas condições são instituídas e cujo desdobramento aparecera 

mais nitidamente no III Congresso. 

(*) CONTAG, Anais do,  II Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, 
Brastlia, 1973, p.9. 

28 Medeiros, Leonilde S., "CONTAG: Um Balanço!? Comunicação apre 
sentada na mesa redonda de "Balanços e Progressos" na IV Reunião Nacional 
sobre Mao--de--0bra Volante, Botucatu, dez. 1980 (mimeo) p. 11. 
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Segundo Santos Filho, esse movimento. 

"CitLa, 4Á.4.tema2Lzando algumas demanda4 chega 
da4 dcvs ba4e.6, um conjunto de xeívLndicaçoer 
que wt-t&E teg-Loe.4 e. catego4LaÀ de t'zabcv&hada 
Au. Emp&eÁ-ta, pot owtka pa.&-te, &gitLnvLdc.di 
á eó6e vuicleo de. £&tdLs.tLé-ta4 que ago/a dL 
ge. £ MSTR. Lança, ademaLs, wt'zave.ó da pcivtíei 
paçao de n0v04 dixLgevvte4 de. -todo o PaZ6, 04 
a.Uee'tce4 de urna 40/ida o-tganizaçao 6avidat 
na axtLeuLaçao coo.'tdenada de 4LncLLcato6, £edg 
nçoes e aonede/utçõe4. Jun.to4, £64e4 e-Cemen 
to4 p.'wduzem um eeLto. C4Lam keVLncLa4 di 
.Lden-ttdade puxa um movimento que 4e con4-t&oL. 
Á que4tao da ottgavvtzaçao nEo 4WL9e no vazio. 
Ela -tem conteúdo e dDteçEo" 22  

Antes do II Congresso, sindicatos, federaç6es e confe 

deraç6es eram estruturas atomizadas que encontram neste momento 

espaço para uma integração a partir de diretrizes políticas cia 

ras que sup6e um projeto e os instrumentos articulados para sua 

realização. Esse momento inaugura a direção coordenada da CONTAG 

num corte com a atuação e,a prática verificadas na Confederação 

entre 1964 e 1968. Define, igualmente, as bases da hegemonia da 

das por um núcleo de sindicalistas na direção da CONTAG e que 

irão acelerar a constituição do MSTR como o projeto políuico da 

ação sindical no campo. 

Como relata Medeiros, g difícil precisar exatamente 

quando isso ocorre, mas a segunda metade da década de 70, g de 

cisiva e preparatória das pré-condições do III Congresso 	que 

marca o divisor de águas do movimento sindical rural. 

29  Santos Filho, Jos& dos Reis - Op. cit. (pag. 16-17). 
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Privilegiando o encaminhamento de questões na Justiça 

e as solicitações de providência junto aos Grgãos competentes, 

a estrutura, sindical atuava segundo formas de luta que eram com 

plementares às conduzidas pelos trabalhadores que se 	organiza 

vaia de todas as formas possíveis, inclusive nas lutas pela terra. 

A virada final & dada por uma nova concepção de sindi 

cato que critica o atrelamento estatal e busca uma articulação 

com o movimento sindical urbano. E esse g o marco do 	III Con 

gresso, realizado em maio de 1979. Além do que, o Congresso ocor 

reu já num clima de promessa de "abertura" política, liberando 

o próprio sindicalismo para ações mais avançadas e decididas. 

O .MSTR então substitui no discurso, sua proposta de 

pedir e passa a exigir, do Estado o atendimento de suas reiirin 

dicaç6es e se preocupa em se organizar visando a 	politização 

dos trabalhadores por meio de uma ação-  educacional mais ampla e 

sem atrelamento partidário. 

"A COWTÁG .tambEm LndLca que E fiwidametvtat çpe' 
o tjtabalhadoiL adquL'ta wncz cOn4c,L€ricia potctt 
eo-pa/vt.Lda.&.La. Mim, sem ahéwniiJI. uma poóíçãj 
pwttídcu&Lct, o mouLmen-to &LncUeal bu.ó ca 	4€. 
t'tosomnax numa e.ópeeLe de cWt-Lgente potTJí-
co dos tz.a&thadoM4s, na medida em que 4€. p'w 

a. "dL4cwtL& o £nante pottttco nacionci 
junto tu ba4eÀ, paJLtLcuLWzmevvte 04 pn.oblemws 
enÇxçstadoó pelo Mou.ónento S-LndLcal, paita que 
e.64a4 bases tenham melko.&c,6 condLç6e.ó de pau. 
tLcLpcvc maJ.s cvtLuwnente de deLn.Lçõeé po.tZff 
ecu do Mov,bnen.tofl(*).  Ea.Z 4€. coloca a ímpou. 
tivtci&;.da "pa/vtLcípaçao doua fjtabclhado/te4 fui 

(*) CONTAG -- Anais do III Congresso de Trabalhadores Rurais, Bra 
sília, 1980, p. 128 e 127.. 



• )LO%4 em £cwot da mudança do modelo polZtLco, 
juntando-4e a luta das demaL6 4egnievto4 da 40 
aZedade b.'ca4ije2ka pelo pleno wtabeLecímen.to 
da4 LLbe1'tdadeó demo&titica6 e. do e&tado de. & 
)ceito,4eJn o que qualquvx modi4tcaçao da Le 

• gÁÁLaçao 4Á.ndLcat 4et&t -LnefiLcaz"{*j Segundo 
e44a pe'tspewtúia, a pn.opo.ta educacional £m-
ptLca nao 40 em dí4cu44ao dc2 ne.ce44Ldadg4 £me 
d&tcu do tiznhathadoji, mas tainbern uma pteocu 
paçao com Mui educação polZttcti". ° 

O Congresso define ainda um plano de lutas cuja unifi 

cação se expressa na luta pela Reforma Agrária mantendo o Esta 

tuto da Terra como referência. Para os assalariados, ficou tra 

çada uma linha de ação mais enérgica junto à justiça trabalhis 

ta que favorece a organização de Convenções Coletivas, indican 

do a greve como forma de pressão. 

À despeito dos segmentos nas bases que se mantém atra 

sados, a presença massiva da categoria nesse Congresso assegura 

um pacto com a direção do MSTR e então, a CONTAG começa, efeti 

vamente a puxar o movimento sindical, • buscando uma articulação 

unificada e coesa. 

E esse processo de integração se verifica através de 

permanentes encontros regionais, estaduais e nacionais onde os 

trabalhadores discutem e deliberam seus planos de luta, inspira 

dos pelas orientações da CONTAG. 

A partir daí a estrutura sindical integrada torna-se, 

(*) CONTAG - Anais do III Congresso de Trabalhadores Rurais, Bra 
sflia, 1980, p. 128 e 127. 

30 Medeiros, Leoflulde 5., op. cit., p. 18 (o grifo 9 meu). 
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« 	
efetivamexite, um instrumento da ação sindical, fazendo o sindi 

« - 	calismo do campo recuperar sua tradição de luta e avançar em di 

reção a uma aproximação efetiva com o sindicalismo urbano, mas 

trazendo nesta trilha todas as contradições inerentes à 	condi 

ção do corporativismo brasileiro, o que se traduz na relação in 

terna, hierarquizada, que conduz como um canal tortuoso, 	as 

orientações da CONTAG até suas bases. 

Mais combativa, a Confederação tem como base primeira 

as Federações, que por sua vez tem como base primeira os sindi 

catos que finalmente têm como base o trabalhador rural. 

Neste caso, depende muito das posições políticas assu 

midas pelas diretõrias das.Federações e pelas dir&torias 	dos 

sindicatos para fazer passar na prática cotidiana por esse fil 

tro, as orientações da CONTAG até as bases de fato, em 	termos 

da construção de um sindicalismo de mobilização dos trabalhado 

res para fora da sede da entidade. 

Em muitos casos a CONTAG contorna essa hierarquia 	e 

vai diretamente às bases em luta, para -apoiá-las, pressionando 

a atuação sindical, mas muito pouco provavelmente conseguirá fa 

zer isso sempre sem "pesar" as relações políticas internas, res 

ponsáveis pela reprodução da pr6pria direção atual. Desta forma 

a integração do movíment6 supõe contradições que resultam 	da 

própria estrutura sindical centralizada e hierárquica. 

E é desta forma que se pode acompanhar e compreender 

atualmente a atuação da CONTAG na construção política de uma 

ação sindical denominada "MSTR", indiscutivelmente 	diferencia 
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da do que ocorre no meio urbano, ate'porque coloca na confedera 

ção uma condição de representatividade dificilmente verificada 

nas outras categorias. 

E 6 ainda Santos Filho quem melhor define o "complexo 

CONTAG" e sua hegemonia na produção social do "MSTR": 

"Quem fiaLa e de que lugax Lala? Quem LomnatLza 
e veicu.& o p'wje.to? Sem duv.Lda a. vaigacvtda 
40c2a1 que. se extou dwtarvte a uLtEma metade 
dá ano.é 4e44en.&z e na decada de setenta. A 
mehma que. constituiu  "complexo CONTAG" que 
hoje, cama já "e Pa.&neLta, e capaz de mcm 
.te.'i. comunicação 'iapi.da e sistemática enttie tW 
das. a4 Lnh-t&iciLa6 que conLo/zmani o_ mowmento 
,sindical ,umat. São o4 que, a-txave.6 do 'teco-
nhechnen-tõ dado pelo 111 Congn.es4o, adquL'cem 
vAbÁ&dade como kepkeh esvtan-te4 legítimas de 
todas 04 tuzhaihado'te4 'iwuzLó, pa.kce.&z. expfl.eh  
LLva da. sociedade bka.óLteÁxa, pcutcela envolvi 

- da, po'Ltastto, pak .todo 04 p-'toblema.ó bna&teei 
)W4 ri • 31.  

- As Negociações Coletivas no Campo, como continuidade da luta 

pelos direitos 

Tendo em vista nosso tema, & preciso fazer um destaque 

específico às negociações coletivas referentes aos 	trabalhado 

res do campo. 

O III Congresso de Trabalhadores Rurais ocorreu do dia 

21 ao dia 25 de maio de f979. Cinco meses depois, foi deflagra 

da a greve na Zona da Mata Pernambucana. 

Esses dois fatos marcam uma dimensão nas negociações 

31  Santos Fílho,,Josg dos Reis, op. cít. (pg. 21). 
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• 
coletivas no setor rural, no sentido de urna nova diretriz para 

« 	unificação das estratégias de luta na defesa do assalariado. De 

finem, portanto, uma estratégia do movimento sindical de Trab! 

lhadores Rurais - MSTR em que a luta pelos "direitos" represen 

ta uma luta pela "cidadanização" do trabalhador rural. 

Aí reside outra especificidade do movimento 	sindical 

rural em relação ao urbano. Nessa esfera, torna-se vital lutar 

pela aplicação das leis, num mundo que se caracteriza pela pre 

sença da legislação trabalhista - respondendo às interrogações 

de Nunakata32  mas que jantais são cumpridas pela classe 	patro 

nal rural. 

Asiéis para o campo, surgidas em resposta às lutascam 

ponesas, tais como o Estatuto do Trabalhador Rural e o Estatuto 

da Terra; encontram ate nossos dias, fortíssima resistência por 

parte da burguesia rural. 	 - 

Com relação ao Estatuto do Trabalhador Rural, consubs 

tanciado na CLT na Lei 5.889/73, o Estado age pela ausência de 

fiscalização das relações contratuais de trabalho no campo, per 

initindo brechas para aumentar a exploração da força de trabalho, 

pelas condições irregulares. 

O padrão das negociações coletivas no campo, portanto, 

reflete os antigos esquemas do poder local mais tradicional. As 

reivindicações ainda são centradas primordialmente na lei, que 

existe nas não 	aplicada. 

32 Munakata, K. op. cit. Ref. citiço feita no início do capítulo. 
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No Brasil, as negociaç6es trabalhistas 	desenvolvidas 

no campo se configuram de modo dominante, a partir de reivindi 

caç6es que reproduzem integralmente os textos legais. 	E. isso 

acontece tanto em Pernambuco, como em Minas, São Paulo ou Esta 

do do Rio. Conforme já discutido no capitulo anterior, os 	pr6 

prios juXzes do Tribunal do Trabalho chamavam atenção para esse 

aspecto, reconhecendo que é uma prática generalizada, 	repetin 

do-se em todas as convenç6es coletivas no meio rural. As deman 

das da categoria, mesmo em momentos de greve são 	basicamente 

voltadas para aplicação da lei", e usam a oportunidade do acor 

do homologado nos tribunais como uma referência localizada para 

organização de novas lutas pelo "cumprimento do acordo". 

Assim exp6e a FETAG à seus filiados demonstrando 	que 

reside nesse empenho, inclusive, uma estratégia: 

"Podemos con4.tO.ØÀ, tcmbm; que cu c2&L4uLa4 
que. um 4 ando apa.Õvada4 nas VÁJ4ZdL04 CoZeZL-
v04 da cLa.sáa, a.Lnda são, em sua :ncíojt2.a, .'ca 
vLnd.Lcaçoe.s de dL'teLto4 já «44 egwLado4 pela 
£eg.tólaçao. Enhjtetavvto, e. vatLdaa co n-ttnua-
çao da Jawlu4ao de.&tettpo de elau4td.a -rw4 
VL64ZCLL04, no momento, pok 6eX esta uma 1Ço4-
ma de fio/tçcit o dmp'iimento daLegÁ2&çao E4pe 
cZca T'tabclhiia.ta Rwuz.t, e-L4 que a rne4ma n5 
vem sendo eumpk-Lda ou e. tvte mesmo desconheci 
da, na raaíox.Lado4 ecu 04 . 

33  Ver em Sigaud, Lygia - op. cit.: 1980. Pg. 51-64, cpia 	do 
acordo estabelecido na grave da Zona da Mata de 1979. As únicas c1usu1as 
nio sistematizadas em lei, embora reconhecidas no "costume" (lembranças de 
conquistas passadas - mem6ria de luta) referiam-se E composição da "tabela 
da cana", ou estavam vinculadas à conjuntura, refletindo as condições econS 
micas do pais. 

34 Apostila FETAG-RJ, 1977, pg. 2 (mimeo). 
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Colocado desta forma, percebe-se na natureza da 	luta 

- 	pela aplicação da lei, urna projeção do meio rural como um espa 

ço social em que os contratos, via de regra, não são regidos pe 

« 

 

Ia lei. Inversamente, no meio urbano, nas fábricas, embora haja 

a manipulação do código legal em benefício da classepatronal35 , 

a racionalidade da lei, de modo dominante, já parte das rela 

ç6es de trabalho. 

No campo, a referência dessas relações sempre 	passou 

por outros códigos e a ausência da aplicação da lei acabou 	in 

corporando-se Es condições de reprodução da força de trabalho. 

Daí a caractrística intrínseca da luta pelos direitos, como um 

componente que resgata a tradição de combatividade camponesa. 

E foi também nessa linha de encaminhamento da ação sin 

dical que o movimento recuperou sua projeção nacional a partir 

da greve de Pernambuco que representa, conforme afirma 	Lygia 

Sigaud, nos anos 80, a continuidade da "luta pelos 	direitos" 

travada no perí9do de 1955 a 64, com as Ligas Camponesas e 	os 

Sindicatos". 	 - 

Nesse âmbito, pode-se afirmar para a atualidade, a con 

tinuidade da luta pelos direitos dos anos 50, mas ó necessário 

destacar uma mudança de qualidade na direção nacional do 	movi 

mento sindical com relação a essa luta. 

35 Como o caso do ínstituto do FGTS, uma lei que facilita o au 
mento da rotativídade de máorde-obra, com franco prejuízo para os trabalha 
dores e sua organizaço. 

36 Sigaud, Lygia, op. cit., p&g. 12 a 15. 
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« 	- 	 Assim como o III Congresso representou a legitimação 

de uma coordenação nacional (CONTAG) para as lutas sociais 	no 

campo, a vit6ria da greve na Zona da Mata pernambucana consoli 

dou a hegemonia da atual tendência na direção da entidade. 

Mas se afirmo a greve e o III Congresso como marcos de 

finidores de uma nova diretriz para as negociações coletivas no 

setor rural, quero dizer com isso que mudou a conjuntura e 	ex 

.plicitou-se uma nova tendência na atuação do movimento. 

Destaca-se, no &mbito da estratégia da ação sindical, 

a centralização do movimento, a transposição de experiências de 

luta de uma para outra região, e o apelo ao espírito corporati 

vista através de um forte discurso de "unidade". 

Toda a estrutura corporativa hierárquica começou a se 

mover de forma mais harm6nica e combinada; independente da exis 

tncia de sindicatos combativos que despontam na base ou de ou 

tros menos compromissados com o movimento, ou ate 	envolvidos 

com o poder local. 

A ação da estrutura sindical sobressai no embate 	de 

classe no campo e de forma coordenada. Como já foi dito, a hege 

monia da CONTÂG tornou-se evidente. 	 - 

Essa unificação de estratégias e uma direção coordena 

da do MSTR 9 que tem determinado na conjuntura recente, os 	no 

vos termos da ação sindical no campo. Seu primeiro exemplo foi 

o da decretação de uma greve legal. Sua operacionalidade tem si 

do verificada conforme já foi apontado, através de - Encontros 
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anuais e específicos, segundo a natureza das relações envolvi 

das: Assalariados, Posseiros e Pequenos Produtores. Ou de En- 

contros mais freqüentes e gerais, onde se repassam as linhas 

de ação do encaminhamento sindical ou onde se reflete sobre 	a 

conjuntura nacional, definindo-se estratégias até mais amplas, 

como no caso das eleições de novembro/82, por exemplo".' 

Por essa razão é que se encontra no Relat6rio do 	l 

Encontro Nacional de Assalariado s 38  realizado em Carpina 	(Per 

nambuco) em 1980, a programação, tirada para a luta dos assala 

nados rurais do Estado do Rio de Janeiro que supõe a orienta 

ção para ação sindical, no caso de Campos. 

Essa programação será analisada em capítulo específico 

quando o STR de Campos estiver na evidência da 	interpretação, 

mas aqui nesta discussão importa sublinhar que esse 	encaminha 

mento, como qualquer programação, g uma meta a ser alcançada. E 

o que se pretende alcançar para todqs os Etados, 6 um modelo 

de atuação que tem por referência a luta em Pernambuco e que de 

alguma forma as deliberações do III Congresso já exaltavam. 

Na verdade, Pernambuco - cenário das lutas camponesas 

do passado, representa no presente, uma forma de laborat6rio do 

"complexo CONTAG". Dai que a idéia principal do Encontro 	de 

" Cf. documento especftico elaborado pela CONTAG: "Os Trabalhado 
res Rurais e as Eleiçoes de Novembro de 1982", (mimeo) - Brasilia, 1982. 

38 Ver Conclus6es do 19 ENCONTRO NACIONAL SOBRE ASSALARIADOS, ela 
borado péla CONTAG (mimeo) e distribuido para Federaçoes e Sindicatos(p&gs. 
13 a 15). 
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Carpina era a discussão da greve da Zona da Mata para que 	nos 

outros Estados fosse reproduzida essa experiência que deu certo 

e continua a avançar em combatividade. 

Finalizando, com tudo que foi exposto,, fica situada a 

existência do "Complexo-CONTÂG" como expressão de uma proposta 

de ação sindical unificadora e que envolve os níveis da hierar- 

quia na estrutura sindical. Fica apontado tambgjn a 	referência 

da luta pelos direitos em Pernambuco e a forma de construção da 

ação sindical na luta dos assalariados, a partir de um modelo a 

ser generalizado. Importa, portanto, dentro da 	especificidade 

do sindicalismo rural, indicar para a análise que será feita do 

STR de Campos, a questão de como esse sindicato particular tenta 

• se ordenar nesse modelo e como os dirigentes orgãnizam sua prá 

tica a partir de uma "leitura" desse modelo, de modo pr6prio. 

Como a trajet6ria dos movimentos sociais no campb 	& 

fortemente determinada por essa luta pelos direitos, algumas ve 

zes merece consideração a análise dos limites dessa determina-

ção na de±inlção estratégica da ação sindical. Quando a luta pe 

Ia ampliação das conquistas dos trabalhadores rurais passa ne 

cessariamente pela legalidade? E quando a legalidade pr-condi-

ciona a forma da luta,-  fixando-a 1entro de seus limites? 

Em alguns casos,- essas diferenças não se apresentam de 

forma muito clara e o senso da legalidade parece marcar 	forte 

mente a ação sindical em situaç5es concretas e localizadas quari 

do,'. aparentemente, os objetivos da ação ficam 	secundarizados 

por uni hábito instituído de "legalizar" as opções da ação sindi 

cal. 



100 

6 

Para mim, a luta legal não representa apenas essa con 

dição histórica da combatividade oriunda da exploração 	capita 

lista da força de trabalho no campo. 

Sem dúvida, essa 6 a dimensão central. Mas entendo que 

apesar de subordinada, sobressae como igualmente relevante para 

consideração, a determinação de uma certa compreensão da legali 

dade incorporada por dirigentes sindicais e que 6 revelada na 

sua forma de condução da entidade e na construção da 	pr6pria 

identidade de "trabalhador rural", quando o legal aparece como 

uma condição apriorística e via de regra, delimita o âmbito da 

luta de classes no terreno do direito burguês. O que define, Pe 

lo menos em termos de resultados, que o alcance da ação 	sindi 

cal neste caso, não pretenda avançar para o terreno da negação 

(ideo16gica) do próprio capitalismo. 

De todos os modos,-compreender essa questão ó fundamen 

tal para o entendimento das lutas encaminhadas pelo sindicalis 

mo rural. O que tentarei fazer em capítulo específico, na análi 

se da prática sindical, na atual gestão do STR. 

Esta concepção da ação sindical, acompanhada da certe 

za de que a vanguarda interpretava corretamente a forma e os ob 

jetivos da luta, ó que a meu ver, tiveram maior determinação nos 

resultados do Dissídio e seu julgamento Em função das alterna 

tivas que organizaram para o encaminhamento da luta, com predo 

minância da opção de estabelecer-se a Convenção Coletiva pela 

CLT, sem siquer planejar uma ação que considerasse o recurso à 

greve. Entretanto, no quadro da programação geral que 	indica 
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mais uma projeção em direção a um modelo (Pernambuco), essa era 

a real característica da direção sindical do STR de Campos e do 

pr6prio MSTR-RJ, e é isso que se define como a situação concre 

ta ideal para anflise, nessa discussão do peso da 	legalidade, 

na ação sindical rural. 

Enfim, esses dados servirão para subsidiar as 	conclu 

s6es de nosso estudo de caso sobre a ação sindical 	conduzida 

através do Dissídio Coletivo do qual formou parte o STR de Cam 

pos, com o objetivo de firmar •uma convenção coletiva com pro-

prietários rurais e com usineiros. 

Meu prop6sito agora, como passo seguinte na exposição, 

é o de aprofundar a compreensão do Significado da luta pelo en 

çuadramento, outra parte intrínseca ao entendimento da ação sin 

dical. Afinal essa era, a "questão do sindicato" tida como condi 

ção para organizar o enfrentamento da categoria contra a expio 

ração dos patrões, em especial, dos usineiros. 



( 

CAPÍTULO rrr - A "QUESTÃO" DO SINDICATO: 
LUTÁ PELO ENQUADRAMENTO SINDICAL* 

T 1Q.aesn .t'zaba.tha na. gãbAíca -tem uma. 
• dL6e.n.eitte de. quem .tutbaLha na. 'taça eS enxada 

(...) Aquele que t&abaLka com a enxada p&o 
jÇazendcijto e. o mesmo que t'uzbaZha com a enxa 
da p'w ws.LncL'to. Evt-ta.o como que pode 4eA 

- cLLÇe/Lekvte na. lei?" (Dirigente do ST? de Cam- 
• pos). 

A luta pelo enquadramento & considerada pelo sindicato 

como a "sua questão" porque apesar de representar um problema 

real de ponto de vista da organização sindical rural significa 

uma condicionante particular para a organização dos canavieiros 

de Campos. 

Na leitura dos dirigente;, a aceitação do modelo 	de 

* Dedico este capítulo aos advogados do MSTR fluminense queme per 
mitiram o conhecimento do discurso jurídico a partir da observação de sua 
pr&tica e a partir de uma ajuda direta, o que teve enorme valia para mim, 
leiga no assunto e de repente necessitando transitar por essa mataria que 
se fazia inerente ao desenvolvimento da açaosindical. Em especial, dedi-
co-o a Dra. Aurora Coentro, Dra. Ana Maria Nascimento e Dra. Maria Ang&lica 
Gentíle, profissionais por quem aprendi a ter um enorme respeito. 



Or- 

103 

Pernambuco 6 dada não apenas por urna visão de luta pela defesa 

dos interesses dos trabalhadores, como pela especial coerência 

com os encaminhamentos que marcara tradição do sindicato de lu 

tar, utilizando o pleno domínio da CLT e o conhecimento de suas 

brechas para obter conquistas para sua categoria. 	Neste caso, 

nunca esteve excluída a hipótese da preparação deuma greve mas 

desde que leal, o que significa um trabalho de organização ex 

tremamente complexo. Assim, para os sindicalistas em Campos, a 

luta pelo enquadramento era considerada enquanto uma "prepara 

ção" para um processode confronto mais direto. Era interpreta 

da como uma determinação local, resultante da correlação de for 

ças, e enquanto tal representava uma ação sindical tática, 	no 

sentido de que seria o pré-requisito para a mobilização dos tra 

balhadores assalariados. 

Em outras palavras, segundo a lógica e a característi 

ca da construção da ação sindical pelos dirigentes do STR 	que 

optaram portravar a luta na justiça, era preciso primeiro, dotar 

o sindicato de condições legais na representação dos trabalhado 

res rurais de usina (um segmento. muito especial na base dentro 

da tradição do STR) , para s6 a partir de então organizar 	urna 

estratégia de enfrentamento direto com os usineiros, livre dos 

problemas relativos a esse reconhecimento respaldado pela Justi 

ça doTrabalho. Por outro lado, a luta pelo enquadramento 	em 

• Campos apresentava ainda uma especificidade que não se verifica 

em Pernambuco, por exemplo. 	que o •acesso a esse direito 	tam 

hóni se coloca em função da existência de uma disputa de base pé 

Ia contribuição sindical que envolve o sindicato dos industri! 



rios - fato que sempre conduzia a um reforço das teses políti-

cas dos usineiros, alem de atingir financeiramente a entidade. 

Nesse sentido i que a luta do sindicato precedia a lu 

ta dos trabalhadores. E nesse sentido 6 que a conquista do 	en 

quadrainento sindical representava a "questão" do sindicato. En 

quanto tal 6 que se pode compreender os encaminhamentos da ação 

sindical e a importãncia da Convenção Coletiva como uma 	nova 

proposta, a melhor articulada, experimentada pelo STR de Campos, 

depois de ser derrotado nos Tribunais sucessivas vezes, sempre 

que levou a questão isoladamente. 

No âmbito do sindicalismo rural, o problema do enqua 

dramento possui uma dimensão significativa, uma vez que afeta a 

identidade corporativa de suas bases. Essa questão que envolve 

a classificação dos pequenos proprietários assim como a dos as 

saiariaaos rurais vinculados às empresas agroindustriais ou agro 

comerciais, diz respeito diretamente: à conStrução da unicidade 

sindical no NSTR. E como já foi visto em capítulo anterior, es 

sã unicidade representa justamente uma especificidade do NSTR, 

fato que por si explica a questão do enquadramento como um pro 

blema mais geral da política sindical no campo. 

Com relação aos pequenos proprietários, existe uma for 

te pressão do governo e do capital, no sentido de enquadrá-los 

como proprietários de terras, juntamente com os empresários ru 

rais e .latifundiários, desconsiderando o fato de operarem em re 

gime familiar, sem remuneração de terceiros, numa condição "caiu 

ponesa" 
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Com relação ao enquadramento sindical nas 	empresas 

agroindustriais ou agrocomerciais - problema que nos interessa 

mais de perto -. enfrenta o MSTR também fortes press6es do ca 

pital no sentido de descaracterizar a condição rural dos traba 

lhadores, tendo em vista facilitar um esquema de recrutamento 

e barateamento de mão-de-obra, condizente com as 	característi 

cas de sazonalidade do ciclo produtivo das referidas empresas. 

Assim 6 que se entende o interesse do setor patronal crescente, 

na extensão do FGTS ao campo, para permitir o aumento do con 

tingente de trabalhadores "temporários" e a institucionalização 

da rotatividade da mão-de-obra, num custo menor. 

Do ponto de vista do Estado, as brechas são dadas 	na 

pr6pria CLT para fins desse objetivo patronal. Dada a condição 

mista de empresa, pode-se considerar como "caso misto", ou 	se 

ja, não previsto claramente em lei, a condição do 	enqua'dramèn 

to dos trabalhadores. 

Quando, o impasse da representação sindical 	julgado 

pela Comissão de Enquadramento Sindical, pode representar para 

cada empresário uma s o1ução (s6 se julga um caso de cada vez). 

Nas se julgado nos canais da Justiça Trabalhista, a interpreta 

ção com base na prática social, pode produzir uma 	jurisprud&n 

cia geral que tem se verificado até agora, e sem precedentes, 

como favorável ao argumento dos empresários, conforme a observa 

da na posição dos juízes em relação ao julgamento do 	dissídio 

de 1981. Apenas durante os processos, apoiados por ampla mobi 

lização dos trabalhadores é que tem sido possível constatar que 
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esse formalismo no tem impedido os usineiros de sentarem para 

negociar com os sindicatos de trabalhadores rurais, como o que 

ocorreu durante as greves da Zona da Mata de Pernambuco. 	Fora 

desses processos, limitando-se ao campo da justiça, os 	usinei 

ros sempre ganham ao. eximirem-se de um acordo trabalhista "a 

priori", com base na jurisprudência que sustenta 'que os sindica 

tos de trabalhadores rurais não tem nenhuma representação sobre 

seus empregados em razão da'finalidade industrial da empresa, 

independente da natureza agrícola do trabalho. 

Mas na medida em que Campos deve ser visto na sua espe 

cificidade, deve-se levar em conta a existência de outra entida 

de sindical trabalhista, que atuou no sentido de fortalecer 	a 

tese dos usineiros contra o STR, o Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias do Açúcar de Campos - STIAC. Daí se colocar, co 

mo dígnas de atenção as características dessa entidade, pelo me 

nos no período que traça um paralelo de sua atuação em relação 

ao momento da Convenção do STR. 

Considerando essa discussão no conjunto, e partindo do 

significado da luta pelo enquadramento como a "questão" do sin 

dicato, para continuar a anãlise da construção da ação sindical 

pelo STR de Campos, pretendo organizar a exposição em três par 

tes: enquanto uma problemtica jurídica; situando os- anteceden 

tes dessa questão nos encaminhamentos de acordos 	trabalhistas 

dados pelo sindicato; e o reconhecimento da entidade, com quem 

disputa a base e a contribuição sindical, na conjuntura da 	con 

venção coletiva e do julgamento do. dissídio (79-82) 
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1 - O CONFRONTO DOS ARGUMENTOS: O MUNDO NA PALAVRA DA LEI 

Aqui a luta pelo enquadramento sindical será vista en 

quanto uma problemática jurídica que envolve razões, argumentos 

e interpretações dos c6digos da Lei, num &nbito mais da prática 

profissional dos advogados. O que se justifica pelo fato da ação 

sindical se desenvolver também numa dimensão de domínio do uni 

verso desse discurso. 

Segundo a FETAG, a discussão sobre a classificação dos 

trabalhadores rurais vinculados às usinas, atingia cerca de qua 

renta mil trabalhadores rurais que estavam nessa &poca sem con 

trato no Norte Fluminense Los "clandestinos') e cerca de vinte 

mil contratados. No conjunto, esse contingente 	encontrava-se 

desprotegido de um suporte sindical para condução de Convenções 

Coletivas, considerando-se que o Sindicato dos Industriários há 

muitos anos não entrava com nenhum dissídio na Justiça e fazia 

acordos amigáveis com os usineiros. 

Até 1972, os empregados de lavoura nas usinas eram en 

quadrados na categoria de trabalhadores rurais e os 	usineiros 

descontavam legalmente tanto para o FUNRUBAL como para o sis 

tema geral de previdência social, convivendo assim com um siste 

ma de bitributação, em função das duas categorias existentes de 

trabalhadores envolvidos na atividade agroindustrial: rurais e 

industriários. O Sindicato da Industria de Refinação do Açúcar - SIRA, 

estabelecia acordos com os dois sindicatos trabalhistas, separadante 1.  

1  sS existem. eSpias deses acordos nos arquivos da FETAG pelo -_ 
nos atã 1973. 
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( 	
Por duas vezes, entretanto, o STIAC questionou na jus 

tiça seus direitos sobre a contribuição sindical. Em 1965, quan 

do perdeu a causa, e em 1975, obtendo ganho parcial numa f6rmu 

lã que dividia o valor arrecadado entre os sindicatos. Nas duas 

vezes utilizou como argumento a súmula 196 2  instaurada em 1962 
( 

pelo Supremo Tribunal em resposta as duvidas que surgiam no to 

• cante à classificação dos trabalhadores rurais que teriam direi 

to a Previdência Social, urbana, quando não havia ainda um siste 

ma assistencial para o homem do campo. Tanto g que s6 por volta 

de 1973 i que os usineiros optaram pelo sistema geral de Previ 

dência Social (urbano) e deixaram de pagar o FUNRURAL. 	Apenas 

a Usina São João ficou de fora porque demorou a pedir o reenqua 

dramento dos trabalhadores da lavoura.. Segundo opinião da asse 

soria jurídica do SIBA, as conseqüências dessa "demora" contri 

buíram com um precedente em benefício da perspectiva do STR de 

2 A sumula 196 do Supremo Tribunal Federal utilizada como documen 
to legal pelo STIAC em 1965 e em 1975. em função de seu interesse na contri 
buiçio sindical diz o seguinte: "Ainda que exerça atividade rural, o empre-
gado da empresa industrial ou comercial 9 classificado de acordo com a cate 
goria do empregador". Foi elaborada antes da promulgaçao do E.T.R. e tambem 
utilizada pelo STR na 9poca, como um artifício porque visava estender a par 
te dos trabalhadores rurais, a previdência social urbana, uma vez que 	na 
&poca não existia previdncia social no campo. Depois do ETR, e_com a Lei 
5.889, fói criado o FUNRURAL, desaparecéndo na pratica as relaçoes acima ve 
rifícadas e passando o STR a utilizar a legislação trabalhista específica 
que atingia a todos os trabalhadores rurais, e a refutar õ conteudo da sii 
mula quando em litígio com o STIAC. É preciso esclarecer o que representam 
as "Súmulas": diante da recorrência de questões trabalhistas com a mesma de 
manda, os tribunais podem criar Súmulas que simplificam os prximos julga-
mentos. Nas segundo especialistas como Arnaldo Susselcind e D&lio Maranhão, 
"súmula" nao 9 fonte formal de direito, por isso nao forma jurisprudência 
(Lei), podendo portanto ser superada por Lei de fato, como no caso do ETR 
que regula essa mataria. Nas na pratica, acabam os tribunais interpretando, 
como fazem os usineiros, Súmulas como se fossem Leis. Aí esta nova pendeu 
cia, inclusive, para o caso; 
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Campos, porque no conjunto das usinas uma delas estaria assim, 

( 	reconhecendo possuir trabalhadores rurais ainda. 

E no final do ano de 1974, em função de demandas sobre 

o enquadramento que chegaram aos tribunais, a partir de solici 

tação feita por outra entidade de outra região do País, quando 
( 

o STR de Campos ainda não havia encaminhado processo nesse sen 

tido', é que promulgou-se nova súmula de número 57 no Tribunal 

Superior do Trabalho - TSTk e que postulava jurisprudência ia 

voHvel à concepção dos usjneiros. 

Durante mais de cinco anos, a partir da primeira recu 

sa do SIRA em negociar com o STR em 1975, o STR de Campos 

utilizou o caminho do processo judiciário (Dissídio) , mas para 

lelamente também conduzia processo administrativo, dirigido 	à 

Comissão de Enquadramento Sindical, juntamente com a FETAG. 

Nestes processos administrativos, os sindicalistas ten 

tavam dois argumentos: (19) que as usinas são empresas rurais 

e (29) que a natureza do trabalho agrícola deve prevalecer como 

critério de enquadramento em relação ao tipo de estabelecimento 

e sua finalidade industrial. 

o primeiro processo que se tem notícia encaminhado pelo STR de 
Campos contra o SIM sobre a queitó.do enquadranênto data de 1975 quando 
pela primeira vez os usineiros se "recusaram" a negociar com o STR alegan 
do o reconhecimento sindical, provavelmente motivado por uma açao movida pe 
lo STIAC contra o STR, reivindicando a contribuiçao sindical do pessoal 
rural nas usinas. 

" A Súmula 57, do Tribunal Regional do Trabalho, é posterior à 
Lei 5.889/73, e diz o seguinte: "Os trabalhadores agrícolas das usinas de 
açúcar integiam categoria profissional de industriérios, beneficiando-se dos 
aumentos normativos obtidos pela referida categoria" (24/10/74). 
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Obtiveram ganho de causa em um desses processos relati 

vo à Usina São João, justamente em 1980, e esta empresa foi con 

duzida a reenquadrar seus trabalhadores de lavoura como "rurais". 

Esse dado, no contexto geral da reação promovida pelo SIRA, re 

presentava uma contradição de julgamentos feitos pelo 	Estado 

através de suas diferentes agências. Signifiõavatambm:sua trans 

posição em argumento para o MSTR fluminense que seria anexado 

nas "razões," do dissídio de 1981,, enquanto nos autos do proces 

so, no documento do SIRA alegariam que essa contradição 	"fe 

ria o Direito" e os princípios da Justiça. 

De acordo com o discurso da assessoria jurídica 	do 

SIRA, os industriais do açúcar não têm legalmente que estabele 

cer nenhuma negociação com o sindicalismo rural. Assim, justifi 

cavam também o processo.- embora "sub-júdice" na época - ençami 

nhado ao TST em Brasília recusando-se à contribuir para 	o 

FUNRURAL face ao .caráter excepcional da bitributação a 	recair 

sobre esse setor da economia. 

Em resumo, numa seqüência que se repetia desde 	1975, 

os dissídios eram instaurados pelo STR de Campos e FETAG con 

vocando o SIRA. s6 depois de 1980, contextualizado pelas 	no 

vas diretrizes do MSTR, a FETAG procurou encaminhar 	junta 

mente com as reivindicações gerais dos trabalhadores rurais de 

todo o Estado. 

Este último dissídio.. £oi instaurado, portanto, 	pela 

FETAG e STRs, no ano que em Pernambuco os canavieiros ameaçavam 

entrar pela segunda vez em greve e chegaram ao limite do dissí 
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dio com o Sindicato dos Usineiros, legitimamente representados 

pêlo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, apoiados diretamente 

pela FETAPE e pela CONTAG e contando com a solidariedade de 

vários dirigentes de federaç6es trabalhistas rurais do 	País. 

Resolvendo, portanto, na luta concreta, a indefinição que se es 

timula no:campo jurídico. 

Neste mesmo ano, o SIRA realizou acordo trabalhista 

com o STIAC que na interpretação patronal, se concretizou em 

bases "cordiais e realistas". 

O julgamento do Dissídio que tinha o STR de 	Campos 

como parte, s6 aconteceu em 1982 e a categoria nesse intervalo 

ficou sem data base e sem garantias-de Convenção. 	Enquanto is 

so, o STIAC • usufruia do Acordo firmadõ com o SIRA e se pro 

duzia uma diferença razogvel entre os "salários do sindicato", o 

do STIAC sendo relativamente maior e ficando o STR com as 

dificuldades desse prejuízo político. 

Esboçados alguns dados da luta pelo enquadramento, res 

tam os "argumentos" das partes que comp5em especificamente 	o 

processo do Dissídio de 1981 que foi julgado em 1982. Estes pb 

dem ser sistematizado 57  em seus pontos essenciais, dentro 	dos 

procedimentos jurídicos. 

6 Em anexo, Acordo Trabalhista firmado entre STIAC e SIRA em 1981. 
Esse acordo teve um total de sete cláusulas, fundamentalmente relativas a 
sal&rio e nenhuma consideráçobsica as condiçes de trabalho na lavoura 
ou à política sindjcal. 

Essa sntese terá como fontes os documentos arrolados no proces 
so do Dissídio (TRT-DC 154/81) do Arquivo do TRT-RJ que tem como 	anexos: 
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O SINDICATO VÁ INVQ.STRIÁ DE REFINAÇÃO DO AçUCAR 

Exitem três fontes judiciais principais que servem de 

base ao argumento de defesa do SIRA, decis6es de 	jultainentos 

precedentes, e um argumento interpretativo dos fatos que serve 

de eixo a defesa como um todo. 
São as três fontes: (1*) a decisão primária da Comis-

sãode Enquadramento Sindical que se apóia na interpretação dos 

arts. 7' e 581 da CLT8 : (29) a Sumula 196 do STF e (39)  a Súmu 

lã 57 do TST. Esses elementos formam o suporte jurídico da de 

Lesa, respaldados por decis6es e pareceres de julgamentos prece 

dentes, cujo resultado ap6ia a tese dos usineiros'. 

Razes Finais das Duas Partes, documento doutrinário dos juristas D&lio Ma 
ranho e Arnaldo Sussekínd no argumento de defesa da FETAG, e parecer 	do 
Procurador, Dr. Oswaldo Brulio Gouthier Vilhena; entrevistas com os- advoga 
dos da FETAG - Dra. Aurora Coentro, e do SIRA - Dr. Nilson Lobo; e documen 
to da CONTAG entítulado: "A Problematica do Enquadramento Sindical nas Em-
presas Agro-Industriais ou Agro-Comerciais" - de autoria de Aurora de 01! 
veira Coentro. 

8 tEssa deciso, julgada para um caso específico, levou a Comisso 
de Enquadramento Sindical a definir: "Os trabalhadores rurais dos produto 
res de açúcar são profissionais da indústria açucareira". Mas, lembre-se, 
que, a mesma C.E.S., no caso da Usina São João (Campos) decidiu exatamente 
o oposto. Que, pela natureza do trabalho,-  são considerados rurais. 

As decisões e pareceres de julgamentos precedentes sio: o pare 
cer nÇ 80/75 da Consultoria Jurídica do Ministrio do Trabalho e Previdn 
cia Social; o parecer da Assessoria Jurídica do Departamento Nacional 	do 
Trabalho respondendo a -consulta da CONTAG (negando razão a mesma); o julga 
manto do Dissídio de 1976 instaurado pelo STR de Campos, decidindo o TRT 
ser favorve1 a tese dos usineiros; e, o Recurso ordinrio instaurado pelo 
STR de Conceição de Macabú no TST em 1975 cujo resultado, como nos 	de 
mais casos, deferiu a definição de "industríarios" para os 	trabalhadores 
rurais -vinculados a usinas.. Sao..os processos, por ordem: Parecer 180/75; Pa 
recer da Consulta MTB-310.449/75, Dissídio Coletivo TRT-DC-47/76, e Proces 
ao TRT-RI-DC-177/75 e encontram-se nos Arquivos do TRT-RJ. O recurso or- 
dinrío do STR de Coriceiçao.de Macabu foi recorrido contra o SIRA e 	o 
STIAC que entraram juntos no processo e o STR perdeu a causa. Destaca-se o 
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O argumento interpretativo baseia-se no fato do 	pr6 

prio MSTR ter reivindicado no passado essa indicação para os 

trabalhadores rurais de usina, e destacam hoje a situação cria 

da de fato, com a passagem do enquadramento dos homens de lavou 

rã de rurais à industria-rios. A principal decorrência dessa mu 

dança na perspectiva dos usineiros, refere-se à pfeferncia pela 

filiação no sistema previdencirio geral (urbano) que oferece 

vantagens substanciais em relação ao FUNRURAL °. Em função des-

ta situação, g  argumento dos usineiros o fato de que o Setor pa 

tronal preocupa-se e defende os interesses e benefícios 	trazi 

dos aos seus empregados, enquanto os sindicalistas rurais enca 

minham processo que prejudica seus c&mpanheiros, preocupando-se 

apenas com a contribuição sindical. Dirigido ao Juiz e à Promo-

toria, esse argumento abre e fecha o processo do suscitado. 

parecer do Diss3dio de 1976, no qual o TRT decide: "não pode ser homologado 
acordo firmado por Sindicato que fio tem a representação da categoria pro 
fissional interessada". Esse mesmo tribunal julgou em 1981 de forma idnti 
ca o último disstdio. Esses precedentes apontados pelo SIBA, 	caracterizam 
as instncias e as agncias do Ministrio do Trabalho subsidiando a defesa 
dos interesses do setor patronal da agroindiistria, mormente a partir 	de 
1975. Antes havia uma outra tendência nos tribunais. Sinal de que a 	pres 
são dos produtores de açúcar aumentou em relação ao interesse nessa defini 
çao do enquadramento. 	 - 

10 Destaque-se porem, que comparando-se com o FIJIqRURAL, esses - be 
neftcios mencionados sao reais e representam vantagens para os trabalhado 
res de usina atualmente enquadrados como industririos. Os pr6prios traba-
lhadores envolvidos, numa perspectiva individual e no plano imediato, decla 
ram preferência pela previdncia urbana. Manipulando a condição de carncia 
dos trabalhadores, nas RazSes Finais a classe patronal evoca com perplexida 
de: "estamos nGs defendendo os trabalhadores rurais, ainda que a vincula-
çaoao sistema geral de previdncía seja mais oneroso, para os empresários", 
nas palavras do advogado. 
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- A FETAG e os Sindicatos. de Trabalhadores Rurais 

O argumento de defesa do Sindicalismo rural também tem 

por base três fontes de natureza jurídica e com elas contra-ar 

gumenta as fontes do suscitado: (19) o art. 29 da Lei 5.889 (que 

representa a parte da CLT à ser aplicada aos trabalhadores 	ru 

rais) que nasceu do ETR e define a categoria de 	"rurícola"; 

[29) Decreto-Lei 1166/71, art. 1, que é usado pela defesa como 

norma institucional reguladora do enquadramento sindical; 	e 

(39) Doutrina elaborada pelos juristas Dglio Maranhão e Arnaldo 

Susselcind, em resposta a consulta feita pela FETAG-RJ em 1975, 

na qual vigora interpretação no sentido do enquadramento sindi 

cal segundo a atividade, e beneficiando a unificação da catego 

ria". Esse documento embasa e.pontua todo o argumento da defe 

sa, sendo, portanto, a principal peça. 

Essas formulaç5es jurídicas são colocadas tendo em vis 

ta o aprofundamento da questão da autonomia mínima garantida ao 

sindicalismo trabalhista, no sentido de identificar a categoria 

de trabalhadores ao qual está referido, além de destacar o des 

propésitodo enquadramento sindical segundo essa ou aquela van 

tagem que uma vinculação ao sistema. previdenciário possa ofere 

cer. Posto que previdência não é critério objetivo para classi 

ficação de trabalhadores tendo em vista sua filiação sindical. 

11 Esse documento representa fonte importante para o NSTR 	at& 
mesmo pela reputação dos juristas que o assinam. Merece esclarecimento seu 
teor como fonte jurtdica; Uma tese na qual especialistas interpretam a Lei, 
no caso a CLT, tendo em vista a pratica social, forma uma DOUTRINA. 



O enquadramento sindical dos trabalhadores tem como 

motivo a organização cia categoria, segundo sua identidade pelo 

• trabalho que origina um sentimento de se pertencer a uma mesma 

camada social que possui objetivos e aspirações específicas. En 

quanto o enquadramento previdenciário busca juntamente outros 

fins, como melhor assistência e amparo para o homem do campo con 

tra os infortúnios da vida, coisas que independem completamente 

do ênquadramento sindical. 

Constituindo portanto esse procedimento, segundo os ar 

gumentos do processo, uma aberração jurídica no que diz respei 

to ao enquadramento sindical. 

Referindo-se a reivindicação no passado, do 	pr6prio 

MSTR para obtenção-desse benefíçio prevtdenciário, através do 

enquadramento sindical,.destaca-se que, na constituição da CLT 

em 1943 o contexto hist6rico era outro. 

"Na medida em que o citado d,.Lplorna legal exclu 
• ia de 4ea ambíto pko-tecion-L&&t 04 tka.baLhadõ. 

Xe6 -'uma-Lá - ak-t. 79,Le,t'tcz 5- kav-La que 4e 
apko')tttaJL a 5&eeha ex.Látekvte no meámo pa/ta 
a. 4cluagua&da de dt'teLtoá a que, como /twtZco 
1a4, não -WtLam aceáóo. ( ... ) O c,'d-tej&Lo 	na 
1L4-ta, jwstLfiLcoa-.6e ate 1963. Neste ano 	e 
-Lvu4ttucioytatLzada a Le9L&taçao pttotecionLóta 
do homem cio campo". 

Como a lei excluia os trabalhadores rurais de seu âmbi 

to, tornava-se necessário ao sindicalismo, providenciar 	salva 

guardd pela interpretação da lei, para o que procurava-se de- 

monstrar que aqueles que estivessem vinculados às usinas deveri 

am fazer juz à previdêhcia social, como os trabalhadores 	urba 
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nos. Mas a partir de 1963 mudou-se a t5tica porque instituciona 

lizou-se, finalmente, através do E.T.R., a proteção 	previden 

ciária extensiva a todos os trabalhadores do campo, 12 

Com relação às SCmulas 196 do STF e 57 do TST, afirma 

o sindicalismo rural que além de não firmarem 	jurisprudência, 

as Símulas são questionveis. A primeira porque, por anteceder 

à legislação protecionista para o campo, foi tácita e expressa 

mente revogada pela nova lei.. A segunda, torna-se 	inaplicável 

pela existgncia de legislação pré-existente: o ETR e 	depois 

Lei 5.889 e o Decreto-lei6.969/44, que refere-se especificamen 

te aos trabalhadores da lavoura canavieira pertencentes à usina 

de Açúcar, Álcool e Aguardente, estatuindo que: 

"Mi. 19 - Os tjtaba2kadote .'w.ka.L6 que peAc.e 
bem 4a1cV&Lo poti -tempo de: 4t'w2ço e. o..s emp.'tei 
tt&to4 de axect6 e taLe6a4 catas, /LeJnunvLado4 
em dLnheL&o; que-  tuzo po4áam £eA 	£ncLuZdo4 
nc.óden,tÇ5e4 conótantu do wut. 19 e 4C1L4 
paJtag'too do Es.ta-tuio da Lauou.&c. £a3tavLe.bta, 
teJtac. a aia situação .'tegwtada em confloioa - 
tLp04 ap'wuado4 pelo MÁ -, 6em p-tejuizo das 
dL&po4.Lçe4 dcu 1e2.ó tabt&L4ta4 que lhes 4e 
jam apttcave24. § 19 - Pata o4eeLto4 do dL 
po4o neste a/ttLgo, con&Lde,'uz-4e .t'uzbcfLhctdok 
xwtat aquele que pka&ta ae)w.tço4 na. £avowta 
ezznavLeL4a em cata-tex pesmanente, pe&Lodico 
ou .t&an.óLt&Lo." 

12 "Atravs da Lei 4.214, o Estatuto do Trabalhador Rural, 	esta 
vam definidas e regulamentadas a conceituaço.de empregador e trabalhador 
rural, as normas gerais e èspedffcas. de proteção, ao trabalhador, os contra 
tos individuais e coletivos de trabalho rural, a orgarxizaçao.sindical e, in 
clusive, o estabelecimento da Previdncia Social Rural ( ... ) o que fez cair 
por terra o critrio utilizado na legislação. anterior (CLT)". Coentro, Au-
rora de Oliveira - "A Problemtica do Enquadramento Sindical nas Empresas 
Agro-Industriais ou Agro-Comerciais" - Documento da CONTAG (mimeo). Abril, 
1976, pág. 1. 
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E ainda, no que diz respeito à definição do 	enquadra 

mento segundo a atividade empresarial, chama atenção a 	defesa 

para o fato de que g a atividade profissional quem deve determi 

nar para que se evite inversão interpretativa. E alega ainda 

com relação à dimensão econ6mica da produção: 

"M emp&e.sas a2/w-.Lndu4aLaL6 e. agw-comeJtci 
aLó eopM.tL&em unidade,t, enLeaó de pnodaçEo 
comptexa4, na medida em que, atcave4 da díví 
4a0, do tLabaLko, na me-óma unidade a inate,tLd: 
-p4ima e. ewtalda, pkëpaxada, benecisda e, 
£.LaLmente, tuzfrvó Soi'unctda; A64im Lendo, wtiLL 
zando atívídadu pàncxLaó e. 4ecundóL/tLa4, evi 
den-teme,vte a niao-de-obna deve,'ta óe.t enquadxa 
da como de. .t&abaihadoxu da agnicuLtwza e cli 
Lndu4aLa, /cSpectüJczmekvte. 

E 4€ conóLdvvrnmo4 n044a economia, no campo 
e4pec2ÇLco &u atLvLdadeó eznpxeócitiaJÀ, L'ce 
mo4 vaL&Lcax a XzndencLa a cUve/i&LLcaçao da 
p'wduçao, tekidencLa e&óa que vem adqu.L'zLndo 
e. pJte46Lv-Ldade conjurvtwuzL. AZ está a £ndít's 
t'c-&i Volfuwagen, dedicando-La a a&o-pecua'aH, 
ou a StauZexo, ao ke1oke4.toJnebvto, entke ou 
tw, congke.gando, consequentemente, em Leu 
complexo emp'tesw'&LaL, .t&abaLkado'ceL na. -Lndiió 
£42a e no coniexcío, )Leépeõiivamen.te e... 
baihczdoxe,s 'twtaLó, quvt naÁ atLvidadei, 
pecuwzín4, quex na4 de xedloke&tainen..to." 

O documento fecha, portanto, tendo como 	argumentação 

que tudo indica estar implícita uma tendência à. fragmentação da cate 

goria de trabalhadores no que se refere ao canal corporativista 

para encaminhamento de suas lutas e principais reivindicaçôes, 

separando a classe em dois canais de representação sindical. Su 

perar esse entrave termina sendo uma condição importante para o 

13  Coentro, Aurora, Documento da CONTAG, op. cit.,pg. 6. 
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sindicalismo rural e, por essa razão, justificam a recorrência 

do encaminhamento jurídico. 

Fora dos "argumentos" contidos no processo, mas 	rela 

cionado ao problema, merece consideração a pr6pria 	legislação 

rural CLei 5.889),poi.s na verdade, existem muito 	mais benefí 

cios trabalhistas na situação de "trabalhador rural" e' se pode 

destacar alguns pontos. 	 - 

19) Com a Lei '5.889 grande parte da CLT passa, a 	ser 

aplicada aos rurais, ressalvando inclusive a especificidade do 

trabalho agrícola com vantagens, entre elas a adaptação da "pres 

crição bienal". 

Por essa prescrição, todos os trabalhadores têm garan 

tias de exercer o direito que seja prescrito em lei, 	podendo 

reivindicar pela justiça contra o- empregador até dois anos 	de 

pois de rompido o contrato de trabalho. Existe, entretanto, 	o 

art. 11 na CLT que prescreve, para os trabalhadores urbanos por 

dois anos ,e apenas durante a 
	

ência do contrato de trabalho, 

esse direito 14. 

29) A legislação trabalhista rural exclui o FGTS e in 

clui a "estabilidade".. Isso dificulta a demissão de empregados 

os quais, se por justa causg são demitidos, têm direito à indeni 

" O que ocorre na maioria das vezes no meio urbano, com a reg&a 
cia da CLT & que por temor de perder 2 emprego, o empregado abre ino desse 
direito. Esse artigo em particular, náo.se aplica ao trabalhador rural. 	A 
Lei 5.889/73 repeté 6 E.T.R. (1963) e pontua o artigo 10 (antigo artigo 175 
do E.T.R.) no qual a prescriçao.dos direitos dos trabalhadores rurais & de 
dois anos a partir de resciso.do contrato de trabalho e nao.a partir do fa 
to que determina a reclamaço. 



zação em dobro em relação ao tempo de serviço e no valor do ül 

timo salário. O que significa que pela CLT, a cada ano de servi 

ço paga-se ao empregado demitido o último salário multiplican 

do-se por dois o numero de anos de serviços prestados à empresa. 

Isso equivale à um montante pelo menos duas vezes maior do que 

receberia pelo sistema de FGTS. Esse sistema, descontando oito 

por cento ao mas, multiplicado por doze meses não cobre a defa 

sagem entre o primeiro e o.último salário. Em outras palavras, 

a legislação trabalhista rural inclui dois institutos fundamen 

tais: o da indeniação e o dá estabilidade' 

39) O horário noturno para o trabalhador rural 	começa 

mais cedo do que para o pessoal urbano. Conforme 	que, 	atri- 

bui-se acréscimo de vinte e cinco por cento do salário em horá 

rio noturno, e com o prazo maior, a vantagem evidente 

49) Entretanto, o istemaprevidenciário realmente 

carente no que se refere ao FUNRURAL 

O sistema geral urbano oferece vantagens maiores e me 

lhores. Embora o problema resida na discriminação do FUNRURAL e 

não na política do enquadramento sindical. São ordens distintas 

de questões. No que se refere à abrangancia do FUNRURAL, isso g 

pauta de luta nas reivindicações do sindicalismo rural em 	seu 

conjunto. No que tange à questão específica colocada em foco P! 

15 Por outro lado o FGTS permite a retirada em prazo curto de ca 
pital líquido. Esse fato provoca efeito conhecidamente íiusrio ao trabalha 
dor, porque em prazo imediato representa vantagem, principalmente face 	1 
acelerada corrosao.do salário mtnimo. E isso esconde a possibilidade de de 
iníssao.sem justa causa além de facilitar a rotatividade da tnao-de-obra. 
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lo Dissídio, 	g. tambgm correto afirmar que os trabalhadores ru- 

rais de usina têm direitos adquiridos e não Perderiam seu direi 

to à filiação no sistema geral a partir de uma decisão proveni 

ente da Justiça do Trabalho ou de Comissão de Enquadramento Sin 

dical. Por outro lado, se a usina enquanto empresa filia-se 	no 

sistema geral, todos os seus empregados fichados, têm o mesmo di 

reito. Isso não mudaria. 

Entre todos esses dados depreende-se, para uma anflise 

mais objetiva, a precariedade da assistência previdenciria 	no 

meio rural que & sentida diretamente pelos trabalhadores, 	inde 

pendente do processo jurídico conduzido pela direção sindical. 

Entretanto, estão colocadas questões de ordem política 

e ideol6gica quer independente da condição, de desigualdade 	do 

FUNRURAL em relação ao sistema geral, demarcam interesses entre 

as partes envolvidas que poderiam explicar de fato essa querela 

judiciária. 

.Para oMSTR, a preservação de sua unicidade corporati 

vã, e para a classe patronal, a, extensão do FGTS e fim da estabí 

lidade no emprego ao segmento de empregados rurais, que passari 

.am a ser regidos pela legislação urbana. 

Depois dos argumentos apresentados, pode-se 	perceber 

que esse fato & manipulado' pelo SEtA, numa manobra 	demag6gica 

onde afirma "defender" perante a Justiça os interesses dos empre 

gados do seu setor. 

O argumento, além de anacr6nico e infundado, como 	de 

monstra a defesa, superestima o sistema geral de previdência que 

;:1esM 
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os próprios trabalhadores urbanos criticam no mbimo pela má qua 

lidade de atendimento, insuficiência de equipamentos ou excesso 

r 	de burocracia16 . 

• E o que na verdade o MSTR reivindica, não 6 a extensão 

pura e simples dos benefXcios da Previdência urbana, mas uma pra 

teção social condizente com as especificidades do trabalho rural. 

Enfim, pode-se deduzir de todos esses dados que se re 

ferem a uma luta real no campo jurídico,.que o sindicalismo 	ru 

ral teve capacidade paia construir argumentos fortes, racional- 

mente bem elaborados, competentes técnicamente fia 	manipulação 

dos c6digos dá lei, mas esse esforço não foi suficiente uma vez 

que diante dos discursos elaboradoTs,.os juizes daquele tribunal 

optaram pelas "razões" dos empresários ágro-industriais. 

Fica a questão sobre a ação sindical que se move nesse 

universo, desacompanhada da mobilização dos trabalhadores que não 

( 

	

	ficaram 'envolvidos" no problema" embora resistissem no seu co 

tidiano de forma isolada. Uma resistência que não foi capitaliza 

' Conforme as Resoluções do 19 ENCLAT - Rio de Janeiro em 1981, 
os trabalhadores rurais e urbanos criticaram o sistema geral de previdncia 
social e decidiram reivindicar a "participaço.na administração da PrSid&i 
cia Social, por entender que ela atende E manobras do capital nacional e mui 
tinacional, atrav&s do Governo, tendo se transformado num sistema altamente 
ëentralizado". Documento das Resoluções, p&g. 9. 

17 Na verdade, oó trabalhadores foram convocados para uma Assem 
bl&ia geral que contou com uma participaço expressiva da base, indicando a 
existncía de um trabalho de mob.ilizaçáo.que preparou a Convenção. Nas toma 
raia ciancia da forma da luta e endossaram as reivindicações, . "incluindo" nes-
se meio, a disputa pelo enquadramento. Entretanto, alm desse momento nao fo 
ram acionados no sentido de formar parte da estrategia da luta que passou a 
se resumir aos encaminhamentos do sindicato, acomanhado da FETAG no ambito 
dos, canais solitarios da justiça, usàndo a competencia jurídica como Única 
arma de pressão. 	 - 
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da para que servisse como vetor poiflico do discurso com 

potente. 

Os conteúdos do encaminhamento dado na luta jurfdica 

estão colocados aqui visando a reconstituição de mais um dos as 

pectos da ação sindical. Ao longo da monografia tentaremos pas 

sar pelos outros anguios que restam para compreensão dessa ques 

tão. 

2 - ANTECEDENTES DA DISPUTA PELO ENQUADRAMENTO SINDICAL NAS NE 

GOCIAÇOES COLETIVAS FIRMADAS PELO STRC 

Nesta parte minha intenção é a de organizar um levanta 

mento de antecedentes18  que passam pela .recuperação dos 	acor 

dos trabalhistas estabelecidos em função da pratica 	sindical 

que se caracteriza numa luta voltada para a defesa dos 	ãssala 

nados da cana e dos precedentes da luta pelo 	enquadramento, 

no inventário das negociaçôes coletivas firmadas pelo STR 	de 

Campos. 

Durante as primeiras fases do sindicato (de 1947 a 1968), 

ao longo da gestão de seu fundador, Antonio Faria, muito 	dife 

rente do que alegam hoje os assessores jurídicos dos usineiros, 

a questão do enquadramento sindical beneficiou os trabalhadores 

numa conjuntura pré-legislação protecionista para o campo. 	O 

Sindicato chegou a desenvolver verdadeira campanha e manipulan 

A sistematizaço desses antecedentes foi feita com base em de 
poimentos e documentos existentes nos arquivos do STR de Campos. 
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do a ambigüidade do enquadramento como uma brecha na legislação 

urbana, fez dela bandeira de luta, e levou as vantagens 	para 

seu setor 

Esse mesmo sindicato, em época posterior, elegeu um re 

presentante para participar da comissão que foi negociar com o 

Ministro do Trabalho, a criação do FUNRURAL. A partir de então, 

o sentido e a direção da luta mudou, de forma evidente. 

Demonstrando compreensão clara.e redefinição imediata 

da diretriz da luta, o STR de Campos não titubeia em aplicar o 

Estatuto do Trabalhador Rural - ETR abandonandoa partir daí, o 

uso da legislação urbana pela via do enquadramento sindical. O 

acordo "trabalhista efetuado em 9 -de -julho do mesmo ano, foi fei 

to já dentro do novo espírito da lei pata fornecer, como direi 

to aos rurais de usina, em sua clíusu1 oitava: 

"Fica entendido que, dent&.o de 30 dZru, jOk 
mwt-4e-a urna coniLvaõo pwtLt&t.La paia eÁ-tadcvt 
c• deét2naçao das vekb,s do IÁÁ áonceAnente 
a ah4ÁÁtEnc-& mEdLed-wirnacéuLLca e. social 
do4 t)wLbojJtado/Le4 .'twúzLó da a/wLndu4tJt.La 
açacakeL4a". 1  

Realmente atualizada, a reivindicação tem como base o 

Título IX do ETR: "Dos Serviços Sociais", que em seu Capítulo 

II - "Do Instituto da Previdência e Seguro Social", art. 	159, 

deixa claro a destinação do Fundo de Aposentadoria 	e Pensões 

dos Industriários - IAPI, mediante convênio com entidades pilbli 

Ver em Anexo (n? 4) c6pia do acordo 1963 - STR/usineiros. 
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cas (no caso o IAA) para prestação de beneficios a 	trabalhado 

res rurais e seus dependentes. No parágrafo único, destaca a es 

pecificidade do encaminhamento para o benefici5rio rural: 

"Pwtagtut,5o uníco - A e4cxLttm.açEo do £wzdo 'te 
eJUdõ no aittLgo an.te,'tLo'z. Se.xa £ntejtaznen,te 

dZSüntca, na con-tab2LLdãde. do IAPI e. Lua .tecei 
tzz. 4e1uz depositada. no Banco do B'ta&tL S.A., 
406 ci tjíjtuLo "Fundo de. M&L4.tnc,La e. Pxe.ví 
dneia do Ttt.ahalhadox RwtaIJ', a. o'uiem 	ao 
TAPA'! .2°  

O argumento atual do patronato, relativo aos direitos 

previdencirios que os usineiros conquistaram pàra.os trabalha 

dores, omite intencionalmente o processo hist6rico das reivindi 

cações sociais do sindicato, de acordo com a legislação vigente 

na conjuntura e, pelo visto, osindicato agiu rãpido e 	certei 

ro no caso dos benefícios sociais, embôra tivesse realmente ob 

tido direitos para um segmento de trabalhadores de sua base*-  o 

pessoal de usina, usando e defendendo a tese de seu enquadramen 

to como industriário. Nas ressalva-se o fato de que a 	atuação 

do STR nesse caso se dirigia aos usineiros e enquanto represen- 

tante real desse setor de trabalho é que obteve as 	conquistas 

na negociação trabalhista. Nesta época a representatividade do 

STR não foi colocada em questão e esse dado é importante. 

Com relação às negociações coletivas, na prática, 	os 

acordos realizados com os usineiros legitimavam tanto a 	repre 

sentaçio do STR como institucionalizavam a figura do "trabalha- 

2Q Decreto-Lei 4.214/63, pub1icaço: Convênio 	INDA-CNA-COMTÁG, 
1963. 
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• dor de lavoura-  da usina", cujas funções eram 	reconhecidamente 

de natureza rural. 

Consta quede 1961 a 1970 os acordos eram feitos 	com 

os usineiros e homologados na DRT. Esse período marcaria a pr 

tica sindical com encaminhamentos na justiça devidamente respon 

didos pelos usinéiros enquanto partes Interessadas e 	atuantes 

nas negociações classistas. 

' A partir de 1971 é que o acordo é feito e firmado 	na 

DRT, pela primeira Vez com os fazendeiros, no ano em que foi fi 

nalmente regulamentado o sistemade lançamento e, recolhimento 

da contribuição sindical rural que pressionou os fazendeiros a 

entrarem nas negociações coletivas. 

Destaque-se, entretanto, que as negociações com o 	se 

torda usina se davam articuladas as conquistas que o setor con 

seguia junto ao IAA e nesses acordos o aumento salarial era com 

pensado para os produtores, pelo aumento imediato do preço 	da 

saca de açúcar. 

Nesse período também a categoria desfrutava da 	lei 

de férias, fato pouco generalizado para o restante dos trabalha 

dores rurais do País. 

Em 1971, os usineiros não conseguiram chegar a um acor. 

do com o IA.A.O reflexo disso inviabilizou o acordo com os tra 

balhadores. A negociação tornou-se litigiosa nessa parte, 	en- 

quanto o acordo era obtido com os fazendeiros. Foi feito então, 

o primeiro dissídio com os usineiros que se tem no-tíci.a21 . 

21 0 processa (TRT-DC-31171) 9 mencionado em outros documentos do 
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Nos anos de 1972 e 1973 voltaram ao acordo, o STRC com 

os dois setores patronais. 

Pelo que consta de toda documentação, as 	negociaç3es 

até 1970 eram sobretudo referentes à reajustes salariais, 	com 

destaque para o acordo de 1963 pela concessão de férias, direi-

to ao açúcar .ristai "standard" que deveria ser vendido aos em 

pregados no preço oficial da tabela do IAA, além de 	"salário- 

-chuva";já nesta época". 

Ainda durante esse período (.61-70) outro fato 	merece 

destaque na qualidade de antecedentes da disputa pelo enquadra 

mento sindical entre as entidades trabalhistas. 	Em 1965, o 

STIAC entrou com processo na justiça reivindicando a contribui 

ção sindical dos trabalhadores rurais de usina, como já foi apon 

tado, e à disputa ocorreu S duas instâncias: Vara Cível e JCJ. 

Issô marcou o precedente do primeiro 	encaminhamento 

que confrontava interesses no âmbito dos sindicatos com relação 

à representação dos trabalhadores rurais de usina. 

O fato é que, até 1974, o problema do 	enquadramento 

sindical não foi manipulado pelos empregadores. 	O alvo dessa 

questão limitava-se à disputa pela contribuição sindical entre 

STRC e STIAC. E esse último voltou a entrar com questão 	na 

justiça pelo direito à contribuição sindical, em 1975. 

NSTR fluminense, mas nio localizei, seus registros no arquivo do STR. No TRT 
tive dificuldades em obter nova franquia para o acesso aos arquivos antigos, 
uma vez que já nao.possuia. validade a carta de apresentação que obtive dii 
rente o pedodo de pesquisa no Instituto Euvaido Lodi. 

22 Em anexo (a? 4), a transcrição das cláusulas do acordo de 1963. 
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Mas houve ainda um dissídio (TRT-DC 42/74), homologado 

em maio de 1974, do STRC com o sindicato patronal dos usineiros 

(SIM), do qual constavam quatro c1usu1as demandadas e conquis 

tadas: aumento salarial de 17% para os empregados 	admitidos 

ap6s adata do acordo, aumento proporcional na base de 1/12 por 

mgs completo de serviço; direito à aquisição de açúcar cristal 

"standard"apreço oficial do IAA; e desconto em folha de Cr$3,00  

em benefício do STRC no mós de homologação do acordo. 

Com esses termos, não se percebia nem de longe, a pol& 

mica do enquadramento cornos usineiros, ao contrário, consolida 

va-se a legitimação da representação sindical pelo próprio acor 

do obtido por dissídio, no que diz respeito a concepção dos usi 

neiros. 	 - 

Sem dúvida, o fato mais marcante na disputa pelo enqua 

dramento refere-se ao precedente criado, já numa outra conjuntu 

ra, pelo STIAC que dez anos ap6s a primeira ação (1965) , vol 

tou a mover um novo processo contra o STRC pela conquista da 

contribuição sindical. 

Esse fato provocou uma "de-marche" no processo de nego 

ciação da categoria com os usineiros, que desta vez 	souberam 

"tirar proveito" da situaç5o23 . 

- 23 Os dados que consegui levantarjunto ao SIRAe no STRC não es 
clarecem a questão de porque justamente nesse ano, os usineiros 	romperam 
com a relaçao trabalhista existente tradicionalmente com o STRC. A hipStese 
provve1, na minha opiniao, pode encontrar-se no processo já em curso no mu 
nicpio de incremento das empreiteiras de mao-de-obra associado a expansao 
do contingente de clandestinos A opçaopelo campo de negociação regulado 
pela legislação. trabalhista urbana ofereceria maiores vantagens, umavez que 
a rotatividade dos trabalhadores torna-se mais ãgíl via FGTS, e a disputa 
com o STIAC permitia a oportunidade certa. 

_.-:; -------- 	 .- 	-.------------ 
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A justiça demorou três anos para dar uma solução, 	as 

sim, em 1976 o STRC s6 conseguiu negociar como SIRA através 

de dissídio (TRT-DC.-47/76) onde perdeu, em função da 	alegação 

( 	da ilegitimidade de representação da categoria e precisou 	en- 

trar com recurso no TST, que pôr sua vez reafirmou a tese 	dos 

usineiros. 

A questão com a STIAC s6 ficou resolvida em 	1978, 

quando o Juiz da lu Vara Cível de Campos apresentou 	solução 

conciliatória que foi aceita: o tributo sindical referente 	à 

1976 e 1977 dos trabalhadores rurais •de usina, que estava depo 

sitado em juízo foi dividido entre as partes interessadas - o 

STIAC e STRs de Campos, Bom Jesus do Itabapoana e Conceição 

• de Macalnij. 

Sabe-se que o acordo s6 saiu neste ano porque doze usi 

nas de açúcar, dos três municípios, r(5quereTaim na Junta de Con 

ciliação atrav6s de processo contra os sindicatos de trabalhado 

res envolvidos, para definir a quem pagariam a contribuição. 

Destaque-se ainda que; segundo parecer do Juiz da Jun 

ta esse acordo24, determinava "a completa liquidação e extinção 

do processo". 

24 Composto de cinco itens, 'o acordo teve os seguintes termos, no 
resumo apresentado pela imprensa: "1) A importncia depositada será dividi 
da, cabendo 50%. ao Sindicato dos Trabalhadores na Industria do Açúcar de Cam 
pos, cabendo o restante aos trs sindicatos de-trabalhadores rurais envolvi 
dos no processo. 2) O trabalhador rural das Usinas de Açúcar optara livre- 
mente pela sua associaçao.sindical. 3) As Usinas de Açucar:prornoverao 	os 
recolhimentos da contribuiçao'.sindical respeitando a vinculàçao 	sindical 
dos seus trabalhadores no setor rural. 4) Quanto aos trabalhadores que nao 
estiverem vinculados a nenhum dos sindicatos, para efeito, de contribuiçad 
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Apesar da imagem colocada para opinião pública, que ca 

racteriza uma opção preferencial de ação sindical (visão de sin 

dicalismo) de certa forma semelhante pela oferta de serviço en-

tre as duas entidades, destaca-se urna diferença em termos da es 

trutura financeira entre os dois e da identificação dos sindica 

tos à nível do senso comum: um de cobertura social, outro de co 

berturana justiça nas brigas trabalhistas. 

O mais importante do acordo, entretanto, g que as par 

tes o consideraram "justo", isto 6, assumiram a. legitima liber 

dade de opção de suas bases e recolocaram a disputa em outro pa 

tamar:. o da capacidade de conquistar filiados na prticà. 

Ao que parece, mais tarde, o STIAC não agiu a partir 

desses pressupostos, ao aceitar entrar no recurso do TST como 

aliado dos usineiros, defendendo a tese do enquadramento dos 

trabalhadores rurais de usina, como"Industriários" o que garan 

tiu a vitdria dos patrões no Tribunal. Visto sob o prisma do 

STIAC, não havia porque recusar uma chance de recuperar a con 

tribuição sindical de forma.pacífica e definitiva. 

Por tudo isso, no que diz respeito às convenções cole 

tivas, o STRC fica restrito à negociação com os 	Fazendeiros 

de 1975 até 1978, o que se verifica por acordos. Em 1979 a cmi 

ciliação não foi possível e o STRC instaura dissídio (TRT-DC- 

8/79) contra o Sindicato Rural de Campos. Neste mesmo ano 	o 

sindical será considerada por metade, para cada um dos sindicatos que firma 
ram o acordo. 5) Na base territorial do Sindicato dos Trabalhadores na In-
dustria, onde no.houver represéntaçaode sindicato rural, todo o tributo 
cabera a este sindicato." Jornal "4 Nottcía", de 2/3/78. 
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( 
STRC entrou com recurso do TST pedindo revisão da, 	decisão 

que deu parecer. favorável aos usineiros, retomando a 	questão 

política da representação. E perde no TST 	o que reivindica 

va. 

Destáque-se que este foi um ano significativo no 	&mbi 

to do 	MSTR 	e essas aç6es não podem ser entendidas de forma 

isolada. A nível nacional, acontecia o III Congresso 	Nacional 

dos Trabalhadores Rurais. A nível regional marca-se no 	Estado 

do Rio, no âmbito de um movimento ampliado, de preparação para 

o Congresso, um encaminhamento que foi bem organizado 	pela 

FETAG-RJ, envolvendo o STR de Campos, pela concentraão de as 

salariados rurais e seus problemas. 

Mas nesse novo contexto de mobilização, a intransigên 

cia patronal aumenta em Campos, piorando as chances de qualquer 

acordo. A disputa tornou-se mais acirrada e mais competente de 

ambas as partes. 

Neste ano, foi feito um estudo sobre condiç6es detra 

balho no Estado do Rio - a "CPI dos B6ias Frias" - com apoio da 

assessoria educacional da FETAG, recentemente instituída, 	O 

STRC começa, então, a sentir os efeitos de uma integração unifi 

cada no MSTR. São os ventos novos do III Congresso que chegam à 

Campos`  

25  A coordenação mais direta da FETAG começou a partir de 1978 
quando a Federaçio.encaminhoua Assembl&ia Legislativa uma 	reivindicação 
que resultou numa comíssoencarregada de verificar as condiçoes de 	traba 
lho nas usinas do Norte Fluminense - A CPI dos B6ias Frias. Dados desse re 
lat6rio foram incorporados no documento preparat6rio do Disstdio de 80a que 
me refiro. Destaque-se ainda que os Encontros Preparatrios do III Congres-
so ocorreram durante todo o ano de 1978, cujos efeitos se traduziam na reto 
nada de encaminhamentos mais combativos e principalmente articulados- no 2mbi 
to do MSTR a ntvel nacional e regional. 
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Outro documento da assessoria da FETAG, preparat6rio 

da Convenção de 1980, informa que com o aumento dos salários, de 

« 	acordo com a lei, se conseguiria muito menos do que com a fixa 

ção do piso salarial, alertando que esta seria uma alternativa 
( 

« 	para ser discutida durante a negociação coletiva.. 

O fundamental € que o STRC resolve lutar pelo Piso 

Salariál, o que provocou a :reistgncia  maior dos fazendeiros. 

O STRC, impossibilitado de suscitar o SIRA para n 

gociaç6es, por estar o processo "sob jdice", continua as nego 

cjaç6es restrito ao sindicato rural que mant6m resistência ao 

acordo, e vai à Dissídio CTRT-DC-07/80). No Tribunal Regional 

do Trabalho, o ac6rdão ; parcial, atingindo a negação de cláu-

sulas de suma importância, entre elas a do reajuste salarial. O 

STRC .€ levado a recorrer no Tribunal Superior do Trabalho com 

assessoria da FETAG (DC 462/80). 

O recurso instaurado pelo STRC no 'ÇST 2 6 . em 	rela 

ção ao dissídio julgado no TRT contra o Sindicato Rural 	em 

1980, tenta recuperar algumas cláusulas perdidas. 	Destacamos 

duas destas reivindicações: pisa salarial e concessão de 2 has 

de terra para os trabalhadores moradores nas propriedades. Essé 

destaque deve-se ao caráter da unificação do NSTR e da recupe 

ração de algumas bandeiras de luta reafirmadas no III Congresso. 

Tamb&m se refere ao fato dessas reivindicaçes terem sido con 

cedidas em 1979 à FETAPE durante a greve na Zona da Mata, e ne- 

- . 	
Em anexo (nÇ 5) cópia do processo julgado por recurso no TST 

(TST-DC-07/80) homologado e publicado no DOU e que apresenta as cl&uu1as 
ganhas. 	 . 	 . 	. 	. 
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gadas para o STR de Campos em 1980, pelo mesmo Tribunal, quan 

do Campos reivindicava sem greve. 

Este processo no TST trouxe enfim ganhos mínimos pa 

( 	ra o STR de Campos e 6 biportante porque no dissídio de 1981 

o TRT inspirou-se neste parecer nos dois casos. Estava sendo 

acionada a mesma categoria patronal-fazendeiros. 	E em 1981 as 

conquistas do STR de Campos foram ainda mais reduzidas do que 

no ano interior. 

Conforme já apontado no Capítulo II, pêrcebe-se 	aqui 

o significado de Pernambuco como referencia da ação sindical no 

MSTR. A transposição desse modelo para uma realidade distinta 

terminou sobressaindo-se pela falta de&xito, em que o 	STRC, 

integrado ao projeto sindical geral, adota o modelo de demanda 

trabalhista pernambucano sem reconstituir, entretanto, a condi 

ção de mobilização, aspecto central do êxito no nordeste. 

A Convenção de 1980 retrata justamente o investimento 

do STRC na ação sindical cuja diretriz parte do MSTR, repre 

sentando esta sua primeira experiência de vinculação efetiva no 

sindicalismo rural. 

Mas independente da derrota sofrida no tribunal, exis 

te uma descoberta que embora tenha se estabelecido cheia de con 

tradiç6es6 real: a identidade do STRC de pertencimento 	ao 

MSTR e sua atuação como reprodutor do projeto sindical 	nacio 

nal - mais um ângulo de composição da ação sindical, objeto des 

te estudo. 

Mas o significativo ainda é que as conseqüências desse 
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confronto que deixou pendente a definição dos rurais ."industriá 

rios" vem se colocando de .várias. formas para o sindicato no mu 

nicipio. Os usineiros aumentaram a pressão sobre o STR de Cmii 

pos a partir da decisão do TRT. 

Alem de terem se colocado fora - no âmbito jurídico das 

questões coletivas - de qualquer negociação com o STR, os 	usi 

neiros quando convocados a junta de Conciliação e 	Julgamento, 

passaram . a adotar uma posição a partir da qual se perdem a cau 

sa, pagam os direitos do trabalhador, mas se recusam a 	pagar 

os honorários do sindicato, repetindo a tese do dissídio sobre 

a representatividade que em geral é endossada pelo Juiz da Jun 

ta. 

De forma indireta, fazem. dos acordos com o STIAC 	um 

objeto de divisão dos trabalhadores e de enfraquecimento 	do 

STRC. CohcedQm aos '.'industriários" salários mais altos que os 

obtidos pelos acordos do STR27. Beneficiam um aumento salarial 

com taxa de. produtividade acima 	inclusive da que concedia nor 

mativamente o Tribunal 	(4%) naquele ano. B isso é fácil de en 

tender porque a parcela de trabalhadores rurais 	efetivamente 

beneficiada com esses aumentos (os "fichados") é mínima, 	uma 

vez que utilizam em maior' escala contratados temporários e."çlan 

- 27 Para se ter uma ídia, em maio/83 era a seguinte 	diferença sa 
larial das entidades: 

STR . 	STIAC 

mensal: Cr$ 34.776,00 mensal Cr$ 43.181,60 
dia: Cr$ .1.159,0.0.. dia; Cr$ 1.439,38 
hora: Cr$ 144,90 . 	 hora: Cr$ 179,92 
hora-extra: Cr$ 181,12 . 	 hora-extra: Cr$ 224,90 
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destinos", de forma que esses reajustes não chegam a onerar si 

nificativamente a folha de pagamentos e cumprem melhor a função 

ideo16gica de desgastar a representatividade do STRC, ou de en 

fraquecer uma determinada proposta de ação sindical que os ques 

tjona diante dos tribunais, somando esse "tributo` aos ilus6ri 

os da previdência urbana e Q FGTS, o que na perspectiva de tra 

balhadores rurais despolitizados surte um efeito surpreendente. 

Quando, na verdade, a maior parte dos contratos traba 

lhistas das usinas relativos ao setor rural são cumpridos 	na 

prática, a.travs da mediação do STRC que atua energicamente na 

Junta de Conciliação e Julgamento - JCJ, cobrindo os trabalhado 

res que "tocam questão" na justiça. E, nestes casos, as "contas" 

dos direitos devidos, zain por base o sa1rio do STRC. 

A pressão mais direta, entretanto, ocorre a nível 	da 

articulação do patronato no município, somando interesses 	no 

sentido de desestimular a fiscalização do Minit&rio do 	Traba 

lho e de "reduzir" o volume das questões trabalhistas nas tenta 

tivas de cooptação do Juiz responsãvel pela JCJ. 

Esses fatos resumem enfim, dados que trazem uma compre 

ensão maior à luta sindical na Justiça e ao desfecho do proces-

so no quil os Tribunais fortalecerani as ações dos usineiros. 
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3 - STIAC: O SINDICATO QUE DISPUTA BASE COM O STRC 

(No CONTEXTO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 80) 

Considerando que o STIAC assinou o documento dos 	usi 

neiros respaldando a defesa patronal na perspectiva do enquadra 

mento, e que esse foi. certamente um precedente forte utilizado 

pelo Tribunal, torna-se relevante descrever o que acontecia 	e 

como agia o STIAC naquele período". 

Aqui o que pretendo é contextualizar o. STIAC em rela 

ção a conjuntura recente do dissídio conduzido pelo enquadramen 

to sindical, entre os anos 1979 e.1982. 

Um momento no qual o sindicatopassava por um processo 

complicado de sucessão que representou o final do mandato 	do 

dirigente - que foi o interventor do sindicato desde o golpe de 

1964 e que dominou a entidade durante 20 anos com suas 	conce2 

ç6es sindicais conservadoras. 

Mas logo em seguida; a nova diretoria foi destituída, 

acusada de corrupção e suborno de autoridades e mais uma vez o 

STIAC foi governado por um interventor, ate o 	estabelecimento 

de outro procedimento eleitoral. 

28  Para que eu pudesse me afastar da viso.do STR e pudesse se-
guir minhas observaçoes um pouco dê fora, precisei recorrer Es infórmaçoes 
da imprensa. Afirmo, entretanto, que meu estudo nao pretendia aprofundar es 
sa analise que apenas no final demonstrou relevância. Realizei uma jinica en 
trevista com a diretoria, da entidade, mas juntando-a Es fontes da imprensa 
local, e aos dados da pesquisa realizada por Neves, creio poder caracteri 
zar um quadro aproximativo. Refiro-me E Neves, Delma Pessanha - "Os Trabã 
lhadores Rurais e o Sistema de Poder da Usina - Estudo dos conflitos 	soci 
aís entre trabalhadores rurais e uma das usinas da RegiEo.Açucareira de Cam 
pos". Relat6rio de Pesquisa, l veiçsao, maio de 1983 (mimeo). 	 - 
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Diferente do STR, de base geográfica municipal, o STIAC 

possui uma extensão de base e representa os trabalhadores de 

usina de cinco municípios: Campos, São João da Barra, São Pide 

lis, Conceição de Macabu e Bom Jesus. Consequentemente, recolhe 

a contribuição sindical referente aos cinco municípios, o que 

lhe confere uma forte base financeira. 

Tendo como divisor importante o período anterior 	ao 

golpe de 64 - quando a entidade desenvolveu urna luta combativa 

e politizada T  nos anos que se seguem e sob intervenção, 	como 

já foi colocado, o STIAC adota um modelo de atuação compatível 

com o projeto de controle dos conflitos sociais do governo mil 

tar. Transforma-se num sindicato esvaziado de poder mas 	expan 

dindo-se enquanto uma instituição voltada para as atividades as 

sistenciais, mantendo em relação a Justiça Trabalhista um enca 

minhamentó basicamente individual, reivindicando a 	aplicação 

das leis existentes. Segundo Neves: 

ttE4a  dL'teçao, eon.ótttaZdct ne.64e contexto poLZ. 
üco, adotiva eonie meti Çandamevvta.t a tcan.ó 

wwiaçao do &Lnd.Lca-to num eongíLonivtado 	di 
4ub--Ln4tttwLç5,6, cujas 7Ç.LncLtdade4 4e apttoxi 
rtf&varn daqaele4 de pne&taç&o de 4e)wLço4 éocL-
aLs: a,s&Cts.tènc-La medLca-odowt.oZogLea. (attave 
de aJnbula.to411-*06) e a. edacacLonal. Á melho1'iLa 
dai, eondLçoe4 das Z&abclhado'te1s estava de&LnL 
da pela expanóao das aLt ekna-tLva4 de pax.tLcZ 
paçao nos beneÇce-Laó LocÁ.a24. 

JdentL6Leado4  a uma poLZtLca de 	£endEncia 
ma-L4 concL&ado.'ta, voltada pa.ka a negociação, 
o4 d-&uígentu de4íitLam 4u.a po&Lçcw pelo não 
acLfzJtajnento dos eonÇtL.to4 e pelo eonttwle de 
afle)Ís'twttua,s de mobLUzaç2io poLZ-ttca doi, t'r.a 
baLhadoMs. Á.óé2m p04-Lci.onado4, eLQÁ pa4éa4Õin 
a. obtex apoLo ma1ó expteó4LOo de okgaoó dó go 
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vexno £edva2 pwut implementação dc. política 
MSí,stenci~an 29 

Entretanto o sindicato sempre possuiu um representante 

em cada usina que 6 rtnÍuffetdo para a função, - os delegadps sin 

dicais - e os contatos são facilitados por via telef6nica 	ou 

contato direto urna vez que as usinas situam-se nas proximidades 

da cJ,dacje.. Mas,na verdade, esses delegados são representantesda 

administração e não da política sindical, mediadores nas 	rela 

ções com os uflne5.ros, sendo na maioria "pessoas de: confiança" 

da usina e propa.gandeadores das ofertas do STIAC e suas 	vanta 

gens. 

Configuravam as metas alcançadas pela direção paraaten 

dimento dos trabalhadores de usina e sua família: a criação e a 

manutenção de uma escola de .1? grau que absorvia basicamente os 

industriários, com recursos obtidos das usinas atrav&s de regu- 

lamentação do IÂA para assistência social, e assistência 	mdi 

ca, odontol5gica e hospitalar, conseguida atrav6s de convênios 

feitos pelo INAMPS. 

"O &índLccuto conta atualmente cora 14 ehpee..LaLL 
d04e4 cLZnLca4 (medica e odontologLca), 	p04 
taó em .pxatLca po'c qni co'tpo de 26 medLeoé 	e 
7 cL'umLõe,ó dtnttóttvs". 30  

Com essa estrutura o sindicato realmente cresceu nessa 

perspectiva e passou a ocupar um espaço social importante no município. 

29 Neves; 1983, op. ci,t., p. 43. 

" Neves, 1983, 14. ibíd., p.  43. 

1 
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« 	
Por volta de 1976, quando a Justiça Trabalhista reafir 

mou o enquadramento dos trabalhadores rurais de usina como "indus 

triários" a partir das pressões dos usineiros, este setor 	pa 

tronal começou a declinar das negociações com o STR de Campos 

e a buscar estreitar seus vínculos com o STIAC. 

Aos usineiros interessava ter o STIAC, e a este tam 

bem, como parte unica da representação trabalhista no novo pata 

mar em que se colocava a relação com o IAA (rolamento de 	dívi 

das cada vez maiores) e já refletindo o processo em 	expansão 

da utilização de trabalhadores temporários e clandestinos sobre 

os quais a usina dispunha de controle no tocante aos direitos, 

dada pela inexistência de contrato formal (sem assinatura 	em 

carteira) ou pela possibilidade de manipular com a rotatividade. 

E isso s6 seria vivel no ãmbito da legislação trabalhista urba 

na que substitui a estabilidade pelo sistema de FGTS, recente- 

-mente criado à época. 

E para o STIAC o interesse se definia na 	arrecadação 

da contribuição sindical e na unificação dos trabalhadores 	de 

usina. 

Assim as negociações trabalhistas transcorreram normal 

mente entre STIAC e 5 RA, sem verificação de problemas de trans 

curso, ao contrario, em 1978 foi assinado um acordo salarial, em 

março, que em maio ja estava inferior ao índice oficial do sal 

rio mínimo, num flagrante prejuízo aos trabalhadores. 

sG em 197 g que surgiu um dado novo, a partir de 	um 

dissídio movi do pelo STIAC contra os usineiros, associado à for 
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-. 	mação de uma oposição, por ser vspera de ano eleitoral na enti 

« 	dade. 	 - 

Tratava-se do primeiro Dissídio Coletivo do STIAC, des 

de sua fundação em 1933 31 .  

Tão importante quanto a Convenção Trabalhista, caracte 

rizva-se o questionamento do poder que o dirigente usufruia na 

- 	entidade, por quase duas décadas. 

Considerando-se que a prática sindical adotada era 	a 

de acordos diretos nos escrit6rios das usinas, para o caso 	de 

solução de problemas setoriais, e acordos coletivos homologados 

pela DRT, para obtenção de aumento salarial da categoria, apare 

• eia como novidade o fato de subitamente o clima daá negociações 

ter se acirrado, tornando irreconciliável o acordo com os. usi 

neiros em 1979 e levando o STIAC a recorrer pela arbitragem do 

governo no TRT. Tal processo foi contextualizado por um discur 

so radical? por parte do presidente da entidade, que passou 

criticar os empregadores e a denunciar publicamente as 	condi 

ções de exploração dos trabalhadores e essa radicalização decor 

ria da crise interna na entidade.- 

o secretário em exercício organizou uma - chapa de oposi 

ção para concorrer. s eleições no ano seguinte e havia 	ainda 

uma outra chapa que representava a herança dos sindicalistas dos 

anos 60. Esses fatos provocaram a contra-ofensiva do presidente 

" A manchete do Jornal Folha da Manha de 28/3/79 destacava c le 
tras grandes, "o primeiro Dissi:dio Coletivo movido pelo STIAC desde 	sua 
fundaço como entidade". 	 - 



140 

em exercício tentando se "segurar" junto às'6ases como seu ver 

dadeiro líder, pleiteando a reeleição. Seu grande instrumento 

de campanha eleitoral foi o dtssídiõ. 

O último aumento da classe havia sido obtido por acor 

do em 1978, elevando o salário em 39%. No dissídio de 1979, rei 

vindicavam onze cláusulas: 

1) Aumento de-40% para o trabalhador qualificado e 20% 

para o não qualificado.32  [percentual além do índice oficial); 

2) para trabalhador com menos de um ano no serviço: aumento nos 

termos da primeira cláusula, proporcional ao número de meses; 

3) integração de horas extras e adicionais nas férias, 139  e re 

pouso remunerado; 4) unificação do salário base para toda cate 

goria na região; 51 aumento de 5% sobre salário base no quin 

qünio; 6) direito à aquisição de açúcar "standard" ao 	preço 

oficial do IAM 7) pagamento de taxa de periculosidade e insa 

lubridade; 8) pagamento com acréscimo de 25% para cada 	hora/ 

trabalho em domingos e fexiados; 9) desconto de 15% para o co 

1&gio do sindicato qie oferece ensino gratuito, a ser pago pelo 

empregador; 10) anotação nas carteiras (CTPS) das funç6es efe 

tivamente executadas pelos empregados; 11) garantias aos traba 

lhadores aposentados do direito à moradia 33 . 

Para definição das cláusulas, compareceram 200 traba 

lhadores na assembléia promovida pela entidade. Com  o desenvol 

32 Trabalhador de lavoura considerádo-"noqua1ificado", e por 
tanto discriminado nos aumentos da categoria, reivindicados pelo STIAC. 

33 Dados obtidos no Jornal Folha da Manhi de 28/3/79. 
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vimento das negociaç6es o Sindicato das Indústrias de Refinação 

do Açúcar, na DRT, aceitou apenas três das cláusulas reivindi 

cadas. 

Foi organizada nova assembléia, num trabálho sindical 

promovido pela diretoria no momento interessada em mobilizar 

a classe. Compareceram 500 trabalhadores, e o STIAC foi "impeli 

do" a prosseguir no dissídio pela sustentação de todas as cláu-

sulas. 

A contestação patronal foi encaminhada ao Tribunal, em 

Raz6es Finais e demonstrava a pouca disposição dos usineiros de 

negociarem, diahte de seus argumentos sobre cada cláusula. 

Nos argumentos, os empresários agro-industriais clamam 

pela situação crítica da agro-indústria no Estado; alegam 	que 

s6 vão oferecer o índice de aumento oficial proclamado com jus 

teza pelo "Governo Revolucionário"; indicam que a integração de 

horas-extras sempre foi demandados próprios trabalhadores como 

complementação salarial; afirmam que a unificação salarial con 

traria a política salarial; reclamam que a aquisição de açúcar 

cristal, no preço "standard", tem sidp motivo de abuso de 	traba 

lhadores que vão revenda-lo mais caro; e ainda recusam a reivin 

dícação de assinatura das CTPS, justificando que o ciclo 	saio 

nal imp6e aos empregados, diferentes atividades na safra e 	en 

tressafra, e como conseguiriam fazer o registro correto nas car 

teiras? 

Mas a resist€ncia principal dos usineiros estava 	no 

item 5, onde a categoria reivindicava o piso salarial, o que vi 
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ria a ser pleiteado também pelo STRC no dissídio de 1979 com os 

fazendeiros, para os quais apresentava, entretanto, 	dezessete 

c1usulas para fixação de adordo 34 . •  

Numa comparação com o processo do STRC, existem seme 

lhanças nas reivindicações, mas destacam-se nas clgusulas exce 

dentes, seis no caso do STRC, o tratamento •de questões segundo 

a especificidade do trabalho de lavoura e às condições: a que 

são submetidos por exemplo, na reivindicação pelo transporte se 

guro. Existe ainda um conjunto de reivindicações que visavam o 

trabalhador rural, (ferramenta gratuita, tempo gasto no 	trans 

porte, 2 ha de terra para cultivo), enquanto nas clusu1as 	do 

STIAC esse tratamento não parece ser cons-iderado da mesma 	for 

ma, verificando-se unia tônica maior relativa às condições 	de 

trabalho dos industririos, trabalhadores qualificados, que res 

saltavam ainda mais considerando-se o aumento crescente do tra 

balho clandestino na esfera dos serviços de lavoura. Mas na cort 

tra-argumentação do STIAC, à contestação patronal, o estado de 

34 A trtuio de comparação, merece ser registrado o processo sim! 
lar. Segundo o Jornal Folha da Manha (24/7/79 e 18/5/79), o dissídio 	do 
STRC teria entrado em maio •, com as seguintes reivindícaçoes respaldadas por 
uma assemblia de 200 trabalhadores: 1) 70% de aumento salarial (sobreomt 
nimo); 2) sa1rio base + 15% de acr&scimo na &poca da admissão para os con 
tratos ap6s convençio; 3) pagamento de quinqiianio; 4) compra de 	açucar 
cristal "standard t' a  preço de custo na tabela do IÂA; 5) adicional de peri 
culosidade e insalubridade (20%); 6) escolas nas fazendas para filhos 	de 
trabalhadores (onde houver mais de 30 famílias); 7) remuneraçao triplicada 
por hora/trabalho aos domingos e feriados; 8) garantia de moradia ao traba 
lhadoraposentado; 9) notificaçao.na CTPS para registro do empregado; ioT 
tempo gasto no transporte à serviço da usina como hora trabalhada; 11) Cr$ 
10,00 de anugnio a ser acrescido ao salrio; 12) uniformes e ferramentas 
fornecidos pelo empregador; 13) multa de 5% por dia de atraso no pagamen 
to; 14) 2 ha de terra para cultivo de subsistancia; 15) 50% nas horas ex 
tras; 16) estabilidade para gestante de 60 dias; 17) segurança no trans- 
porte, segundo normas do CONTRAN. 	 - 
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pobreza total da categoria g denunciado pela falta de condiç6es 

para adquirir o alimento mínimo de sustento da. família, respon 

sabilizando os usineiros pelo aumento concedido em 1978 ter si 

do defasado, meses após, pelo salário mínio e se chega a ironi 

zar que o SIRA critique a política econômica do governo para o 

setor e ao mesmo tempo a advogue para defender a não concessão 

dos reajustes salariais pleiteados.  

Fazem denuncia de que os empregadores pretendem 	que 

os trabalhadores suportem os riscos da atividade econômica, quan 

do a lei trabalhista reconhece que tais riscos constituem ônus 

legítimos dos empresários. 

Nas palavras do presidente do STIAC: 

"a cLa44e não pode maia 4up04taJL 04 paLLc2L 
v4 constantes de 6oiunaCa3 {yt-Laa e -Ln4 en4Z 
veia do4 e4quema6 potttico4 e: oLcic2ó, 
con-tex-twtaa .pa-tcwiara4 e que muLtaó vezes le-
vam 04 6 eivó awtoke4 - embota bem £n-teneiona 
do4 - a come-tvtem V0w4 e LnJU4tLÇa4 . coviÍJut 
aqueíe.a que. labutem dLwtwcnamevute, a 	beL&a 
das agite44Lvoa eqwLpconentoa £ndaa-t'iaLa ou na 
dww. jÇa.Lna dos canctvLaLó". ( ... J "0 avLttamen 
-te 4a.tcVLLat, deixa 04 tjtabc'lhadot'teó pite4o-6 a 
Bananeíob 04 comeAcian-teé, £natatadoi . a beL&a 
daa u&Lnaa e, aó vezea, macomunado4 com e,6 - 

 .taa, na exploitaçao do4 £/tabaiLkadoke4, num ve& 
9onho4o 4L6?tema da compita mediante a ap'tesen 
taçao de. "vate.s", sa.Lndo a mekcado4La pelo dif 
b-'w do pxeço daa tabelas 06Lcia24" 

Destaca-se a referência ao trabalho na lavoura, como se 

tor de representação do sindicato, enquanto o clima do 	debate 

demonstra a radicalização entre as partes, após quase cinqüenta 

35 J. Folha da Mariha,.2813179. 
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anos de acordos viabilizados, tendo sido o ultimo de 1978, apoi 

ado em consenso com relação ao reajuste salarial que prejudicou 

os trabalhadores. 

Nos anos que se seguiram, ate'hoje, o STIAC retornou 

prática dos acordos, tendo sido verificado em 1979 um especial 

"rompante" de desentendimento litigioso, quando os dirigentes 

se viam às voltas com um foco oposicionista. 

Segundo Neves 36, a conjuntura de abertura democrática 

relativa dos anos 80 teria propiciado o confronto do STIAC com 

outras forças sociais, o que levava o sindicato a se aproximar 

dos problemas cotidianos dos trabalhadores na base, e conduzia, 

inevitavelmente, ao enfrentamento com os usineiros. 

O fato da chapa 2 ter saído da mesma diretoria já re 

presentavai uma certa continuidade na atuação do STIAC. Mas o fa 

to é que 'causou alterações significativas na direção, a emergn 

cia das oposições. 

O argumento principal da chapa "2" era o de pretender 

democratizar internamente o sindicato, eliminando o centralismo 

autoritário existente. 

Com relação a uma visão- política externa, o candidato 

se apresenta como um colaborador mais dinâmico da abertura do 

Governo: 

s:VLCJUQ4 £&abctuíiczndo jw'vto4 há muLto -tempo, ma-6 
e4.taa dUpo4Áx' « d-L4pu-tax o mandato demooJw.LL 
ëanien-te, dentto dc. LeL, QLsando Ln-te9fln-tnÕ44o 

36  Cf. Neves, Delina: 1983, op. cit. 
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4Lnd.Lectto ao p'wee44o de abtwta poLZtLca 
.LnZciado ne4.te goueAno. Como dLs4e MLqsto.te. 
£eh, temo4 que vLveti e. .t&abaflzax em corijun.to, 
ao conttxZo do awtxiiuL.tax&smo que aqu-L p'te.aen 
CILWflQ4137  

Dentre as metas dessa chapa destacavam-se: maior assis 

tência aos aposentados, salários mais dignos e assistência so 

cial com base na lei, porque as usinas não cumprem satisfatoria 

mente. 

O candidato declarava-se ainda, favorável as negocia-
ções diretas entre capital e trabalho, sem interferência do Es 

tado. Mas quanto a greve, só em último caso, depois de esgota 
dos todos os recursos legais disponíveis. Reificva ainda a cor 

poração sindical pelo seu papel de mediação: 

"ito -t&abaiho 4LncLLc&&, p.teeLéwno4 tL'twz. wn pou. 
• co a. te4ponSabiLLdade das tjtabcfítadoxeó e. dcx 

nicíox /ttópon4abílidctde a1s dDtetanía4 dos 4hi - 

Mas de todas as intenç6es apresentadas no lançamento 

da chapa 2, uma merece especial destaque, no caso desta pesqui 

sã, po mencionar a relação com ó STRC e uma posição sobre a 

disputa da contribuição sindical que foi registrada pela Impren 

sã local: 

"0 atual 4ecAeá/uo do STIAC decla/wa-4e Lavo 
xayeL ao aecm4o de 4eLL 4.LvtcUca-tQ com o &&tcLZ 

37 Jornal Folhada Manh,.17/01/79. 

38 Jornal Folha da Manh,17I10I79. 
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cato doh Yxãbalhado'r.e4 RwwLs, no que d.Lz .&es 

g
Lto a aiú.Lóao equLtaüvd das V1QV04 a440&ct 
4 - pa/ut eSeLto  ÇLnancebto, p4Lnc2paLniente 

- poLé ctckõ que 04 4Lnd-Lcctto4 devem ttaba- 
em conjunto. Alem do maLé, tenho muLtct 

achtuJuzçaõ pelo pkè4Ldente daquela entiM-21939  

Havia um discurso que sugeria uma disposição para ne 

gociar com o STRC, apontando chances de trabalho conjunto, que 

podia ser interpretado por uma postura oposta à adotada antèri 

ormente pelo STIÂC mas pelo que consta, nunca se chegou a ul 

trapassar o caminho do discurso ate a pratica efetiva dessa S ar 

ticulação. 

A outra facção da oposição que orgànizou a Chapa 3, se 

diferenciava das chapas 1 e 2 por urna postura política mais vol 

tada para mobilização dos trabalhadores na luta pela 	melhoria 

das condições de vida e trabalho, à pelo conteúdo de seu progra 

ma em cujos pontos recuperava a continuidade da ação 	sindical 

dos anos 60 eanterior ao Golpe de 64. Segundo Neves: 

"04 componentes da Chapa 3 defiend.Lam a .'tenoua 
çao da dL&e-to.'iía do &LndLcato, uLéando coni 
twa meiho/te4 £oJunaé de xep&e en.taçao pwta 
04 .t'tabaZhadoxe.4s. Apn.e4 en-tiwam corno plwtafiõn. 
ma a Lata pela gcuiantLada eéicabL&dade 	no 
ernpkego, pcvtateLasie.nte a manutenção do undo 
de goitantia pox tempo de 4 vwLço; pelo paga 
mento das taxaé de Ln4club&Ldade e pvuícuto 
éLdade de no jrrZn,Lmo Ss% pela .LntenéLLcaçao 
do4 rnecanLónq4 de p&eiéao junto ao M.LnL&te/tLo 
do TitabaLho, a 7ÇLm de aurnerkta/c e. éLétematUait 
a. pe.kZcLa nQ4 LqcaLó de. t'utbaLkõ; pelo awiievi 
tob4tanelal do pLóoéa&ut-LaL; pela equ.Lpa-
'ta4aõ 4ct&vtZaL 404 einpkegadõ4 cõnt.kaiadoé pa- 

aa Folha da Manhã, .t7/O1J79.- os grifos siomeus. 
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luz pvtZodo de Lafi&a, egwLvatetvte ao que pe/t- 
&be õ 	enp'teqado4 e6e-tLvo4, e pela aia Lvi- 
co/tpo&açao ao quad'w da eínp'cóa, com 	4aLwtL - 
04 de4LnLdõb pelos LvzdLãe4 do cW&LdJ.o cole - 

O destaque no ultimo ponto da plataforma da Chapa 3 

acena para a possibilidade concreta de articulação entre 	STRC 

e STIAC. na;medida em que da 6tica dos candidatos partiã 	uma 

elaboração política contrária a discriminação dos trabalhadores 

rurais que representam basicamente o contingente dos safristas. 

Diferente da Chapa "2" que transforma a questão em problema ad 

ministrativo, ao se comprometer com una solução pela divisãodos 

associados e da contribuição sindical, que nunca efetivou. 

Apesar de existir esse "momento" de renovação de 	pro 

postas no encaminhamento da pratica sindical no STIAC, o STRC 

também não realizou nenhum esforço no sentido de uma 	aproxima 

ção deste processo, embora estivesse as vésperas do dissídio e 

conhecendo as repetidas articulações dos usineiros com a entida 

de contra seus interesses. 	 - 

Mas com relação a Chapa 3, apesar - de anunciar um modo 

lo de atuação sindical mais politizado, essa chapa dispõe de me 

nor apoio e sofre o efeito da marginalização na imprensa local 

onde é apenas anunciada sua existência, sem nenhuma reserva de 

espaço para apresentação de suas propostas. 

No quadro da disputa, a "oposição" tinha maior espaço 

para uma vitGria, mas essa qualificação ficava representada pa 

40 Neves, .Delma E.: 1983, op. cit., pg. 44 (o grifo e meu). 
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• - rã os trabalhadores, segundo Neves, pela segurança maior de "es 

tabiljdade". numa proposta menos radical, como a 	da Chapa 2. 

Acrescido ainda o fato de que o atual contingente de 	trabalha 

dores se constitui de pessoas mais jovens, resultado do 	esque 

ma de rotatividade utilizado pelas usinas, o que colocava difi 

culdades ao resgate de uma historia de lutas e conquistas. 

A Chapa 3 sofria portanto, um problema mais. de imagem 

do que de propostas, quando a imagem permitia aos 	"continuis 

tas" (Chapa 1 ou 2) manipular o medo do fantasma do comunismo. 

As Chapas 1 e,2,. possuidoras do mesmo modelo 	políti 

co de atuação sindical se diferenciavam, entretanto, quanto ao 

• caráter da continuidade que propunham. Entre elas»a Chapa 	2, 

modernizada e utilizando um discurso liberal, representava o mo 

delo internalizado pelos trabalhadores acerca do papel do sindi 

cato vivido nos Liltimos anos, mas adaptando-se às novas 	condi 

ç6es da conjuntura, trazendo uma proposta de aproximação maior 

com os problemas salariais existentes, o que passava por uma re 

lação mais en6rgica com os usineirios, mas mantendo a 	expansão 

do assistencialismo e do bom relacionamento com as autoridades. 

Esse novo continuismo recebia maior apoio, 	inclusive 

da imprensa local. 	 - 	-• 

As eleições ocorreram em 1980, com uma vitória aperta 

da da Chapa 2 sem obtet o respaldo necessário para uma • gestão 

estável. O baixo numero de votos alcançados nas urnas levou as 

duas outras chapas a questionarem a legitimidade da eleição 	e 
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forneceu o material necessário para que o ex-presidente recorres 

se. na Justiça, alegando fraudes. 

O processo na Justiça acarretou, desde 	início, a.cri 

se na direção da entidade. O sindicato foi conduzido sob 	cons 

tante ameaça de interrupção de mandato e anova diretoria 	só 

tomou posse na base de uma liminar conseguida a partir dos 	es 

forços da assessoria jurfdica. 

Mas as liminares se sucederam a cada trimestre 	como 

forma de permitir o curso da gestão e a liberação das 	contas 

bancarias, o que retardava a ação sindical e criava problemas 

internos à administração da entidade e suas sub-instituições. 

Para buscar legitimidade junto às bases, resolveram en 

frentar os usineiros em março de 1981, época da data base, mobi 

lizando os trabalhadores individualmente, á entrarem com ações 

na Junta em função dos atrasos no pagámento. Mas logo o momen 

to vivido no País, preparatório de campanha para as eleições de 

1982 levou o dirigente a assumir posições e compromissos parti 

dários que relativizaram esse trabalho de mobilização que visa 

va ações individuais e não uma Convenção. Como secretário 	do 

PDS local, o presidente encontrou outras pressões pela 	frente 

e o pr6prio esquema que o mantinha na direção do sindicato 	de 

"liminar em liminar", tornou-se insustentável, e ele caiu. 

Nessa época, que foi iniciada .a Convenção Coletiva dos 

rurais, o STIAC vivia a mais profunda crise interna. 

Na verdade, a conjuntura favoreceu o antigo dirigente 

que havia dado entrada com um Mandato de Segurança pedindo que 
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fosse sustada a eleição sindical de 1980 por ausência de 	quo 

rum, e ate então não havia sido julgado em função de liminares 

obtidas junto ao Ministério. 

A tftica utilizada pela diretoria empossada acabou sen 

do comprovada como corrupta e amplamente noticiada pela impren 

sa local que anunciou o suborno de um ministro do TST para con 

seguir prorrogar ilegalmente a liminar do Mandato por dois anos, 

mantendo-se com isso,na frente do sindicato. Mas em 1982 o sin 

dicato sofreu intervenção do MS.nistgrio do Trabalho, porque foi 

comprovado o suborno. O advogado contratado pelo ex-dirigente, 

moveu processo no Rio com provas cabais de desvio de veibas da 

entidade para efetivação do suborno. Assumiu o STIAC uma Junta 

Governativa encabeçada por Sílvio Pinheiro, preposto da 	Usina 

São João e representante das usinas na Justiça do Trabalho. 

Neste ano, foi julgado o processo da FBTAG-RJ e sindi 

catos pedindo, entre outras clausulas, o enquadramento sindical 

para os trabalhadores de lavoura vinculados a usina. Neste con 

texto, o STIAC assinou a tese da Contestação junto com os 	usi 

neiros, apoiado nas iniciativas de seu presidente - interventor. 

Merece destaque, finalmente, as diferenças em 	termos 

da ação sindical conduzida pelas entidades STRC •e STIAC em pe 

rrodos distintos. 

Entre os anos 60-64 no municlpio,o STIAC representa um 

sindicato de luta voltado para mobilização dos trabalhadores nu 

ma pressão direta contra o setor patronal e o governo, enquanto 
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o STRC desenvolve, sem mobilização alguma, urna rotina burocr 

tica de defesa. jurídica dos direitos dos trabalhadores rurais. 

Nos anos 80, que aqui merecem atenção maior, temos um 

quadro diferente. O STIAC, envolvido com um movimento de reno 

vação "continijista" que resulta numa crise maior para a entida 

de provocada pela intervenção doMinisthio do Trabalho. Enquan 

to o STRC, nessa nova conjuntura, apresenta uma novidade em sua 

atuação decorrente do XII Contresso dos Trabalhadores Rurais de 

1979. Verifica-se no âmbito do STRC, a experiência de 	integra 

ção ao projeto do MSTR, por um sindicalismo forte, unido e com-

bativo que apresenta como cartão de apresentação as greves e vi 

t6rias dos canavieLros de um Pernambuco revivido. 

Apesar, entretanto, de todos esses fatos arrolados, sa 

be-se que em termos da luta jurídica na Junta, o volume dos pro 

cessos encaminhados pelo STIAC, acompanha em quantidade o 	mon 

tante conduzido pelo STRC. As. quest6es trabalhistas são resolvi 

das, de forma regular no âmbito judiciário, tal a evidência da 

exploração contra os trabalhadores em Campos. 

Até porque, de certo modo, esse procedimento de "tocar 

questão" não é exclusiiro de nenhum sindicato envolvido com 	as 

questões dos assalariados cujos direitos são normaLizados. 	na 

CLT. 

O que merece destaque para o STRC em relação ao STIAC 

a prioridade no encaminhamento de açêes plúrimas, segundo cri 

entaçãodo MSTR, e uma certa receptividade mais familiar 	aos 

trabalhadores rurais de usina, conforme afirmam os canavieiros, 
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o que passa por uma identidade de categoria. Enquanto se quei 

xam de uni atendimento mais "frio" pelos advogados do STIAC. 

Segundo Neves, o STIAC havia encaminhado à JCJ, de ja 

neiro a setembro de 1982, 1.562 processos, visando impor 	à 

usina a aplicação da legislação`., apesar, entretanto, do niime 

ro elevado iepresentaro sonat6rio de processos individuais, e 

nenhum movimento no sentido de organizar uma luta coletiva. En 

quanto o STR no mesmo período, com 205 processos na justiça, 

contemplava a demanda de cerca de 1.500 trabalhadores movendo 

ações coletivas, mas igualmente sem desenvolver um trabalho de 

mobilização, exceto para a preparação da Convenção em 1980. 

De todos os modos, o que deve ser considerado é què, 

na perspectiva da luta entre capital e trabalho, acaba-se •de-

monsttando que aprática da. luta corporativa, particularmenteem 

Campos,-tem na Justiça Trabalhista o canal primordial da ação 

sindical, independente de certas especialidades inferidas por 

essa ou aquela orientiçã'1ítica dos dirigentes. 

Por outro lado, a prática diária do STRC já reflete 

efeitos no plano da consciência dos trabalhadores, 	embora de 

forma estereotipada. Consultados nos locais de trabalho, eles 

reagem pela identificação e escolha 'dos sindicatos, -segundo a 

"imaem" dos mesmos. O STRC ." pa)ia toczaft questão na Ju4tLç,ct, 

poitqae 	rnuUo bom o 'acompctnka.ráien-to, a ajada e o ?ttatarnan.to que 

kI.Neves, Delma Fessanha, "Por Trs dos Verdes Canavjais", ComuniL 
cação apresentada no Semínrio sobre . "Conflitos, no Campo no Estado do Rio 
de Janeiro", 29 e 30 de outubro de 1984, PPGAS, IJFRJ, pág. 51 '(Inímeo). 



153 

eleh dão" (sic.), e o STIAC "-tem um a-tendZmen.tomd.Leo e ko4p 

.ta.tax muito bom, pena que oa -dUko4  da gente não pode e4.tudak 

ia poltqae £Lea Longe e pa/tece que E mctL€s p'co pe44oaL conttcuta 

do". (sic.) Sabe-seque o STIAC move aç6es na justiça, mas exis 

te uma diferença no trato pessoal com os trabalhadores da lavou 

ra e os da indústria, segundo alegam. Poucos distinguem entre 

as entidades corporativas, um canal para lutas dirétas contra a 

exploração do patrão,.e no máximo uma via para o :ressarcimento 

indireto das condiç6es sociais de sobrevivência, 

Coma disputa de base existente entre as entidades, 

fica pendente a-perspectiva dós trabalhadores, independente das 

corporaç6es profissionais a que têm acesso, no caso os trabalha 

dores rurais de usina. Afinal, seu confronto com o capital numa 

luta c6ntra a corrosão de seu valor-trabalho, não acaba sendo 

filtrada -e fragmentada pelo mesmo sistema?- Na prática, para os 

canavieiros de Campos, o enquadramento sindical ainda não é o 

seu problema. 	 - 

Por outro lado, verificava-se uma carência no tocante 

a organização das lutas miúdas mas cotidianas que aconteciam 

nos canaviais- Essas lutas aguardavam para serem assumidas por 

um trabalho de direção contínuo e cumulativo que não acontecia. 

Enfim, para situar a luta sindical no local de onde se 

origina e parte a ação, torna-se importante montar uma caracte 

rização desse espaço: o município de Campos, na região norte do 

Estado do Rio de Janeiro. 	- 
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Nesse universo sócio-espacial encontram-se 	impressos 

antecedentes e determinações da correlação de forças que provê 

legibilidade à prática do STR de Campos, mais uma dimensão, por 

tanto, que se imprime eia nosso objeto e que será 	desenvolvida 

no capítulo seguinte. 



CAPITULO IV - CAMPOS ABERTO 

- kEYEITÁDO NAOTICA DA SUORDNA9ÃO DOS TRABA-

LHADORESA0 SISTEMA DA AGROINDOSTRrA DA CANA 

"Á u&Lna E uma eoLsa que .engole -toda a. rn&iha 
vida. Pwi.eae que. ncc5cea eorn.Lgõ; pnaga de po-
bke! Lwtjue..L ela znaó a. uLLgem vem me bu4awC! 
(Dnã. Mária Jos, moradora da favela de Ura 
raL Afastada do corte da cana por acidente 
de trabalho - ficou coxa). 

Esse capitulo se justifica pela relevância; no caso do 

estudo da ação sindical, de se estabelcer uma dada localização 

dos fatos no espaço de sua construção cotidiana, ressaltando as 

características do município através de alguns indicadores físi 

cos e demográficos que sirvam de parâmetro para o leitor. 	Mas 

tomando também como proposta, considerar Campos para além 	des 

sas características, como uma região - contexto: sendo 	espaço 

de reprodução de uma força de trabalho subordinada à agroinds 

tria da cana, descrevendo a situação do trabalho nos canaviais 

e apontando o padrão de dominação existente que se expressa so 

bretudo atravgs de uma reordenação do mercado de trabalho no mu 
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nicípio. Com  esses dados pretendo, na verdade, mostrar o conjun 

to das relações s6cio-econ6micas que envolvem o sindicato e as 

definiç6es de sua ação sindical. 

1 - DADOS GERAIS SOBRE O NUNICIPIO: O ESPAÇO DAS USINAS'  

Campos é uma grande área de produção canavieira, cuja 

expressão social se reflete num sindicato de trabalhadores 	ru 

rais com uma base extensa 'a que tem sua principal identidade lo 

calizada nos assalariados, em especial nos vinculados às usinas 

de açúcar e alcooleiras. 

Na época da pesquisa (1980) o município possuía 	uma 

populaçãõ de 349.036 pessoas e 68% dela já se 	apresentava 

como urbaiia 2, embora o contingente - de trabalhadores rurais 	já 

ultrapass'asse a casa dos 70.000 - assalariados da cana em 	sua 

quase totalidade. 

No Estado do Rio de Janeiro, foi especialmente em Cam 

pos que o processo hist6rico desenvolveu o que hoje se articula 

como uma rede de proprietários de terras basicamente envolvidos 

com o plantio e industrialização da cana-de-açúcar. 

Para os interessados, existe urna excelente analise hist6rico-
-estrutural da ques.to agrria na ±àgiao, que foi elaborada por Neves,D.P., 
em "Crescentes e Minguantes" - dissertaçio apresentada ao Programa de PSs-
-Graduaço.em Antropologia Social da IJFRJ, 1979 (mimeo). O Zivro publicado 
pela Zahar Lavradores e Pequenos Produtores da Cana (1981) nao apresenta o 
texto completo. 	 - 

2 Fonte: IBGE - CenoDemogrfico de 1980. 

E) 
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Essa rede de relaç6es econ6micas foi regulamentada no 

país em 1933 com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool e 

em Campos ela progride e se reproduz até os dias atuais. 

Mas oimportante areter é que, com a - criação do MÁ., 

ficou estabelecida a garantia e a preservação de dois 	setores 

capitalistas para a reprodução da agroindústria açucareira: o 

dos fornecedores e o dos industriais. A definição das caracte 

rísticas mais rentáveis em relação à força de trabalho absorvi 

da nesse processo, foram sendo gestadas historicamente através 

da expulsão dos colonos/moradores e sua expropriação. A explora 

ção dotrabalho.incide sobre os s'egrnentos de assalariados ru- 

rais mediante contrato unilateral ou pela constituição 	dos 

"b6ias-frias"3  que se definem pela venda temporária de sua for 

• ça de trabalho, abrindo mão de todos os seus direitos trabalhis 

tas. Por. outro, essa exploração também recai sobre os pequenos 

produtores de cana, através de sua subordinação às usinas 	ao 

Estado. 

Verificou-se nessa região ainda, paralelamente à õxpul 

• são dos antigos "moradores", um processo dè centralização e con 

centração de capital através da fusão de usinas isoladas à gran 

des empresas. Por volta de 1960 - há cerca de 20 anos atrás - 

operavam 31 usinas no município. Atualmente existem apenas 18 

Ver D'Incao, Maria da Conceiço.- O liGia-Fria: Acumu1aço e Mi 
s&ria, Vozes, 1977, para uma conceituaçao geral do "B6ia-Fria". Em Campos, 
esse tipo de tràbalhador 9 conhecido como "clandestino". 
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- 	em todo o Estado do Rio, sendo 13 localizadas em Campos4. Essa 

dinãmjca de. fusão e incorporação também revela sua outra 	face 

através de processos, em geral violentos, de grilagens e 	pres 

são sobre pequenos proprietários, aumentando a concentração fun 

diária que chegava a ser facilitada, inclusive pelo Estado como 

no caso do desaparecimento de lagoas em que se colocavam os ser 

viçds do DNOS para drenagem, à disposição dos grandes prôprietã 

rios. 

O Quadro Atual 

O exame da agroindilstria campista revela que este 	se 

ter detém terras numa quantidade que qualifica sua hegemonia na 

estrutura fundiária da região. A extensão das propriedades 	e 

das terras ocupadas em uso ou retidas pelas usinas & da 	ordem 

de 46% da área total do município que corresponde à 350 mil ha. 

Em1979, segundo pesquisa realizada pela CEPA-RJ 5,che 

gava a 161.131 ha  a área total à disposição das usinas decCarn  

pos, das quais 90% em regime de propriedade e 10% arrendadas. 

' As usinas que operam em Campos so: SioJos, Quissami, 	Sapu- 
caia, São João, Barcelos Baixa Gzande, Cawbahyba, Paraizo, Cupim, Santa Na 
ria, Santa Cruz, Novo Horizonte e Queimados, segundo dados obtidos no sindi 
cato da Industria de Refinaço.do AçGcar do Estado do Rio de Janeiro e Espt 
rito Santo, para 1980.. 

"Mecanização Agrtcola na Cultura da Cana-de-Açucar", CEPA-RJ, 
198Ó (xerox). A pesquisa no havia sido condlutda na poca e a equipe gen 
tilmente cedeu as tabelas e o material processado para codifícaçao. 

6 Ver em anexo (n96) quadro daCErA-RJ. com  dados sobre.a distríbuiço 
da área total por usina. 	 - 	 - 
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Pelo aumento dessa área total, diretamente sob controle das usi 

nas, projetada nos cinco anos anteriores, calcula-se um cresci 

mento jdio anual da ordem de quase 1% de novas terras anexa 

das, processo ainda em curso, sem demonstrar sinais de interru2 

çao. 

Dado a ser destacado, entretanto, refere-se.ao  fato de 

que as usinas utilizavam apenas 56% da área total que 	dispu 

nham efetivamente, paira a cana em produção, permanecendo o res 

tante da área retida para outros usos principalftente pecuária, 

ou para especulação. 

Ainda segundo a pesquisa da CEPA, em que pese as condi 

ç6es do solo revelarem que 84% da área utilizada para cana ad 

mitisse mecanização, em Campos verificava-se a predominância do 

processo manual. 

Esses dados revelam o peso relativo da mão-de-obra na 

reprodução da agroindüstria na região. Quando se percebe 	que 

apesar dos subsídios do Estado e do crdito agrícola acessível 

aos usineiros, a produtividade via tecnologia aparece reduzida 

face a ampliação da demanda de mão-de-obra, pode-se inferir 	a 

existência de um sistema de dominação garantidor do barateamert 

to da força de trabalho 7 . 

A pesquisa apresenta dados acerca da usina Santa Cruz, - uma 
das mais citadas naJustiça do Trabalho pelo sindicato que na safra 78/79 te 
ve a maior produçào.em relação às suas concorrentes, apresentou uma produti 
vidade m&día na ordem de 6 toneladas/dia/homem utilizando exclusivamente o 
corte manual. Alm do que à trabalho manual admite situaçoes bastante co-
muns, no processo de trabalho, quando, em geral, o trabalhador leva mulher e 
filho para ajudá-lo, sendo ele o flnico. inscrito como trabalhador. O salário 
do dia à feito a partir da tarefa que a família assume e a 	produtividade 
neste caso nao.pode ser individulizada. 



160 

Com relação ao recrutamento e ao padrão de remuneração 

da força de trabalho ocupada na cultura canavieira, os dados ob 

tidos acerca dos assalariados em usinas pela . ..CEPA-RJ 	demons 

tram-se ilustrativos tanto do barateamento da mesma quanto 	da 

manipulação .de um esquema de segmentação dos trabalhadores. 

Estes dados referem-se exclusivamente à safra 78/79 é 

separam a força de trabalho em permanente e temporária s  

Segundo a pesquisa da CEPA que revela as informações 

obtidas nos escrit6rios das usinas, do total 	da mão-de-obra 

permanente, ocupada nas usinas (8.072), em 1979, 33% € especia-

lizada, o que significa, ocupada nas funções relativas ao manu 

seio com o maquinárIo. Nesta atividade ixdustriária o 	salário 

m&dio/ms era da ordem de Cr$ 4.424,68.8 . Um valor, portanto, 

quase duas vezes superior ao salário mínimo vigente na 	6poca, 

de Cr$ 2.932,00. 

Os demais trabalhadorespermaneÍftes não especializados 

recebiam namdia das usinas, Cr$ 2.368,89 por mgs, abaixo do 

mínimo oficial. Sabemos que nessa condição encontram-se priori 

tariamente os trabalha•dores com funções relativas à parte da Ia 

voura na agroindústria. 

Quanto aos temporários, èm função das operações ou fa 

ses do ciclo de produção 9 , o recrutamento de mão-de-obra varia 

o salário mínimo em questo.refere-se ao valor nominal decreta 
do na &poca do trabalho de Campo da CEPA (1979). Para chegar a esse valor, 
utilizei como fonte o Boletim do DIEE$E - "Salario Mínimo", Edição Especial, 
Abril/82, p&g. lO.. 

O calendrio de operaçes, elaborado pio CEPA indica para a sa 
fra de 78/79, os meses de abril, maio e junho como de retração da mao-de- 
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em intensidade representando no conjunto das usinas, um acr6sci 

mo de 13% sobre a mão-de-obra permanente para o plantio e o 

salário médio por mês chegava a Cr$ 2.928,00, algo bem próximo 

do mfnimo para a região, mas por ser média ainda revela a exis- 

tência de uma remuneração real abaixo do que 6 estipulado 	em 

lej. 

Para os tratos culturais o. acr6scimo 6 da ordem de i6% 

ocupando o contingente recrutado durante 6 meses e representan 

do para os trabalhadores, na m6diadas usinas, um salário na or 

dem de Cr$ 2.607,60 por mês. 

Mas 6 na fase da colheita, entretanto, quando se veri 

fica o pico de safra, que o recrutamento de mão-de-obra temporã 

ria atine nfveis-  impressionantes. Para a safra 78/79 houve um 

crescimeno da ordem de 87%'da mão-de-obra ocupada, com uma ré 

muneração que na época chegava a uma me-dia de Cr$ 115,34/dia ou 

Cr$ 3.460,20/mês. 

Algo nesses dados, entretanto, não pode passar desaper 

cebido. A mão-de-obra temporária, isto 6, numa condição 	insta 

vel em relação à sua absorção no mercado de trabalho e sem 	os 

direitos trabalhistas 6 "recompensada" pelos usineiros com salá\ 

rios sempre superiores aos da mão-de-obra permanente (com aces 

50 às garantias sociais) , embora na configuração do mercado de 

trabalho, para esse contingente de trabalhadores, a entressafra 

represente uma condição. de desemprego ou no máximo subemprego. 

-obra e os meses de julho, agosto, setembro e outubro - o pico de safra 
como o período para a maior absorçao. de ïnao-rde-obra, -para aquele ano. 
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Veremos mais adiante, ao discutir a lógica do "contro 

le" da força de trabalho no processo produtivo, em que medida 

essa "desigualdade" planejada afeta as relaç6es inter-classe. 

Mas ainda podem ser feitas algumas considerações para 

a caracterização da principal atividade econ6mica no município. 

Segundo dados do Relat6rio Banas (1975) o capital 	5.0 

cial da agroindilistria açucareira na' região que era calculado em 

torno de Cr$ 670 bilh6es, demonstrava-se relativamente baixo em 

relação ao conjunto da economia fluminense. Mesmo assim, 	em 

1980, o Estado voltou a favorecer coxa subsídios o setor, a títu 

lo dos projetos de irrigação que eram reivindicados como solu-

ção para um melhor desempenho econamico da atividade. 

De outro ladá, documento produzido pela assessoria da 

FETAG-RJ (1979) para o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Cam 

pos'° , demonstra que do total da estrutura 	de custos e preços 

da cana (mão-de-obra, capital produtivo, encargos diversos, des 

pesas administrativas, margem bruta de lucro), a participação 

da mão-de-obra correspondia apenas a 38,8%  do custo total. 

Considerando-se então a volumosa participação dos 	as 

salariados rurais da micro-região açucareira de Campos em rela 

çâo ao numero de assalariados rurais em todo o Estado" pode-se 

Documento encontrado nos arquivos do STR intitulado: "Salrio 
Mínimo Raço Mínima" (1979). Documento elaborado para a campanha salarial de 
1980 (xerox). 

11  Cf. Landim, Leilali -' "Áreas de Assalariados Rurais no Estado do 
Rio de Janeiro" (mimeo, 1981). Para dimensionar o peso da mícro-regíao no 
Estado, em termos, do contingente de assalariados, Landim elaborou pesquisa 
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aquilatar o baixo padrão do preço da força de trabalho assala 

nada do setor -rural fluminense. 

Merecem consideração também, os dados acerca da popu 

lação distribuída em rural e urbana no Norte Fluminense e 	em 

Campos. 

Para se ter uma noção do comportamento demogrfico ao 

longo dos anos 50, 60, 70.e 80, a tabela a seguir, demonstra-se 

significativa do processo de urbanização ou "inchamento" urbano 

no decorrer dessas décadas, apesar da incidência expressiva de 

trabalhadores rurais na região. 

Caindo em média cerca de 10% de um perfôdo ao outro, a 

população rural no.  Norte Fluminense encontra comportamento se 

melhante no município de Campos cuja quéda relativa, à exceção 

da passagem dos anos 70 para 80, manteve-se em torno dos 10% em 

média. 

Não se pode avaliar a exceção constatada nas 	últimas 

décadas para Campos a não ser por hipéteses a serem testadas ,:;tas 

unia delas poderia indicar &fen8meno da favelização horizontal de Cam 

pos queatravessa a se-de municipaÏ (urbanizada) em direção 	ao 

interior. Isto poderia estar contido na prépria contaminação dos 

onde demonstra comparativamente o peso da mio-de-obra rural assalariada na 
micro-regiao e a sua relaçao.no conjunto do Estado, a partir do Censo Agro-
pecu&rio (IBGE) de 1975. Assim, apesar do grande peso relativo de assalaría 
dos rurais na coxnposiçio.da mao-rde--obra nas micro-regioés de Itaperuna, Va 
le do Paraíba Fluminense, Vassouras e Pirat, e Tras Rios, a Açucareira de 
Campos destaca-se em 19 lugar na classUicaçao, apresentando 70.147 	traba 
lhadores rurais, compreendendo os assalariados da caúa em sua quase total! 
dade.  
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dados censitârios que definem população rural, a recenseada 'tf2 

ra dos limites das cidades e vilas", incluindo os 	"domicílios 

riisticos". Sendo que a população da favela vive sempre na condi 

ção de periferia, e encontra-se estruturalmente expulsa de seu 

local de origem, e numa situação de dependência maior dos equi 

pamentos e mercado urbanos. 

Assim também merece destaque. em Campos, o 	crescirnen 

to regular e contínuo da população urbana que, engrossando tam 

b6m o fen6meno da favelaço jndica o salto (de 55,1% para 68,4%) 

da ocupação urbana, exatamente nas duas ultimas décadas. 

Importánte notar que o incremento da população urbana 

não decorre apenas da taxa de crescimento vegetativo. Evidente 

mente fatores sociais sempre interferem. No caso específico de 

Campos, as condiç6es do trabalho temporário, 	institucionaliza 

do sobretudo entre as décadas de 70.a 80, devem ser pesadas na 

avaliação. Mirando os números absolutos, percebe-se que enquan 

to a taxa de incremento urbano de 1950 a 1980 no Norte Flumjnen 

se vem aumentando, em Campos a maior taxa encontra-se na virada 

de 1950 para 1960, tornando-se menor a partir de então o cresci 

mento urbano e notadamente entre 1970 e 80 (vide Tabela) 

Considerando-se que nas últimas décadas a população ru 

ral de Campos se reduziu, porém menos que nas décadas 	anterio 

res, o peso significativo desta população ganha destaque. 

Fatores articulados a sazonaljdade do trabalho novamen 

te demonstram ter peso nesta situação. Migração temporâria 	em 

- 	busca de emprego dos moradores de periferia urbana (favela) cau 
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sadas pelo desemprego e competitividade do mercado de trabalho 

por um lado., e novos mecanismos de fixaçãã no campo, de um con 

tingente de reserva necessário e à disposição da agroindústria, 

em resposta ao movimento crescente de recusa (migração) às con 

clições da oferta de emprego, por outro. A p.répri.a expansão do 

setor da construção civil,nesse período, é tanto.o sintoma de- 

corrente da urbanização como funciona no sentido de reter no mu 

ni.cpio um contingente de mão-de-obra sem qualificação com o 

perfil da população rural, o que discutirei adiante. 

Neves ainda quem suscita, para o período que decorre 

da década de 60, algumas explXcaç6es prováveis desse 	fenômeno 

quando esta sendo retomado o processo de -migração rural para a 

sede do município ou para outros centros urbanos, e cujos efei 

tos podem estar manifestos nessa virada de 1970 para 1980, atra 

vês de pcüfticas que visam a retenção da mão-de-obra. 

"Á eoncevt'taçao da4 p'top&.Ledade.ó e o. awnento. 
do nwyien,o de peguena4. pliop/iedade2 (a-te 50 ha) 

.4a0 	 & wnptLaçao d04 e4tZ- . 
muLo4 a ÇLxaçao da popuLetçao na4 cvte.a,6 ,uvz.aL 
ape,sah do c,'tescÁmetvto da popuiaçao wtbana" 2  - 

Esse quadro, de dados sobretudo demográficos, não es 

gota a caracterização do'munidpio. Restam ainda algumas consi 

11 	 deraç6es acerca da depreciação nas condiç6es de vida da popula 

ção trabalhadora e que se referem ao ambiente sécio-espacial. 

12 Neves, Delina P. - Lavradores e Pequenos-Produtores de Cana, 
Zahar, Rio/1981 (p&g. 197 - NOTAS - 6). Os grifos sao meus. 
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Um relatório do Centro Norte Fluminense para Conserva 

ção da Natureza- - CNFCN' , fala sobre a degradação quê ocorreu 

na fisionomia original da região nos últimos anos desse século. 

motivada sobretudo, a partir da modernização progressiva 	da 

agroindistria açucareira e alcooleira, somada à concentração fun 

diária, ao despejo de esgotos, à fabricação de cimento, à espe 

culação econ6mica e à indústria da construção civil que começa 

a se expandir em período recente. 

Esse documento denuncia e apresenta Campos como uma re 

gião de grave problema ecolégico, estreitamente ligãdo à repro 

dução das relações econ8micas nela dominantes e, destaca a p0 

luição no ar e na água como um sub-produto social 4a agroindíis 

tria canavieira e que afetam diretamente as condições de 	mora 

dia e de trabalho da população mais carente, de modo a 	tornar 

sua sobre'vivgncia mais precária ainda. 

Na questão da água, o problema se agrava com as mortan 

dades de peixes nos rios e lagos da região, causadas Pelos aflu 

entes despejados por usinas e destilarias em elevada quantidade 

caracterizando a agressão eco16gica nos períodos de safra. 

Essa situação é grave, considerando-se que as favelas 

ribeirinhas, habitadas fundamentalmente por trabalhadores"tlan 

destinos" (os b6ias-frias) , são diretamente atingidas. 	Um dos 

meios alternativos de vida mais procurados por essa população, 

13 Documento do CNFCN destinado aos candidatos Fluminenses a car 
gos executivos e legislativos, redigido por Arístides Arthur Soffíati Netto: 
"Os Problemas Ambientais do Norte Flumínene eas Eléiçoes de 15 :de Novem 
bro de 1982". (mímeo), pág. 2.. 	 . 



decorre da pesca para a subsistência familiar, e a agua que uti 

lizam para lavar, comer e banhar 9 exatamente essa. Esse alimen 

to contaminado aumenta o índice de enfermidades e portanto afê 

ta a disposição para o trabalha, o que os empregadores interpre 

tam domo "preguiça" e indolência. 	 - 

Com relação a poluição do ar á. fuligem negra resultan 

te da queimada dos canaviais prejudica a população que 	reside 

nas favelas, na periferia dos canaviais além de piorar as condi 

ç5es de trabalho no corte da cana. 

Embora os cortadores de cana afirmem ser melhor traba 

lhar com a cana queimada que não corta a mão e facilita a opera 

ção, como não disp&em de equipamentos de proteção, uniformes, 

viseiras ou luvas 	(.se quiserem tem que comprar por contra 	pr6 

pria), queixam-se muito da fuligemque não se restringe ao 	lo 

cal de trabalho, invadindo o ambiente de moradia". 

.not6ria ainda a presença deagrot6xii.cos, h&rbicidas 

- 	e fungicidas que aumentam a periculosidade do trabalho na lavou 

ra de cana e que foram introduzidos em maior escala, especial-

mente nos últimos dez anos.. 

No caso de Campos, o problema do mercúrio chegou a ser 

divulgado na imprensa nacional, por causar cegueira. 

Na época da pesquisa, -tive contato com essa fuligem, quando fui 
entrevistar o pèssoal nas favelas e na hora acontecia uma queimada nos arre 
dores. Contaram os moradores que eles passam por isso diariamente na 

nos-arre 
 

da colheita. O ar fica contaminado de particulas de carvão, - num espetaculo 
assombroso.. "A fuligem entranha no nariz, -a vista lacrimeja e a gente. fica 
imundo. Lav& roupa naod, e na comida vem aqueles carv6ezinhos voando que 
não tem jeito." (sic,). 	 - 
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Assim, os termos da modernização econômica justificam, 

como as evidencias apontam, opadrão de reprodução. da força de 

trabalho na forma em que se apresenta. 

A exploração do trabalhador ultrapassa os limites 	do 

contrato de trabalho, incidindo, sobre as condiç6es de vida com 

a proletarização em curso no município. 

E enfim, pode-se dizer que a "fuligem negra" que 	se 

solta dos canaviais queimados termina caracterizando simbolica 

mente a imposição absolutizante da principal atividade econômi 

ca, e que representa, também ao'Mvel simb61ico, a força 	som 

bria das relaç6s de dominação. 

2 - A SUBORDINAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À AGROINDUSTRI4 

"Saudo todc.4 a4 pequena4 £wta4 an6n2jnab que. 'se 
dão na's ptantJiç6eÀ, £azenda.6, u&Lna's e. OWt'tD.4, 
desde o nwt-te ate o 'sul do Pais. São utas pe. 
qaenab £utctÓ que se o&gan-Lzarn peia base que 
vão constttwLx a o.'tççL dai, gwnde,s .twta4 - que. 
tJÁJL2íO". (Trecho da carta do campons Manoel 
da Conceíço Santos, enviada ao II Congresso 
de Trabalhadores Rurais, 1W, 1979). 

Para identificar melhor os trabalhadores rurais em Cam 

pos, base social do sindicato que g alvo deste estudo, torna-se 

necessário levar o movimento da análise a localizar os 	proces 

sos que constituíram a. força de trabalho disponível e absorvida 

pela agroindilstria açucareira. da região. 

Essa apresentação ser feita partindo do 	pressuposto 

de que, neste estudo, nos interessa especificamente o segmento 
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de trabalhadores assalariados para uma anlise de sua luta tra 

balhista. Por esta razão, os pequenos produtores de cana não se 

rão aqui apresentados embora representem uma caracterrstica es 

( 	pecífica do padrão de acumulação a nrvel local, que 	diferente 

de outras regiSes como Pernambuco e São Paulo, articula o 	se 

mento assalariado com um segmento de pequenos produtores que g 

recriado tendo em vista a reprodução do capital agroindustriai'5  

15  É especificidade do norte fluminense a presença quantitativa 
de pequenas unidades, articuladas às grandes é indias prõpriedades, forman 
do um conjunto integrado que constitui a base ecbnmica da agroitidstria açu 
careira, ao mesmo tempo compondo a reserva de força de trabalho dispontvel 
para o setor. 	 - 

Entretanto corno o referënciil dessa analise o STR, torna-se na 
cessário considerar que deste ponto de vista, constitutdo como um síndica 
to de assalariados pouão organiza a: pártir dos pàquenós lavradores para a 
construçao.de -sua identidade: Mas, dada a importancia desse segmento no mu 
nidpio, farei aqui, em NOTA, alguns esclarecimentos. 	 - 

A recriação capitalista de pequenas unidades familiares, ou cam-
ponesas, representa um processo importante verificado na micro-regiao açuca 
reira de Catãpos e seu desenvolvimento 9 embricado com o prSprio desenvolvi 
mento e modernização do complexo agroindustrial. 

- Na qualidade de pequenos .fornecedores de cana, o que mudou, em re 
laçao a sua condição original, camponesa, não foi a sua lSgica interna de 
produção - com base na propriedade da terra enquanto meio de produção e a 
operatividade a partir do trabalho familiar - mas a sua condição de in'epen 
dancia e auto-suficincia. 	 - 

A recriação capitalista destas pequenas unidades ocorre no interi 
or da dinmica de integração ao sistema- agroindustrial e da submissão cada 
vez maior ao controle do Estado, que define as políticas agrícolas para o 
setor. Na outra face, a sua sobrevivancia se explica por um conjunto de es 
tratagias econ8micas e políticas manipuladas culturalmente pelo grupo que 
não chegou a se capitalizar. Mas com isso mant&m um padrão de produtivída-
de necessário e integrado ao sistema de fornecimento de mataria-prima às usi 
nas, o que consequentemente vem garantindo a sua reprodução na lgica da re 
produçio do complexo agroindustrial. 

- 	Merece ficar retido aqui ainda, que de alguma forma, em cada vira 
da do ciclo produtivo agricola, uma parte desse setor tende a se descolar do 
conjunto e à incrementar o segmento de assalariados. Porque a proletarizaçao 
atingiu alguns, ou os filhos se retiram para as cidades em buscá de novas 
alternativas de sobrevivancia - considerando que as famflias à gerações vam 
retalhando o lote de terra at o limite de sua capacidade produtiva na par 

- tilha de parentesco - ou porque simplesmente, o assalariamento, temporário 
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Para realizar essa tarefa, destacarei os processos b 

sicos que configuram os antecedentes da constituição da 	força 

de trabalho assalariada: grilagem de terras e expulsão de "mora 

dores"6, e farei uma reconstrução: da situação atual do 	traba 

lho nós canaviais, visando expilcitar tanto as foSas áe subor 

dinação do trabalhador finalmente "liberto" para exploração do 

capital agroindustrial, quanto os mecanismos de controle que se 

consolidam no interior do processo produtivo. 

No plano da expoição todos esses processos 	aparece- 

rão isolados, mas deve-se ter em conta que na dimensão concreta 

comp6em aspectos do mesmo movimento hist6rico-estrutural. Repre 

sentam, 	nesta perspectiva, a dinâmica da lei capitalista 	de 

população l7,  no que se refere ao processo de constituição - da 

forma parte do pr6prio sistema adaptativo na sua reprodução enquanto peque 
nos produtores. 	 - 

Para o arpofundamento da questão em geral ver Santos, Jos Vicen 
te T. - Os Colõnos do Vinho, I-1UCITEC, SP, 1978, Silva, Srgio - "Formas dI 
Acumulação e Desenvolvimento do Capitalismo no Campo", in Pinsky, J. e ou-
tros (org.) - Capital e Trabalho no Campo, IIUCITEC, SP, 1979, entre outros. 

• Mas especificamente para o estudo desse processo no município de 	Campos, 
ver Neves, Delma Pessanha, - Lavradoi'es e Pequenos Produtores de 	Cana, 
Zahar Ed., 1981. 

16 Ver Sigaud, L. - Os Clandestinas e os Direitos, Duas Cidades 
Ed., SP, para uma definiçao da categoria "morador". Apesar do estudo da àu 

• tora referir-seã Zona da Mata (PE), na região de Campos no passado (como no 
presente em menor escala) a condiçaode "morador" nao difere do Nordeste, 
enquanto caracterstica dos complexos agro-açucareiros. 

17 "Lei de população" segundo Marx: "Todo regime hist6rico concre 
to de produçao tem suas leis de popixlaçao proprias". Marx, K. - O Capital, 
Fondode Cultura Econ6mica, Mxico, 1978 (Livrol, cap.XXIII, p. 534). 	A 
premissa dessa lei refere-se ao movimento real da expansioda escala de pro 
duçao e de transformaçao.de  reláçoes de produçiooriginais em especificamen 
te capitalistas. Pressupõe a formação ,da superpopulaçao relativa enquanto um 
fundo sobre o qual se move a lei da oferta e demanda de trabalho, livre da 
barreira do crescimento natural. Por isso o capital a produz e por isso 9 
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força de trabalho e ao cotidiano de sua exploração onde se orga 

nizam os mecanismos de reprodução das relaç6es de dominação que 

se projetam para fora, sugerindo o modelo geral da 	sociedade 

para os trabalhadores. Embora esse mesmo contexto do 	processo 

produtivo represente simultaneamente o espaço potencial 	mais 

imediato da critica e dos conflitos contra a dominação. 

No tocante agrilagem, parcela significativa de possei 

ros e pequenos proprietários do norte fluminense sofreram 	for 

tes press6es no sentido da expulsão ou invasão violenta de suas 

terras.e nem todos resistiram` & se adaptaram a5 novas' condi 

ç6es. 	 -. 

Embora verificados mais intensamente nas décadas 	de 

20 e 30 e nas de 50 e 60, esses procedimentos ainda persistem, 

considerando-se que a especulaçãotornou aterra um bem 	cada 

vez mais raro e caro. 

Optando por uma exposição descritiva neste caso, se po 

deria afirmar que os métodos de grilagem apresentaram sempre vá 

rias modalidades - desde a falsificação de titulos com respaldo 

relativa. No caso especUico em estudo, as condições do ciclo sazonal 	da 
agroindiístria açucareira operám dom uma massa de trabalhadores que em cada 
safra sao absorvidos _e na entressafra "dispensados", mas a existncia dessa 
população E disposiçao.da agroindiístria representa a forma de absorção da 
força de trabalho e simultaneamente as condições de sua reprodução. 

16 Pelo menos dois conflitos, caracterizados pela resist&tcia or 
ganízada dos camponeses e pelo envolvimento de usineiros, foram registrados 
por Jos& Pureza na regiao norte do Estado. A_luta na "Fazenda do Largo", em 
São Joao da Barra (1961), e á luta de ócupaçao.nas terras do "lute" (1963), 
em Campos. Cf. Pureza, josE - Mem6ria Camponesa, Ed. Marco Zero, LI, 1982. 
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de autoridades oficiais, na disputa com posseiros)até a coação 

física e direta-- atendendo todas, 	cobiça por mais terras de 

grandes proprietários, entre eles usineiros de situação bem es 

tabelecida economicamente no município. 

Através de jagunços - polícia privada - verificaram-se 

expuisSes sumrjas. Em outros casds, pressão contínua para 	a 

venda das terras, tendo o camponês sua roça destruída pela inva 

são do gado de fazendeiro vizinho, em conseqüência de cercas que 

foram derrubadas na surdina, ou o caminho para água (córrego ou 

riacho) que passa pela propriedade do fazendeiro, cercado e vi 

giado por homens armados; bloqueio de estradas que servem para 

o escoamento da produção, aumentando o grau de auto-exploração 

familiar ate o limite de insuportabilidade, pela distância. 

Âlni dessas estratégias mais conhecidas, em função das 

denuncias divulgadas, sempre energicamente pelo movimento sindi 

cal à nível nacional, outras ainda foram usadas na região segun 

do depoimento de trabalhadores mais idosos e confirmado 	pelos 

dirigentes sindicais, o que chama a atenção para o grau de 	po 

• der dos grandes proprietários locais (fornecedores ou usinei- 

ros)". 	 - 

19 Um dos grileiros da região.- hoje dono de vasta extenso 	de 
terras, desenvolveu diversos procedimentos que foram se sofisticando, a me-
dida que sua fortuna aumentava. 

- 	Colocava olheiros (homens de sua confiança) nas pequenas proprie 
dades ou posses que tinha interesse e assim, mediante a  retirada de lenha, 
acionava a guarda florestal (IRD?), que aplicava multa elevada, e ele entao 
se oferecia para pagar a multa, pela terra.. Tamb&m organizou uma rede de ad 
vogados que vasculhavam o cart5rio da região  procura de terras em lit!gio 
ou de viuvas recentes (espolio). Oferecia pr&stimos jurídicos para resolver 
os trmites legais e com base na dembra e aumento progressivo das custas, 
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A griligem em Campos também foi extendida a terras pú 

blicas, contando com a conivência do Governo, que permitiu 	a 

realização de amplo trabalho de drenagem de lagoas, aumentando 

com isso as áreas de pastagem e lavoura de cana e facilitando 

as invasões pelos proprietários cujos domínios chegam pr6ximo 

das margens. £ muitas vezes, para provocar o desaparecimento ou 

redução do diâmetro das lagoas, transformadas de área pública 

em terra privada, foram utilizados métodos extremamente comple 

xos e lentos20 . 

Essa forma de ocupação indevida e ilegal de 	terras, 

apesar de sutil, como se pode imaginar, g de fácil evidência pu- 

blica e tem efeitos altamente predat6rios em relação . ã 	popula 

• ção ligada às lagoas pela pesca, ou os habitantes de pequenos 

lotes férteis às suas margens. E em relação à pr6pria geografia 

• (eco-sistema) cuja função natural é a de propiciar umidade n 

cessária para formação dos ciclos de chuva que beneficiam as la 

pressionava com dinheiro vivo  pelo direito às terras. Para aqueles que ré 
• sistiam, passava a contenda às mãos dos jagunços e adquiria as terras por 

coação. 

Ia arruinando a comercializaço dos pequenos produtores na sua 
"mira" atravs de seus contatos poHticos na cidade, as famflias falindo -e 

• ele-liquidando as terras. Hoje ele temum "imprio" em Cardoso Moreira (dis 
• - 	trito de Campos). 

20 Ás etapas de um processo de grilagem desse tipo ocorrem, em ge 
ral, na seguinte seqiiancía, conforme descrição do Relat8rio do CNFCN (docu 
mento já citado, pág. 3): ..."Começam com plantação do capim braqueária em 
áreas inundáveis, de modo a que se entrelace com a vegetação aquatica, como, 
por exemplo, as ilhas flutuantes de aguap&; com a retenção de tais ilhas, o 
assoreamento aumenta e suscita o aparecimento e o desenvolvimento da talva 
e da canavieira; a seguir, os proprietários constroem diques, isolando a 
arca ocupada por vegetaçaoda superfcíe da lagoa e secando-a por bombeamen 
to; finalmente, plantam gramtneas para transforma--la em pasto'. 	- 
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vburas da região, para aqueles que não têm condições de obten 

ção de credito para instalação de sistemas de irrigação sofis 

ticados. 

Resulta dos processos de grilagem de terras, portanto, 

a transformação mais imediata das condições .e acesso à terra 

de boa parte dos lavradores nativos da região, cuja principal 

característica 6 a formação de um bQlsão de mão-de-obra dispon 

vel em regra, via assalariamento. Tendo ainda obstaculizada a 

oportunidade de reprodução da situação original-para seus her 

deiros. 

Com relação à xpuTsãb de antigos moradores de fazenda, 

o processo pouco difere do plano nacional, em termos das trans 

formações verificadas nas relações de trabalho no campo. 

O referencial histórico mais imediato indica que foi 

sobretudo a partir das lutas sociais camponesas que pressiona-

ram a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963 21  

que estendeu ao campo os efeitos da legislação trabalhista, que 

os propriètrios procuraram reagir de forma mais 	generalizada 

aos efeitos políticos da lei. 

A -regulamentação do contrato de trabalho acelerou 	a 

transformação das relações tradicionais de submissão pessoal, 

já em decadência na última década, interpondo entre propriet 

21 O Estatuto do Trabalhador Rural foi revogado posteriormente, pas 
sando os trabalhadores rurais assalariados a terem suas relações de traba-
lho disciplinadas por nova legislação ;(Lei 5.889/73) consubstanciada na CLI, 
e que reproduz grande parte do ETR. 
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rio e morador, a presença do Estado e da Lei Social, .e tal pro 

cesso, que Palmeira denomina de "cidadanização!', provocou uma 

mudança qualitativa nas relações de trabalho22.. 

Para o morador, significando o acesso a sua identidade 

pratica como "trabalhador", em que pese quebrando as formas tra 

dicionais de auto conhecimento dentro das quais ele coexistia - 

"ser morador". Mas finalmente, garantindo-lhe direitos 	extra- 

-pessoais, sem "favores" 

Mudou, portanto, a sua relação com o proprietário e a 

sua relação com o Estado. Se antes, seu acesso ao Estado era ne 

cessariamente mediado pelo proprietário, numa relação de patro 

nagem, eivada de subjetividade a arbitrar seu contrato informal 

de trabalho, depois do Estatuto, tem acesso a uma relação mais 

direta e objetiva de enptgo e passa a usufruir de canais mais 

eficazes para sua mediação, como os sindicatos`. 

Os proprietários, entretanto, reagiram pelo aumento da 

repressão « exploração de seus empregados e utilizaranï a 	emer 

gência do c6digo legal como a "opoytunidade" de expulsão 	mais  

intensiva dos moradores, tendo em. vista evitar o cumprimento de 

"obrigaçôes sociais" reguladas por Lei 24.. 

22 Anotaçes do curso ministrado pelo Prof. Moacir Palmeira, CPRJ-
PSs-Graduaçao em Antropologia Social, intitulado: "Sistemas de Dominação e 
Estruturas de Poder" - 1982. 

23 Em que pese em Campos o Sindicato ser bem anterior E definição 
do ETR, esta lei marca um novo ciclo na sua atuaçao. 

24 Da mesma forma como os proprietários rurais já vinham reagindo 
ao Estatuto da Lavoura Canavieira (21/11/41) que particularizava otrabalha 
dor rural da cana. Um processo portanto, antigo de resistancia do patronato 
em ceder ao Estado (objetivamente) a herança de urna dominação personalizada. 
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Decididamente, o Estatuto indicava no texto jurídico, 

os sinais das transformaç6es que se verificavam gradualmente no 

nível mais empírico das relaç5es de trabalho nogro brasileiro. 

O processo de industrialização do País e a moderniza 

ção da_  agricultura implicavam - como tendência geral - no aumen 

to •de contingentes de força de trabalho no campo, transformados 

em assalariados, a partir da expropriação camponesa. 

Desta forma, os proprietários de terras, a nível nacio 

na.l, foram eliminando a figura do morador e seus direitos, atra 

v6s de diversas estrat6gias de manipulação; procurando incorpo 

rar mais terras às suais, lançando mão da grilagem; e também pres 

sionando o processo de expropriação dos pequenos proprietários. 

Em Campos, não poderia ter sido diferente, em que pese 

a intensidade da expropriação campônesa ter sido bem menor 	do 

que na zona canavieira pernambucana, por exemplo, em função da 

presença de forte esquema de resistência adotado pelos pequenos 

lavradores de cana, como analisa Neves". 

Mas com relação à expulsão de moradores das fazendas, 

o efeito foi expressivo. São raros os trabalhadores que atual 

mente se encontram na condição de "moradores" e estes necessi 

tam se submeter a tal nível de exploração que no final entende- 

-se porque a maioria se explica como tendo "optado" por 	morar 

"fora" da propriedade. 

25 CL Neves-; Delma E.: 1981, op. cit. 	 - 
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Mesmo no plano ideolégico, segundo Garcia`, os traba 

balhadores, ao longo dessas mudanças, vieram construindo urna re 

presentação defensiva, na qual morar "fora" significa para eles 

ser "liberto" [no sentido de não ter um "dono", um "patrão"), en 

quanto morar "dentro" reproduz o indivíduo "cativo" 

Ser morador em terras da usina ainda parece reter algu 

ma vantagem pela proximidade com o local, de trabalho, mas em ge 

ral, as casas nas terias e cercanias das usinas são aglomeradas 

e configuram arquitetonicamente o formato de vilas, operárias, 

sendo seus ocupantes na maioria, trabalhadores ligados ao manu 

seio das máquinas. 

Ainda em Campos, na expulsão dos moradores antigos, não 

se percebe diferenças essenciais entre as estratégias 	utiliza 

das por qualquer grande proprietário, de onde quer que ele fos 

se: nordeste ou centro sul. Expulsão direta com indenização ir 

riséria ou nenhuma; assim como a rernoçãõ do lote de roça de sub 

sistancia para terras esgotadas, distantes, ou corte puto e sim 

ples da roça para cohr-la com cana; exigência de pagamento do 

aluguel da casa ocupada ou abandono do im6'el até que caísse de 

podre; atribuição de tarefas devidas que exigem esforço físico 

sobre-humano, ou dificilmente realizável nos dias combinados de 

trabalho para o "dono", subtraindo a remuneração da tarefa diá- 

ria que era executada em mais de um dia; e até, o aumento 	do 

26 Cf. Garcia Jr., Áfranio R. - "Terra de Trabalho", disertaço 
de mestrado apresentada ao Programa de-Pés-Graduação em Antropologia Social 
da UFRJ, 1976 (inimeo). 
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trabalho contratado "por empreitada", com trabalhadores de "fo 

- 	ra", seriam alguns exemplos da pressão exercida. 

Destaque-se porm que, embora tenha sido radical o pro 

cesso de expropriação, e arbitrário por parte dos grandes 	pro 

prietrios de terra, ele jamais foi pacífico. A mem6ria dos na 

balhadores rurais mais velhds, nascidos nas fazendas, aponta pa 

rã violência e resistên-cia. O que não se tem g notícia de 	unia 

ação organizada, mas a luta de cada família aparece nas 	hist6 

rias de vida como um marco importante de coragem. 

O efeito-expulsão, entretanto, resultou na atual condi 

ção de trabalho assalariado livre e independente, que 	atinge 

grandes parcelas, d& trabalhadotes rurais em Campos, e se refle 

te no crescimento das favelas. 

O importante para se reter aqui, na perspectiva do pre 

sente estudo e que os efeitos da interferência do Estado na pro 

dução agrícola da região, visando subording-la aos 	interesses 

do capital industrial, atinge de forma distinta os fornecedores 

de mataria-prima. Estimulam-se simultaneamente a acumulação ca 

pitalista nas grandes propriedades e a manutenção e reprodução 

das pequenas e mdias voltadas para a lavoura de.cana mas 	con 

trolando sua expansão. Numa dinâmjca permanente embora cíclica, 

o processo de proletarização no campo, atua como forma de dife 

renciar na força de trabalho disponível para a exploração . na 

agrbindGstria, o campesinato dependente (subordinado na integra 

ção vertical), do setor proletário. 	 - 

Enfim, como se viu, a constituição da força de trabalho 
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no ambito da agroindústria localizada no norte fluminense, esp 

cificamente na região de Campos, decorre de trgs formas básicas 

caracterizadas nos processos de dominação político-econômica, co 

mo a grilagem de terras e a expulsão de "moradores" das fazen 

das, e a pauperização. das unidades familiares de produção. 

Essas formas atuaram no sentido de definir as catego 

rias fundamentais de trabalhadores rurais da cana: os pequerios7 

lavradores e os assalariados. Esses últimos subdivididos - se - 
gundo as condições do conirato e por referência às necessidades 

2  

do ciclo produtivo das usinas - em contratados ("fichados") ou 

clandestinos, .e.em permanentes ou temporários. 

Na exata medida de sua participação enquanto força de 

trabalho para a agroindústria açucareira, constituem igualmente 

base municipal da categoria 	formàlmente representada pelo Sin 

dicato de Trabalhadores Rurais de Campos, e que aqui aparece pri 

vilegiado na análise. Destaque-se, então, mais uma vez que o 

presente estudo se detgm sobre o contingente de assalariados, 

não apenas por ser ele o mais representativo da base sindical, 

do ponto de vista da entidade, mas porque ao ser dominante na 

referência da ação sindical, igualmente norteia a luta que 	g 

priorizada na prática do sindicato. 	 - 

Alem do que, merece destaque também o fato da direto 

ria do STRC ser, na sua maioria, composta por assalariados de 

usina, o que aumenta a sensibilidade da entidade para os proble 

mas dos canavieiros. E expressam essa sensibilidade pela agili 

dado do sindicato em lidar com a justiça. No plano 	político 
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mais geral, buscando o direito legal de representação dos cana 

vieiros vinculados as usinas, e no plano mais especifico, acio 

nando a Junta de Conciliação com um volume de processos que bus 

cam o ressarcimento de direitos  lesados dos assalariados. 	Nos 

dois casos, lutando pela "cidadanização" do trabalhador rural. 

(Trato dessas questões no capitulo que é voltado para a análise 

no STR na atual gestão). 

Face essas cônstataç3es, torna-se necessário concreti 

zar as relações sociais nas quais se constitui esse tipo de tra 

balhador, o que farei a partir de um relato das condições sobre 

as quais se opera btPabaiho nos 'canaviais campistas, ressaltan 

do o caráter da dominação dos usineiros - e proprietários rurais 

que incidem sobre os assalariados da cana. 

Tentarei elaborar o que chamo de uma reconstrução 	da 

situação do trabalho nos canaviais montada -a partir da segmenta 

ção que é feita da força de trabalho e que distingue os traba 

lhadores canavieiros, em função da natureza do serviço e do vmn 

culo empregatício, e como empreiteiros ou fiscais, segundo uma 

hierarquia que atualiza afunçãode controle do capital. 

Segundo a visão de um trabalhador filiado ao Sindicato 

de Trabalhadores Rurais, - "ex-fichado" porque optou pela resci 

são indireta do contrato de trabalho com a usina São João, 	e 

atualmente "clandestino" na Usina Cupim - a relação de trabalho 

passa por uma sérje de condições já institucionalizadas por unia 

prática de exploração o que supõe, para ele, a necessidade 	da 

elaboraçãodõ um."tka.tado de ja4ttça 4oeZal.", mais 	específico 
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das normas trabalhistas para a agroindstria e que seja 	"a da / 

vci" do trabalhador. 	
/ 

Esse "tratado de justiça social" a que o 	trabalhador 

se refere já foi conquistado em parte, em Pernambuco a partir 

de greves respaldadas pelo movimento sindical e foi homologado 

em Convenç6es Coletivas, cuja principal cláusula obtida, 	diz 

respeito a elaboração., 'pelos s-indicatos, de urna tabelada. cana 27 

que normatiza: jornada, tarefas, medidas e peso da cana, grau de 

dificuldade e preço do- trabalho`. 

A partir de observação, acompanhamento de 	jornadas, 

e de várias entrevistas realizadas no "ac&ro."29,obtive 	dados 

que tentarei expor para uma caacterizaço do trabalho nos cana 

viais em Campos, segundo as categorias de representação utiliza 

das pelo trabalhador. 

O trabalhadõr-canavieiro 	"fichado", teoricamente, re 

cebe o salário do sindicato (obtido por Convenção Coletiva), e 

tem vínculo penflanentelcom a Usina, todos os' direitos garantidos e pagos. 

27  Ver em Sigaud, Lygia, - op. cit., 1980, que apresenta as págs. 
54-59, os termos da "tabela da cana" (clausula stima). 

28 Em Campos, o_movimento sindical a poca da pesquisa no havia 
alcançado ainda mobilizaçao.suficiente para esta conquista e o STR encontra 
va-se embaraçado com a discussàosobre o enquadramento sindical. 

29 Um trabalhador me definiu o acaro - espaço. aberto entre as 1i 
nhas de cana que assume importncia política por representar oportunidade 
de conversa e contato entre os trabalhadores no local de trabalho - da se 
guinte maneira: "Bem, acaro 9 o começo de um e terminaçao.de outro canavial. 
É a divisão de um canavial pra outro, onde a gente deixa a agua e ode comer 
e faz a pausa. Ê assim ... onde a gente junta pro comer e pode trocar dois 
dedinhos de prosa. É como se fosse uma quina de rua fio meio do canavial, en 
tendeu?" (sic.). 	 - 
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O "contratado" recebe. o salário mínimo regional, 	:tem 

também carteira assinada, mas trabalha por tempo determinado, em 

geral nunca superior a cinco meses e meio, quando se dá baixa 

na carteira e ele g novamente contratado, perdendo os direitos 

trabalhistas do semestre. Recebe, como o "fichado", o salário 

por mas. 

O "clandestino" trabalha por conta da "firma" (empxei 

tejra de mão-de-obra) e e identificado como "turma" (a turma de 

trabalhadores organizada pelo empreiteiro ao qual está ligado) 

A usina (ia maioria delas) paga o frete do carro que desloca 	a 

"turma" por semana, e paga as "turmas" semanalmente ou quinze 

nalniente. 

O "diarista" em geral e o "contratado" que na safrã es 

tabelece üma relação de trabalho, temunerado pela tarefa "toca 

da a dia", por conta da usina. São poucos nessa situação e tra 

balham em tarefas variadas, sendo, em geral, homens de confian 

ça do empregador. Mas se passarem de um ano nessa situação, vi 

ram "efetivo" (fichado) e ganham o sálário do sindicato. 

Quem trabalha "a dia", enrola um pouco "porque vai ga 

nhar as 8 horas de qualquer maneira - o que 6 uma situação pri 

vileglada, cuja contrapartida ideol6gica 	manipulada' pelo 	em 

pregador que p6e esses homens prá "tomar conta" do serviço dos 

Outros. 

Quem trabalha só no "contrato" (itemporárie) , marca ta 

refa "prá fazer força e render o máximo nas 8 horas", porque g 

• nha à peso ou 	metro (no corte de cana) , isto 6, ganha 	pela 

produção realizada. 	 •. 	 - 
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O "clandestino" recebe, por tarefa e em geral trabalha 

nas melhores condiç6es, porque interessa ao empregador o uso in 

tensjvo das turmas. O que permite, por outro lado, uma 	reniune 

ração melhor [em alguns casos consegue-se tirar um salário mai 

or que o "do sindicato", naturalmente para compensar a 	perda 

dos direitos, mas às custas de um desgaste físico maior [maior 

saláriog igual a aumento da auto-exploração). 

Na entressafta, o salário gtirado "à dia", para alcan 

çar o salário mínimo regional Co trabalho de carpina e plantio 

g moroso, cansativo e rende pouco), e na moagem essa forma 	de 

pagamento € reduzida a poucos conto privilegio (garantia do salã 

rio) que ainda podem complementar com tarefas, e :para 	maio- 

ria, passa a ser pagamento "por tarefa" (-sem garantia do 	salã 

rio, ca'da um que "faça"  o seu). 

Na opinião quase unânime dos entrevistados, dentro 	e 

fora do sindicato, na safra, as usinas preferem operar 	princi 

palmente com "clandestinos", em segundo lugar com "contratados" 

e por último com "fichados" (amolecidos pelas "regalias de di 

reitos", no discurso da usina) - que acabaih sendo 	deslocados 

para outros serviços agrícolas ou trabalham no corte, ganhando 

independentemente da produtividade. 

Isso corresponde a interpretação na Gtica dos trabalha 

dores mas tudo leva a crer que traduz, qualitativamente, uma cer 

ta proporcionalidade na arregimentação da força de trabalho na 

época do pico de produção. 

Com relação ao controle direto do trabalho, 	existem 
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certos papéis e funções, que aparentemente se confundem, mas que 

na realidade correspondem a posições hierárquicas estratégicas 

que partem do topo - proprietários dos meios de produção - pas 

sando por uma série de mediações na escala coordenada dçontro 

le, e vão desembocar ao redor do corpo! da consciência de cada 

trabalhador. Isso para realizar a exploração do trabalho e para 

garantir a individualização do trabalhador, da mesma forma como 

ocorre nos canaviais pernambucanos, alagoanos, paraibanosoupaü 

listas 

A partir da escala superior de controle, com 	relação 

aos prôprietáricss, sabe-se que a, •maior parte dos. 	fornecedores 

assina contrato com as usinas para a venda, mas tambén para 	a 

operação do corte de cana pois a usinadispõe de toda infraes-

trutura necessária. 

Neste caso, o serviço geral fica por conta da 	usina 

que contrata as turmas, empilha e recolhe a cana cortada, pesa, 

e transporte até a moenda. Porém, o fornecedor coloca um homem 

de sua confiança para gerenciar e fiscalizar o processo nas fa 

zendas de sua propriedade. 

Isso complexifica o jogo de interesses capitalistas e 

naturalmente intensifica a pressão de controle das partes em ca 

da fazenda, em cada turma e para cada trabalhador. 

30 Esse processo de controle visando a indívidualízaçao do traba 
lhador, regido por normas de fiscalização e disciplinamento, no 9.  exclusi 
vo do trabalho no setor agrícola. Nas fábricas o capital exerce esse mesmo 
tipo de cerceamento. Ver Laíno, Andra Controle Fabril: Poder e Autoridade 
do Capital, Vozes Ed., Peti3polis,.-  1983. 
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Monta-se então uma estrutura hierárquica de responsabi 

lidades que antes de evitar certos subornos ou "roubos", ao con 

trário, e ate'favorecedora dessas "brechas". Compõem-se de vá 

rios elementos. 

O "geral" (gerência) anda num carro equipado com rádio 

e acompanhado de dois homens armados. 	ligado a usina e é quem 

dá a "ordem de serviço" (que canavial será queimado ou .cortado, 

e ate onde) ,. dá o preço da capina e/ou corte e "marca a tarefa" 

do dia em cada fazenda.. A fazenda não sendo da usina, o "geral" 

não vai lá. O administrador do fazendeiro é quem manda. 

O "administrador, de fazenda" (um ou mais) , manda o ser 

viço "ser tocado" eabre o início da jornada. s6 pode sair 	da 

fazenda dele para outra, a convite do "geral", mas lá não pode 

transmitir ordem nenhuma. 

O "geral de lavoura" (fiscal) g responsável por um cer 

to numero de lavouras, roda as turmas, corre as fazendas e .. s6 

para nas l&irouras dele. Existem 	'gerais de lavoura". Fis 

caliza o serviço e o resultado. Só-ele pode decidir se um trab! 

- 	lhador acidentado pode ser removido para o escrit6rio e 	parar 

sem "perder o dia". Localizá-lo, entretanto., & difícil por ele 

estar sempre "circulando". Por essa razão, o acidente oficíali 

zado sem perda do dia, raramente 	registrado. 

O "apontador" .e o "medidor" representam funções 	dife 

rentes assumidas pela mesma pessoa. Ele segue junto com os tra 

balhadores na condução (Snibus ou caminhão) ,.mas tem um serviço 

"mais leve". Fica junto com a turma a que está ligadopara fa- 
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zer a primeira medição da tarefa, registrar a produtividade e 

"apontar" os dias trabalhados durante a semana, para que o tra 

balhador faça jus ao "remunerado" (repouso remunerado). 	Como 

precisa "estar bem" com o "geral da lavoura", normalmente 6 ri 

goroso, às vezes arbitrário, para "cortar o ponto" do trabalha 

dor, ajudando a reduzir a folha de pagamento da usina exatamen 

te na parcela da remuneração que independe da 	produtividade, 

que 6 o "remunerado" como direito pacífico. E o "geral da lavou 

rã" então "fica bem' com 9 "administrador" e com o "geral'.', que 

por sua vez fica "bem visto" pelo escrit6rio da usina. Ele ga-

nha conforme a condição: "diarista", "contratado" (por tempo de 

terminado) ou "fichado" (efetivo), e também atua conforme a con 

dição: se não é e deseja ser "fichado", é "duro", se já é, é 

"mole". Por essa razão, entre os trabalhadores, é considerado 

"esperto" aquele que "marca o ponto" e a "tarefa tirada" em ca 

sã, para depois confrontar com o resultado que vem no envelope. 

"A44.m eLeb.t-Lga com a. xazao no papel e. o e4cxL.t6k-Lo coaLge". 

(.sic.) Porém o "medidor"/" apontador" também é pressionado pelos 

trabalhadores, principalmente aqueles medidores na condição de 

contratado ("04 QLLe. pa44czm P1LLO4 ape'tto poxqae. não Labam 	pxã 

qae. Lado VÕLO pe.6ak a b.aLanç.&').(ic.). 

Existem ainda as funções de comando que se estabelecem 

no processo de transporte pelo "caminhoneiro" (particular ou da 

usina ou do próprio fornecedot) desde a cana empilhada até a ba 

lança, cujo controle é sempre frgi1, favorecendo os "roubos" 

para o caminhoneiro (falsificação da nota) , para o usineiro ou 



para o fornecedor, dependendo da cumplicidade do "balanceiro", 

mas sempre contra o trabalhador. 

Atuando diretamente sobre as turmas de trabalho, desta 

ca-se ainda uma função de controle que articula interesses 	de 

proprietários e de empreiteiros, a partir da relação contratual. 

Na denominação local, faz-se uma distinção entre 	"do 

no de firma" e "empreiteiro". 

O "dono de firma" 6 o responsável jurídico, aquele que 

estabelece o contrato geral para a safra e que ganha no contra 

to de cada usina. Também 6 aquele que retem indevidamente a so 

ma correspondente aos encargos sociais pagos pela usina 	para 

parte dos trabalhadores que são "contratados". Algumas vezes ma 

nipula •esse capital em forma de "prêmios de incentivo'!, mas nu 

ma soma que jamais corresponde à conta no papel, do valor real 

devido. Em geral, são figuras com estigma de "corruptos" ou de 

"caríter pouco recomendável" segundo a opinião publica local. 

O ."empreiteiro" em geral, 6 agente da firma, más conse 

gue o contratado- na usina. E o que arregimenta trabalhadores e 

leva as turmas para o trabalho (um •Snibus ou caminhão leva ge-

ralmente duas turmas ligadas à um "empreiteiro") . Pode ser o mo 

torista ou não do veículo; toma conta das turmas e do dinheiro; 

ganha um percentual sobre a produção diária ("empreitada") e/ou 

sobre á produção individual de cada trabalhador, alem do 	salá 

rio da usina. Alguns contratam serviço a preço fixo, e se o pre 

ço da usina varia, a diferença ele embolsa. Um sistema frequen 

- temente utilizado pelos "empreiteiros" 6 o de pagar mais a 	um 
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- 	trabalhador (mais forte) para ele "puxar" os outros sem que os 

demais saibam, mas oferece melhores condições de trabalho, para 

facilitar a elevação da media de produtividade .e diminuir o pre 

ço da tarefa. Isso serve também para afrouxar a pressão ("anti 

pática.") da fiscalização, direta, porque todos ficam concentra-

dos no trabalho que passa a ter um ritmo mais acelerado na re 

ferncia do "puxador". - 

.Existe ainda uma função que confunde "empreiteiro" 	e 

"turmeiro". Quando o indivíduo não está ligado à "turma" fàzen 

do o mesmo serviço, pode exercer as duas funções, mas se 6 	re 

crutado da "turma", "empreiteiro" e "turmeiro" se distinguem. 

O "turmeiro" & o fiscal de turma.. Ë um empregado comum 

que toma conta da turma em que trabalha, mas 6 ele quem "coorde 

na" e "comanda" o trabalho. Ë um elemento destacado da unidade-

-turma para a função de controle. Esse fiscal em geral, tem car 

teira assinada .e 6 ligado à usina atrav6s da firma ou não. 	Às 

vezes, consegue ser "fichado". -Sua ambigüidade ideo16gica 	é 

grande porque tem ria frente uma carreira de "fiscal" faciiiiênte 

escalável mediante a delação de seus companheiros que não fazem 

o serviço direito, mas sabe e vive a condição de trabalhador di 

reto no corte de cana (ou na capina) . Alguns trabalhadores, de 

pendendo da experiência pessoal, dizem que ele 6 o 	"olheiro", 

vigia do patrão é o que "leva-e-traz" as conversas do 	ônibus, 

as vezes at6 do bairro onde moram. 

A 'ultima figura localizada nesta escala de controle é 

a do "fiscal de' 'tarefa" (de capiria, de limpa, de palha ou - de 
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plantio). A função principal do "fiscal de tarefa" ; a de "cor 

rigir o serviço". Na época da moagem, o "fiscal de palha" 

responsável por verificar se a cana está mal empilhada, se tem 

toco alto, e se está bem separada a palha da cana. 	Na capina 

tem que corrigir, se o serviço está mal feito, mirca a linha e 

a "parcela" (5 ou 10 linhas) e manda o trabalhador voltar para 

endireitar,, senão não "recebe as linhas" (remuneração). Se esti 

ver bem feito, "a: parcela rompeu", pode receber. Esse elemento 

em geral e ligado a firma. e representa seu interesse maior: uma 

vez garantida a produtividade pelo "puxador" 9 preciso 	cuidar 

para o resultado final do serviço sair bem.feito. Esse elemento 

o mais pressionado pelo "empreiteiro", e ganha mais por exer 

cer essa função. Depende dele a qualidade do serviço. Ele incor 

pora o "controle de qualidade" desempenhado por máquinas nas in 

distrias modernas. 

	

Algumas vezes o ."mêdidor"/"apontador" pode 	acumular 

a função de "fiscal de tarefa", porque sua posição 6 a de ficar 

rondando cada homem, mulher ou criança durante toda a 	jornada 

de trabalho, "fiscalizando", e apenas no início 	da 	jornada 

"aponta" os presentes e no final dá a "medida" da tarefa reali-

zada. 

Outro mecanismo de controle. ideo16gico decorre do fa 

to de que as firmas empreiteiras, assim como as usinas, operam 

com trabalhadores contratados (por safra), e "clandestinos" em 

maior proporção. As usinas, porem, não contratam todos desde o 

início. As "firmas" jogam, durante toda a safra, com a esperan 
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ça dos trabalhadores de que elas possam interceder junto ao es 

crit6rio das usinas, para que saia o contrato deles. Portanto, 

é aconselhável ser pontual e trabalhar bem. 

Acontece que as "contratações" vão pingando durante to 

da a safra, contemplando um ou outro em cada turma. Existem ca 

sos de trabalhadores que conseguem "ter contrato" só- no 	final 

da safra, e logo são desligados não chegando a usufruir das van 

tagens. Outros (em menor numero) , conseguem renovar o contrato 

na entressafra, o que tem muito a ver coma produtividade e fim 

damentalmente com a avaliação de comportamento feita por 	essa 

rede intrincada de fiscais. 

Essa distribuição desigual de "contratos" acaba confir 

mando o mito de que todos fm chance, e impele a submissão pela 

coação moral. 

Considerando esse quadro, é evidente que da pr6pria es 

trutura de controle decorrem as condições de rebeldia dos traba 

lhadores. Nesse jogo de exploração são geradas as formas de re 

sistincia a nível individual ou por turma, assim como 	também 

constituem-se mecanismos através dos quais alguns trabalhadores 

"mais espertos" conseguem tirar proveito pessoal. 

Na própria estrutura, a tensão entre interesses de das 

se é forte. Assim como o empregador vai cooptando a 	confiança 

de alguns empregados para seu- proveito, os trabalhadores também 

exercem a mesma cooptação em seu benefício. 	- 

Contra a estrutura, também são organizadas formas 	de 

pressão, às vezes apontando diretamente o próprio esquema 	de 
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controle, quando algumas turmas "cruzam o braço" diante de uma 

tarefa cujo preço não corresponde asp6ssimas condiç6es de tra 

balho. Empreiteiros, turmeiros e fiscais se v€em impelidos 	a 

pressionar o "geral de lavoura", senão não tem serviço e conse 

quentemente não ganham sua parte que depende da produção 	dos 

outros. 

Outras vezes "amolecem o serviço" L  diminuindo o ritmo 

de trabalho - numa atitude de protesto quando o pagamento sema 

nal ou quinzenal está atrasado 31 , por exemplo. Nesses momentos, 

toda a estrutura 6 acionada em sentido inverso, para responder 

às reivindicaçõõs dos trabalhadores; Alguns ainda recorrem 	à 

Justiça, atrav6s do sindicato, e frequehtemente ganham, agindo 

assim, contra a estrutura, embora percam o emprego com 	aquele 

empreiteiro, mas existem sempre outros aos quais eles podem re 

correr, se são trabalhadores temporrios. Para os permanentes, 

com contrato, a decisão de ir à. justiça 6 ponderada e 	refleti 

da com mais cuidado embora existam maiores vantagens de ganhos 

no julgamento dos direitos que são líquidos quando se tem 	con 

• trato. 

• Nos locais de trabalho a tensão 6 permanente - 	sinal 

de que o controle não 6 Pacifico nem tácito. Nas filas de paga 

31 O escrit6rio da usina costuma utilizar um procedimento, que ex 
prime uma forma de colocar os trabalhadores uns contra os outros, manipulan 
do sua condição. de vTnculo. lnariavelmente atrasam o pagamento dos "ficha 
dos" por meses (os que repesentam encargos sociais) dos "contratados" atra 
sama quinzena e dos "clandestinos" pagam sempre em dia. É o jogo da manipu 
laçdo.ideoigica com a folha de pagamento de Pessoal. 
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mento são destacados contingentes da PM para "garantir a ordem", 

porque nesse momento são revelados alguns "erros" do escrit6rio 

da usina nos envelopes. Os "quebra-quebra" são freqüentes (e pra 

ticamente semanais, enquanto dura a safra), com derrubadas 	de 

portas quando demora a abrir o balcão de pagamento, brigas e tu 

multo geral. 

Enfim, a pr6pria estrutura de controle, opressiva 	so 

bre o trabalhador, determina a emergência de conflitos que ocor 

rem em geral sem configurar •uma resistência coletiva e organi-: 

da, e nem o sindicato percebe as formas de absorção desses con 

flitos para transforiní-los em pressão de classe. 

Os conflitts que vêm à tona por oposição e não em con 

tradição com a estrutura- garantidora 4o barateamento da força 

de trabalho - são tanto mais controláveis pela repressão polici 

al, porque são tratados como "desordem", quanto mais se aproxi 

mai-em às formas de resistência do desespero individual que dis 

persa o poder do trabalho sobre o capita l.32 . 

E isto ocorria pela falta-de canalização dos conflitos 

numa dimensão mais orgânica, capaz de questionar a fundo as con 

dições da exploração no l6cus principal de sua ação: na esfera 

cotidiana do processo prcdutivo. Travavam-se lutas pequenas, nu 

ma ou noutra usina, em momentos desencontrados, respondendo Pe 

lo imediatismo; ao ultraje aos direitos. 

32  Enquanto em Pernambuco, na Zona da Nata, esta resistncia j 
se apresentava organizada coletivamente, em Campos verificava-se uma mobili 
zaço espontanea e desorganizada. 
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Efetivamente esse potencial não era percebido no âmbi 

to da ação sindical enquanto um dado das condições objetivas 

existentes para mobilização e organização dos trabalhadores da 

sua base. A questão era outra, a da "luta do sindicato" e que 

a seu modo se voltava exatamente para esse segmento de trabalha 

dores cuja produção daresistênci:a no cotidiano do processo de tra 

balho ganhava uni estatuto diferente na "leitura" dos dirigentes 

da entidade. 

3 - A DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO NO MUNICTPIO: 

ARTIC!JLAÇDES DO SISTEMA DE PODER 

Neste item, a proposta & apresentar o sistema de donti 

nação organizado a partir da formação de um mercado de trabalho 

homogêneo, modelado para atender os interesses da exploração da 

força de trabalho em condições sub-humanas, dadas as caracterís 

ticas da reprodução econômica do setor agroindustrial açucarei 

ro, em posição de monop6lio na região Norte Fluminense. 

Partimos, portanto, da consideração de que a homogeini 

zaçã.o do mercado de trabalho tem sido verificada com base no 

trabalho assalariado que se gen&raliza e nos dei últimos anos 

com .maior expressão. Em que pese a persistência do setor de la 

vradores, 	como já foi apontado, 	que consegue subsistir às cus- 

tas de mecanismos políticos « econômicos auto regulados, e 	da 

complementação da renda, familiar por assalariamento de membros 

da famíla, na época da safra. 
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E nesse quadro que vem se constituindo, no 	município 

de Campos, uma nova estratégia da classe patronal, que exprime 

um padrão de dominação a nível político, em resposta às 	trans 

formações econ6micas estruturais da região. 

Esse fato incide diretamente sobre as relações de pro 

dução, demonstrando-se empiricamente por novas alternativas na 

composição do mercado de trabalho que chegam à relatívizar o mo 

nop61io econômico da agroindflstria sem substituí-lo, entretanto. 

A demanda por força de trabalho na região, vem passan 

do por acentuada reorganização, cujas causas podem ser localiza 

das nos seguintes fatore5 33 : 

a) as mudanças técnicas desigualmente distribuídas entre segmen 

tos do processo produtivo da cana-de-açúcar; 

b) a alteração da norma legal que rege os contratos de 	assala 

nados rurais de usina, e mediante manipulação do 	enquadra 

mento sindical como "industrinio" 

c) a emergôncia do setor da construção civil, acompanhando 	o 

processo de urbanização do município e criando novas alterna 

tivas de assalariamento temporário; 

" Cf. Duarte, Joo.Carlos - "Municipio de Campos: Mercado de Tra 
balho em Processo de Reorganização" (mimeo) - Relat5rio Interno, 1980, 	do 
Projeto de Pesquisa: "Trabalho Rural e Alternativas MetodoiSgicas da Educa 
çio"  - Projeto SENAR/CPDA/FGV. Tais, causas foram diagnosticadas por Duarte 
no documento, onde o autor apontava tras itens "a", "b" e "d", aos quais eu 
acrescentei, com base na minha pesquisa, a questao.do  enquadramento 	sindi 
cal e mais duas causas que pude localizar (itens "c" e "e"). 
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d) o surgimento e importância crescente (a partir de 1975) das 

firmas empreiteiras de mão-de-obra; 

e) intensificação do processo de migração comocontrapartida do 

aumento da sazonalidade do trabalho e dos mecanismos de bara 

teamento da força de trabalho. 

Com relação as efeitos da desigualdade na 	distribui 

ção das mudanças técnicas:, Duarte que realizou pesquisa 	nessa 

região, esclarece bem a questão. 

"Á eont'tapwt.tLda eonhec.Lda da tnecanLzÕ..çao pcut 
ciaf e o adinento da .sazonaLLdade da dejnancG 
da mão-de-ob'ta, acentuada em LLtuaçao da mono 
euttwta, e a tendEne-La &o uóo do a44atatLamen 
to ternpoka/c-Lo com a eon6eqüente AQdução do na 
meto de tnÀbaLkado'ie4 pe'tinanekvte6 e, em c&pa 
c2aL, do i4wneko de mo'tadõ'teé da4 6azendaó" 3! 

Como vimos anteriormente, no momento da colheita tem-

-se dado ênfase-ao trabalho manual, em que pese nas outras -fa 

ses da operação, como diz Duarte, o investimento tecnológico 

tenda a aparecer com alguma significação. 

A migração tem represent-ado uma saída imediatista dos 

trabalhadores, resistindo ao forte esquema montado em termos do 

fechamento de alternativas mais estáveis de assalariamento e ré 

produção vital, além da desvalorização espoliatória do preço da 

força de trabalho. Isso tem provocado o aumento da demanda 	de 

mão-de-obra na época da safra, caracterizando uma situação pró- 

34 Duarte, Joio,Carlos, op. cít.,.pg. 2. 
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xima do pleno emprego no município nesse período, cujos efeitos 

tem exercido certa pressão de. freio na tendência à prolifera-

ção dos "clandestinos". lias dependendá da avaliação de mercado 

feita isoladamente por cada unidade empresarial, uma vez que dis 

põem de outras alternativas, entre elas a intermediação na arre 

gimentação e administração da força de trabalho, esse efeito de 

redução do contingente de clandestinos tem sido algumas 	vezes 

nulo. 

Assim 6 que a expansão das firmas empreiteiras de mão-

-de-obra, tem representado a grande saída de classe patronal e 

a resposta direta aos demais fatores causais apontados na reor 

dena.ção da demanda por força de trabalho. 

Traduz-se em elemento central da rede relacional •que 

compatibiliza a reprodução de um pàdrão de dominação, 	consti 

tuído com base na exploração do trabalho em condições subjetiva 

mente exageradas. 

Desde período recente (1tima década) , percebe-se que em 

Campos 	emerge. 	uma : .diferénciação da classe mdia, consti 

tuindo um processo de ascenção social de um grupo apelidado co 

mo "novos-ricos" pela imprensa: os empreiteiros de mão-de-obra 	. 

35  No jornal "O FLUMINENSE" ediçao especial, 	Norte Flwninense, 
aparece uma chámada em caixa alta; "Frolíferaçao.de Empreiteiras - Distor 
çoes existentes no meio rural, propiciam surgimentos de Novos-Ricos no muni 
cpio de Campos". E a seguir vem o -texto: "As distorções existentes nas rela 
çoes trabalhistas no meio rural, aparentemente -toleradas pela subdelegacia 
do trabalho como um"mal necessrio", possibilitou o surgimento de centenas 
de "novos-ricos" no rnunicpio de Campos: sacos empreiteiros responsaveispe 
lo deslocamento da mao-de-obra sub-habitante das periferias dos centros ur 
banos (cidade e sede dos distritos) para as propriedades rurais. Sao eles os 
intermedirios entre os "b6ias-frías" e os fornecedores de cana ou usinei 
ros (J. "O FLUMINENSE" - 16/12177). 	 -. 
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Acompanhando essa dinamica, nota-se, em processo acele 

rado, a institucionalização do desemprego sazonal e do 	"b6ia- 

-fria" no município. 

O grande investimento local rentável - ser 	atravessa 

dor de mão-de--obra - relaciona-se e integra-se ao complexo usi 

neiros-grandes fornecedores.. 

E notório o fato de que tais firmas empreiteiras enri 

quecein, principalmente, através do não pagamento dos 	direitos 

trabalhistas e que contribuem portanto, para incrementar o sur 

gimento de trabalhadores "clandestinos" que residindo em 	Lave 

Ias ou na "roça", alugam sua força de trabalho sem o 	registro 

formal desse contrato. 

Esse tipo de trabalhador "descartável" 	- facilmente 

substituível sem as press6es legais trabalhistas, facilitando a 

rotatividade - representa, enquanto conjunto arregimentado e de 

prontidão permanente, enorme interesse para a condução do ritmo 

produtivo das usinas, "quando a gakgaivta 	4e abe pata moagem" 

(sic. - trabalhador rural), e dos fornecedores, na mesma ópoca, 

no corte de cana. 

Por outro lado, representa Lima possibilidade de burla 

à legislação trabalhista. Os usineiros e fornecedores se 	deso 

brigam dos encargos sociais e se colocam imunes perante à justi 

ça, porque alegam não serem o 	"empregadores" de fato`. Alón 

No discurso de alguns usineiros' em Campos praticamente 	no 
existem trabalhadores "ciaLidestinos", uma vez que existe um contrato com fir 
mas empreiteiras, c se elas no:cumprem as obrigações legais, devem ser pu 
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disso adaptam à safra o período de arregimentação da mão-de-

-obra, através de terceiros. 

O papel das empreiteiras ou "firmas" como são conheci 

das, g  o de desempenhar uma estratégia fundamental para a expio 

ração, além de escamotear uma rotatividade artificial que se d 

pelo remanejamento dos trabalhadores de uma para outra fazenda, 

encerrando e renovando seus contratos, alternando à. responsabi 

iidade dos empregadores reais numa mesma safra. 

Fáto típico desta década (70/80) , 	que veio aumentan 

do progressivamente o numero de empreiteiras de mão-de-obra no 

município, enquanto diminuíam as chances do contrato individual 

direto com a usina. 

Essa tendência ao controle do Mercado de trabalho 	pe 

ias empreiteiras, explica-se na perspectiva patronal, como 	já 

foi visto, também pelo fato de representarem uma garantia 	de 

controle e fiscalização do trabalho. A fiscalização dos emprei 

teiros no local de trabalho é mais rígida que a dos usineiros 

ou fazendeiros, porque está em jogo a eficácia de seu negócio 

(renovação de seu contrato com a usina). 

Na perspectiva do trabalhador, representa em alguns ca 

sos falta de saída, em outros, ilüoriamente, a garãntia de tra 

balho na safra e a condição de "liberdade" de escolha de emprei 

nidas. E no discurso dé muitos trabalhadores, percebe-se o efeito desse ar 
gumento ideolgico: culpam os empreiteiros e desculpam os usineiros.. "Eles 
pagam como £azLam wvtLgamervte com a gCJVtg. (&põca de èontrato diretd), 	ah 

qae Itoubom a gente". (síc.). 
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teira (uma patronagem "não cativa")37, além de representar, na 

ilusão da liquidez, unia chance de conquista de salários relati 

vamente mais altos, isto porque a barganha 6 feita no .- sentido 

da perda dos direitos trabalhistas. 

Porem, a situação. do mercado de trabalho em 	Campos, 

por ter assumido tais contornos, têm estimulado •em contraparti 

da, um deslocamento demogrfico para fora da região, em busca 

de melhores chances. E a migração tem gerado uma pressão no sen 

tido da redefinição desse esquema de dominação, por 	ocasionar 

escassez de mão-de-obra, na &poca da safra. 

Algumas usinas tem procurado frear o ritmo de contrata 

ção de clandestinos para garantir um contingente de trabalhado 

res "amarados" pelo contrâto. Enquanto algumas 	empreiteiras 

tem aliviâdo seu esquema de- controle sobre o processo produtivo 

por "dependerem" de gente paa formar as "turmas", submetendo-se 

ao poder de decisão dos trabalhadores que passam a escolher con 

diç6es melhores para o trabalho. 

Neves, em pesquisa recente realizada 	numa usina es 

pecUica, tambgm registrou essa tendência". 

Isso não significa, entretanto, que a questão demogr 

" Ver Garcia Jr., Afranio - Salario e Campesinato - (mimeo). 

36 "Esse fato (mais recente) parece estar ligado a determinadas uni 
danças no jogo de forças sociais. O número de -trabalhadores dispontveis pá 

ra o pertodo de safra vem diminuindo _no município de Campos, em virtude da 
intensificaço do processo de migração, reverso da medalha.dos mecanismos 
postos em pratica pelas usinas para diminuir os -custos de mao-de-obra" - Ne 
ves, Dei 	., 	Trabalhadores Rurais e o Sistema de Poder da Usina", maio 
1983 ( meo), pág. n0. 	 - 	 - 
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fica ou a resistência individual assim como a dispensa dos tra 

balhadores, tenha capacidade de reter a ação das empreiteiras. 

Muitas delas ym encontrando soluções para contornar o problema, 

indo buscar trabalhadores de outras regiões 39 . 

Finalmente, soma-se a esse quadro mais geral da expio 

ração da força de trabalho, o fato de que, uma nova cadeia de re 

lações - em formação também nesta última d&ada - tem colabora 

do para o entrosamentõ harmônico de um mercado de trabalho, con 

forme os interesses da burguesia local. 

Aproveitando-se de mão-de-obra disponível nos p.eríodos 

de enti'essafra é agindo tambgm no sentido de reduzir os efeitos 

da migração para fora do município, pela fixação de 	segmentos 

de trabalhadores num padrão barato, os empresários encontram for 

mas de integração que resguardam e consolidam o sistema de 	do 

minação.. Caso recente, refere-se à incorporação do setor da cons-

trução civil que tem preenchido essas finalidades, ao mesmo tem 

po que contribuído para a piora nas condições de vida e para a 

redução da população rural que se desloca para as periferias da 

cidade, colocando-se "à disposição" e incrementando a multipl 

cação de favelas (proletarização) 

39 Em Campos, varias usinas,- entre 	elas a Usina Barcelos, tor 
naram-se not6rias em abrigar contingentes de trabalhadores trazidos por em 
preíteirasi provenientes de Alagoas, Bahia ou de outras regies do pr5prio 
estado. Esse fato se tornou inclusive noticia de jornal na safra de 1983 en 
volvendo empreiteiros de varias usinas. Trabalhadores foram trazidos de Ala 
goas e coincidindo a chegada do carreto com um período de "passagem" da f is 
calízaçao. trabalhista os empregadores desistiram dos trabalhadores que foram 
abandonados na entrada da cidade e terminaram conduzidos at o sindicato. 



Na pesquisa de Neves'°, reforçam-se essas afirmações, 

na medida em que a autora tambim constata o Een6meno •da constru 

ção civil como emergente e afetando - de certa -forma reordenan 

do - a composição do mercado de trabalho. 

"Wo4 óLtÚno4 5 anos, a. eon4tJwçao c-LvLZ no mu 
nLe2pLo de Campo4 expexirneivtou urna expanáa.o 
4L9vLaatLua. Nau 40 d4 tw.hcJJrndake4 	v  
tentando aon,stJwJJL 4acU pkõp/uLa4 ccSa4, (...) 
corno aumentou acentuadamente o nurneiw d& ecU 
£2eí04 na cidade. Ao Lado da expanóao das em 
p'tzéas de con taçaocÁ..viJ, -tambem 	c)Leóceu 
vPügtnoóarnente o . nurnexo de cvt&n-Lca,ó 	(50) 
paika wtendex 16 demandas de aLgcLn6 doó mate 
&U4 a&Lcõ4 a e.-64a atividade p&odut.Lva (te-

Lha e. tijolo p&Znc2.pafreivte)". 

Porem ao lado da criação de novãs alternativas de tra 

balho, a construção civil vem propiciando o agravamento de 	um 

sgrio impasse: a favelização. 

	

Esse fenômeno ocorre em todo o Norte Fluminense, 	mas 

sobretudo em. CaMpos, por ser lima cidade de porte mdio. 	Combi 

nando alguns fatores •tais como: mão-de-obra barata, o movimento 

de ascensão social que afeta segmentos da população, 	expansão 

urbana e preços razoáveis de terrenos, os investimentos na cons 

trução civil vêm ganhando destaque cada vez maior. 

Existe hoje no município, provavelmente, uma das maio 

res favelis horizontais do País de processo de formação tão ace 

leradõ. Acompanhando as rodovias e ferrovias federais, em suas 

margens, nascem a cada mês, uma mëdia aproximada de 30 barracos 

Neves: 1983, op. cít. (pg. 40). 
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nas extremidades (para o norte ou para o sul). Totalizando, em 

1982, o número aproximado de 4.500 barracos ocupados por cerca 

de 35.000 favelados e em ritmo acelerado de crescimento"'. 

Os guetos de negros, descendentes do sistema escravo, 

dos antigos engenhos de açúcar vem sendo descaracterizados em 

seu núcleo étnica, pela crescente ocupação de rurícolas vindos 

do interior. 

Tendo as favelas um esquema de formação horizontal, as 

relaç6es de vivinhança e solidariedade tornam-se precárias e a 

sobrevivência transforma-se numa luta. diária e desesperada 42. 

A integração do setor da construção civil nesse esque 

ma traz elementos de suma importancia para caracterizar a estra 

tgia de arregimentação da força de trabalho de modo integrado 

ao setor da produção dominante - a agroindústria 	canavieira - 

por absorver contingente expressivo na época da entressafra. E 

igualmenteserve para 	permitir 	a consolidação homogênea de 

41  Obtive esses dados no Partido dos Trabalhadores - diretGrio de 
Càmpos. Os dados oficiais da Prefeitura foram calculados pela última vez em 
1975, tendo sido reconhecido pelos pr5prios funcionários como defasados em 
relaçao a realidade. Com  relaçaoaos dados do censo, o prprio IBGE informa 
que os estabelecimentos residenciais rústicos, localizados em logradouros 
rurais (toda a periferia de Campos &) nao sao.considerados favelas, o que 
altera consideravelmente, na estatística, a condiçao social real. Apesar do 
núcleo do PT garantir exatidaono levantamento, preferimos qualificá-lo co 
mo "aproximado" por considerarmos real qualquer "bias"  eventual de partido 
político, principalmente em período- eleitoral. 

42 Como Veremos adiante, apesar dessas condições de moradia repre 
sentarem um potencial de trabalho para o sindicato no local, a entidade nZ 
as naoaresenta nenhuma proposta neste sentido, como demonstra uma certa 
resistSncia em enchergá-los na condiçao.de identidade camponesa, que locali 
za mais claramente nos habitantes da "roça". 	 - 	 - 
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um mercado de trabalho moldado segundo um sistema econômico cu 

ja referência central tem por base obter o máximo de resultado 

econ6mico com o barateamento do custo de mão-de-obra. 

Apesar da condiço. dominante no município em termos de 

capitalização local, a agroiidüstria. fluminense a nível 	nacio 

nal não chega a desempenhár nenhum papel de destaque, uma vez 

que não: consegue siquer abastecer o- mercado interno com o 	açú 

car que produze muito menos a exportar, como é o caso de 	São 

Paulo, embora não apresente também nenhuma performnce extraor-

dinhia43-.. 

A pesquisa de campo realizada por André Sant'Ana41' na 

43  szmrecsanyi, num de seus artigos; afirma sobre a performance 
da lavoura canavieira na economia, a nivel nacional, para as dcadas de 70! 
80: "Em termos internaiconais os rendimentos agricolas da lavoura canaviei 
rã do Brasil, continuam sendo muito baixos, nem siquer alcançando o nivel 
"oficial" de 50 TM/ha. ( ... ) É verdade que se trata de indias nacionais 	e 
que o referido nível chega a ser atingido no Centro-Sul (leia-se  parana e 
São Paulo), atualmente responsavel pela maior parte da produçao nacional de 
cana e de açúcar". E mais adiante reitera; -"É importante assinalar que  ren 
dimento industrial da cana-de-açúcar, ao contrario do rendimento agrícola, 
nao teve uma .evolução continua atravs do tempo. Antes pelo contr&tio, ele 
tem se caracterizado por altos e baixos, flutuando entre um nível mínimo de 
87 kg/TM (na safra de 1936/39) e um míximo de 96 kg!TM (na safra de 	1950! 
51). Tomando mdias decenais, nota-se que o rendimento industrial evoluiu 
de 89 kg/TM na dcada de 1930, para 92 kg/T14 nas trs dacadas seguintes, e 
regredindo para 90 kg/TM na de 1970". Ver SZMRECSNYI, T. - "Agroindiistria 
Canavieira: Avaliaçao do Planejamento no Brasil" - Cadernos UNICAI4P n9 8, 
ed. Brasiliense, Campinas, 1977 (p&gs. 23 e 25). 	 - 

O destaque para o descenso no rendimento na dúcada de 70 deve ser 
pontuado por um paradoxal incremento, "controlado" porm continuo, do Esta 
do em relaçao aos subsidios para a agroindústria canavieira. 	Subsídios re- 
passados IAA, vindos diretamente dos cofres públicos ou de cr&ditos 	exter 
nos homologados pelo IAA. Notadamente no inicio da d&càda de 80, esses sub-
sídios foram concentrados na produço do aicooi como substitutivo do combus 
tivel. 	 - 	 - 

44-Andrg Sant'Ana - pesquisa para elaboração de dissertação de mas 
trado junto ao CPDA-UFRRJ, sob orientaçao da profa. Ana C1ia Castro, Arqui 

- 	vo UFRRJ, 1982 (mimëo). 
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mesma época que eu, sobre a reprodução econ6mica do setor, 	le 

vou o pesquisador a concluir que a agroindústri.a fluminense não 

• gera lucros, mas dé-ficits. Que sua reprodução se .dá 	a partir 

dos subsídios obtidos através do governo, repassados pelo IAA, 

e das sucessivas "anistias" às dívidas. O setor se apresenta co 

no um "rolador" de crises`. E portanto, para analisar sua re 

produção, torna-se necess5rio considerar, a nível político, 	a 

-capacidade do setor de articulações junto ao governo, e à nível 

econ6mico e social, as estratégias que desenvolve no sentido de 

otimizar a exploração da força de trabalho. 

Essas estratégias se organizam em vgrios níveis 	que 

compatibilizam a. exploração do trabalho no âmbito das relações 

de trabalho, na dinâmica do processo produtivo, e à nível 	das 

relações inter-classe. 

À nível das relações de trabalho, pela burla dos direi 

tos, pelo uso da rotatividade favorecida pelo FGTS como 	forma 

de contornar a indenização (trabalhadores rurais classificados 

como ltindustriáriosfl  pelos usineiros perdem o direito à indeni 

zação prevista na legislação trabalhista rural) , e pela displi 

45 Em janeiro de 1982 o Jornal do Brasil ao anunciar o que chama 
de crise de insoivancia do setor agroindustrial, demonstra com a matúria, o 
envolvimento do Estado favorecendo a busca de crditos subsidiados, paterna 
listicamente,via flA (J.B. - 19/01/82). Em 1985 as manchetes de jornal anun 
ciavam o "Escândalo do lAR' quando no início, a atitude demag6gica da "Nova 
República" adotava a tática de denúncia (como.no  caso SUNANAM) sem dar se 
qü&ncia aos fatos depois. Os jornais do Rio e de Sao.Paulo informavam - que 
as dívidas, oriundas de cr&díto externo, homologadas pelo IM, e que nao f6 
ram pagas, atingiam a ordem dos trílhoes de cruzeiros. Ningu&m sabr o que 

• foi feito com o dinheiro, pois o setor vive hoje o mesmo problema estrutu 
rai. 
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cmncia do Ministério do Trabalho em fiscalizar irregularidades. 

A ação desinteressada da subdelegacia do Trabalho e da pr6pria 

Delegacia Regional do Trabalho funciona no sentido de escamote 

ar a flagrante necessidade de fiscalização do trabalho no muni 

cípio. 

A fiscalização trabalhista, em Campos por ser mais urna 

atribuição do Minist&rio do Trabalho, 6 tamb6m facilitadora do 

sistema 4e dominação local. 

• A interferência patronal, na esfera de proteção gover 

• namental ao trabalho em Campos, 6 not6ria. Quando raras vezes o 

Mjnist6rio do Trabalho mandbu fiscais, a resistência dos empre 

gadores foi imediata e agressiva, acionando os meios de comuni 

cação de massa locais, evidentemente a seu favor, e 	ameaçando 

demissão em massa ou fa18ncia46.. 

Apesar da reação patronal sempre en5rgica, em duas opor 

tunidades mais recentes a Delègacia do Trabalho se destacou, com 

maior evidêhcia. Em fins de 1979, atra6s de urna campanha 	de 

Conscientização do empregador que eles apelidaram de "Operação 

Forquilha". E em julho de 1980, quando retornou ao 	município 

pressionada por entidades sindicais e mudou sua orientação 	de 

"campanha" para fiscalização mais. rígida e punitiva.. 

A fiscalização teve efeito, mas a equipe 	permaneceu 

46  Ë Alair Ferreira, deputado pelo PDS, propriet&rio do canal de 
TV local que transmite-a GLOBO, quem mais constantemente se coloca como 	o 
porta-voz da classe patronal do municipio, ou cede seu vefculo para defesa 
desses interesses. Via de regra se expoe.como'defensór do emprego do traba 
lhador campista que a DRT ameaça.destruir. 	 . 	- 
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apenas quatro dias na região porque a DRT alegava, falta de 	re 

cursos, carros e pessoal, "infelizmente" apesar da 	necessida 

de  7- 

Existe ainda um outro problema que se refere à 	forma 

de atuação das empreiteiras de mão-de-obra. Nas poucas vezes que 

por atitude demag6gica, a Delegacia Regional do Trabalho 	deu 

uma "limpa" no município, fechando algumas por irregularidades, 

basicamente relativas ao registro em carteira de seus 	emprega 

dos, a maioria conseguiu escapar, porque essas aç6es de "morali 

zação" não duram mais  de quinze dias no início da moagem. Desta 

forma, a pratica de atuação das firmas 6 sabidamente clandesti 

na e corrupta 48. 

Na verdade o que ocorre 6 que o volume de 	processos 

trabalhistas na JCJ representa uni indicador empírico das irre 

"' Um dos inspetores destacados declarou à imprensa local que no 
venta por cento dos trabalhadores na região no possuíam registro trabalhis 
ta e somente um em cada cem empregados tinha carteira assinada. E fez ainda 
uma colocação pattica sobre o problema das firmas empreiteiras de mao-de-
-obra que contribuem para piorar a situação do trabalhador, que o jornal re 
gistrou: "Poderiamos ata dar um prêmio acpen estivesse legal. O que encon-
tramos demonstra a necessidade de uma fiscalização reiterada para eliminar 
esses focos de irregularidades nao.s. em mataria trabalhista, j& que a maio 
ria das firmas não sao nem legalizadas. junto ao Estado. Encontramos, & trís 
te dizer isso, um regime de completa falta de proteção ao trabalhador. Onde 
fomos existe gente que trabalha das 5 ata às 22 horas. Gente com 30 anos tra 
balhãndo sem carteira assinada". (Folha da Manha 	11/06/80). 

48 Fatos mais sarios começaram a ser constatados pelo 	sindicato 
de trabalhadores rurais. Quando trabalhadores, vinculados à "firmas" "tocam 
questão" na justiça, e fica provado (depois de muita demora) que o emprega 
dor responsve1 & a firma e nào.a usina, o empreiteiro em geral declara fa 
lencia, fecha o neg5cio e reabre no nome de outro parente, nao tendo a jus-
tiça como ressarcir as perdas do empregado. .Por essa raz.o, as empreiteiras 
nao tem nome iurtdico fixn e w,,dm P ed gnf,. rnmn ce t4vpeqpm g - cln rp 
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gularidades e atestam por si só a necessidade de fiscalização. 

Mas a sub-delegacia do trabalho não demonstra o menor interesse 

elfl autuar os infratores e a DRT, quando o faz, adota esse es 

quema demagógico diante da obviedade da situação. 

Assim as irregularidades terminam compondo as 	condi 

ções. médias e objetivàs, da reprodução da força de trabalho 	em 

Cãmpos. 

ÀnÇ.vel do processo produtivo, as estratégias de expio 

ração do trabalho se organizam atravós da ação direta, dadas pe 

las suas péssimas condiç6es de realização, ocasionando .elevado 

índice de acidentes de trabalho.; desde o transporte sem seguran 

ça ató a tarefa superdimensionada para uma jornada diária, le-

vando ao esgotamento f5sico e mental. 

• Enfim, conforme já foi apresentado, a nível do proces 

• so produtivo pode ser verificado um forte esquema espoliador (os 

"roubos do patrão") , além de uma engrenagem complexa que manipu 

la empregados na organização de um sistema de controle direto, 

rígido ou sutil, pelo incentivo à competição individual que iii 

clui a delação e a desonestidade entre companheiros. 

Comparando com as minhas observaçóes, pude concluir que 

diferindo talvez pelo uso de categorias ideológicas de represen 

tação manipuladas pelos trabalhadores, e por algum tipo especí 

fico de uso dos esquemas repressivos constatados no 	processo 

produtivo, basicamente, a dinâmica do controle equipara-se 	às 

formas verificadas na Zona da Mata Pernambucana, tal como 	des 
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critas por Sgreccia, Koury, Palmeira ou Sigaud 9... 

Destacb, entretanto, do trabalho de Palmeira sua inter 

pretação que indica que tais procedimentos de controle 	equiva 

lem a recursos utilizados para garantir, segundo ele, pela "su 

per-exploraçãd", a própria reprodução do setor 	agroindustrial 

canavieiro, primordialmente realizada a nível do processo produ 

ti.vo. 	 - 

Esse caráter da exploração da força de trabalho, 	nas 

condições verificadas no município, se coloca como uma prática 

consolidada num nível estratógico das relações inter-classe, que 

caracterizam o padrão de reprodução da burguesia local e, 	por 

decorrência, do sistema de dominação. 

Esse jogo de aliança inter-classe, reificador da. pres 

são espoliadora exercida sobre o preço da mão-de-obra, e 	que 

harmoniza as disputas concorrenciais da burguesia, quando se tra 

ta da reproduçãb de sua condição dominante. 

Com relação .a este tema, partirei de duas 	considera- 

49 Ver Sgreccia, Alexandre, O Assalariado da Cana - Tese de Nas 
trado apresentada E PUC/SE, 1981 (mimeo). 

lCoury, Mauro C.P., O Bagaço da Cana - Tese de Mestrado apresenta 
da na UFPE, 1970 (mimeo). 	- 

Sigaud, Lygia - Os Clandestinos e os Direitos, op. cit. 

Palmeira, Moacir - "Desmobilizaçio e Conflito:Relaç5es entre Ira 
balhadores e Patroes na Agroindiistria Pernambucana", in Revista de Cultura 
e PolUica - CEDEC, ano 1, nÇ 1, ago., 1979 (pags. 41:55).  Remeto a leitura 
desse texto para identificãçaodas formas de exploraçao.verifícadas na 	in 
dilstria pernambucana e que os trabalhadores traduzem na sua resistencia co 
mo unta luta contra os !'roubos do patrão'.'. Em Campos, a situação 	idántica: 
roubo da balança, a tarefa impossivel, o "super-homem"  para estimular 	a 
produtividade, o controle do fiscal, metragem arbitrária da tarefa, 	roubo 
no envelope de pagamento, etc. 
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çôes. A primeira de que, sendo a agroindstria canavieira eixo 

central (imonop6lio  econômico) na acumulação regional, tende 	a 

se complementar e a se integrar estrategicamente aos demais se 

tores de investimento capitalista na disputa local. De maneira 

direta pela extensão de seus ne:g6cios à pecuria e à 	especula 

ção da terra e indireta, através de diversificações de investi 

mentos a nível do capital financeiro, e compondo o quadro da po 

lítica dominante local, com as demais frações capitalistas - ba 

sicamente, representantes do com6rcio e da construção civil (se 

ter emergente em período recente) 

Acontece que, na região, essa rede de relações inter-

-classe, propicia e determina as condições de reprodução da for 

ça de trabalho à nível local. Determinando, nessa aliança, 	o 

perfil básico do mercado de .trabalho como 	um mercado concen 

trado e monopolizado de forma homogênea pelas elites locais. 

E recentemente, o qua vem costurando e fixando melhor 

essa relação, 6 a institucionalização do atravéssador da 	mã- 

-de-obra que oferece um serviço crucial para manutenção do 	es 

quema. Aqui e que se pode perceber que a mediação entre 	traba 

lhadores e empregadores (sineiros, fornecedores; construtores 

mobiliários e eventualmente comerciantes na prestação de servi 

ços de reparo - "bicos") atravs de firmas especializadas 	de 

mão-de-obra não qualificada, que se responsabilizam pela merca 

dona, em quantidade e momento adequados al&m de possibilitar a 

neutralização do vínculo empregatício que exige 	compromissos 
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A segunda consideração que eu faço, refere-se aos efei 

tos da perpetuação desse esquema, na 6tica do trabalho. 

A1m da escassez que vem ocorrendo na safra 	(determi 

nando necessidades de "reservar" mão-de-obra no local) provoca 

da ultimamente por efeito da migração, outros fatores são igual 

mente questionáveis, com relação ao suposto desemprego sazonal. 

Na verdade, os empregados são "registrados" na safra e 

transformados em "clandestinos" na entressafra, tornando-se di 

retamente dependentes dos agenciadores de mão-de-obra que vão 

jogando-os na capina, plantio, "bicos" ou na construção.civil. 

O que desaparece e o vínculo formal e não a demanda de 

trabalho, podendo-se constatar uma condição equilibrada de ofer 

ta de emprego no município, segundo a pesquisa da CEPA-RJ ou 

texto de Landjrn50 . 

Não se pode perder de vista, finalmente, a posição es-

tratégica das firmas empreiteiras entre o setor tradicional da 

agroindústria e o setor emergente da construção civil, que acon 

panha o processo de expansão urbana do município. 

A oferta de trabalho não qualificado.6 organizada 	e 

50  CEPA/RJ, 1981 - Relat6rio Interno de Pesquisa, op. cit. E em. 
Landim, o estudo tambm fornece alguns dados importantes neste aspecto. En 
tre 70 e 75, a partir do Censo Agropecu&rio (1975), verifica-se um cresci 
mento no volume da produção da cana na micro-regiao, da ordem de 27%. 	Con 
siderando-se que Campos concentra 76% da produçao de cana, e as caractert 
ticas de modernização que pouco interferem na colheita (pico da safra) real 
mente, a demanda de mao,de-obra tende a crescer e a atingi.r níveis elevados 
no pertodo de safra, mas sem deixar de apontar efeitos sobre o aumento da 
demanda nas demais fases do cilo, Landim, op. cit. 
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tendente a combinação entre construção civil e agroindústria51 . 

Simbolicamente,- poderia ser afirmado que o pico de safra que se 

verifica na época da moagem, corresponde à "entressafra" 	(por 

decorrência) da construção civil e vice-versa. Quando a agroin 

.dstria ocupa menos gente, as obras aceleram seu ritmo de traba 

11w. De tal forma que, o que se generaliza 6 a formação de um 

segmento de trabalhadores descaracterizados em termos de sua ci 

dadania e representação. sindical. Os empregados que por esse meio 

se transformam em "clandestinos" (nem trabalhadores rurais nem 

operários de construção civil) ficam à mercê do intermediário-

-empreiteiro que não e um empregador típico, por ser mero repas 

sador de serviço, cuja classificação jurídica ambígua 	reflete 

uma indefinição na condição de sindicalização dos empregados`. 

Além disso, essa intermediação da força de trabalho fa 

cilita remover contingentes de trabalhadores de um município pa 

rã outro, arris,cando a perda •dos direitos adquiridos por conven 

ção coletiva`. 

51 Naturalmente, esse Lato no exclui uma competíço entre os se 
tores peio recrutamento de mao-de-obra, e os empreiteiros tiram 	proveito 
dessa disputa. Mas percebe-se uma acomodação razoável entre períodos e pi-
cos de produçao, que a necessidade prática vem ajustando, no sentido de ar 
ganizar as demandas de um ou outro. E, no final, nesta acomodação em curso, 
os dois setores saem ganhando., por terem natureza semelhante de ocupação tem 
poraria da mao-de-obra e com perfil desqualificado.  

52 Está to visível o fato, que o prEprio Sindicato de Trabalhado 
res Rurais já tem se deparado com o apelo de alguns de seus associados, no 
sentido de prestar assistencia jurídica contra empregadores fora do 	setor 
rural, quando apresentam queixas de lesão em seus direitos enquanto opera 
rios da construção civil ou enquanto biscaterios, ocupação que exercem, tem 
poraríamente, por força da necessidade. 

53 No II Congresso de Trabalho Temporário; realizado em So Paulo 
de 14 a 16 de outubro de 1981, esse tema foi debatido. Um dos 	conferancis 
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E enfim, face às atuais condições de arregimentação de 

mão-de-obra, atividades reconhecidamente de caráter permanente, 

têm sido transformadas em temporárias; em quase todo o 	municí 

pio e nos diversos setores produtivos. 

Acaba transparecendo que através do relativo desempre 

go de entres safra - absoluto quando havia monopólio 	exclusivo 

da agroindstria - escondem-se novos determinantes da 	explora 

ção e proletarização dos trabalhadores. 

O falso desemprego que impõe na entressafra, o monop6 

lio das empreiteiras e a condição de .ser "clandestino", tem si 

do denunciado na impresna. pelo Sindicato de Trabalhadores 	Ru- 

rais que afirma não haver desemprego na época de fim da moagem, 

mas sim õ trabalho clandestino. A empresa despede os trabalhado 

tas - Rezende Puech - alerta para a importncia da sindicalizaço do traba 
lhador temporário, que no Brasil á impossibilitado pela. "nossa legislaçao 
sindical cinquentenária e fascista". Se o trabalhador pertencer a urna cate 
goria e eventualmente prestar serviço, por mediação da agancia, na sua áti 
vidade, e "na localidade a que corresponde a carta sindical que negociou 
vantagem ou a obteve por sentença normativa, beneficia-se nessa vantagem. 
Mas assim no acontecerá se a empresa a que for prestar serviços 	temporã  
rios for de outra natureza, alheia ao dissídio ou ao acordo". Isto porque co 
mo temporário poderá exercer atividades diversas sem quase possa definir 
a categoria profissional a que pertence: "diversas"? 

O mesmo conferencista chamou atenção sobre a posição governamen 
tal com relaço à questao. "oConvanio 96", da O.I.T., veda as denominadas 
"agencias remuneradas de locação'.', sendo notrio que, pouco antes de sancio 
nada a Lei n9 6.019, relativa ao trabalho temporário, o governo brasileiro 
apressou-se em denunciar o referido Convânio, levando a crer que, senao di 
retamente, pela Lei, pelo menos pelo consenso governamental, interessava 
deixar caminho aberto para as tao,condenadas agancias!'. (Ver Jornal O Esta 
do de São Paulo - 1/11/81). Cabe ressaltar que este Congresso foi organiza 
do por uma entidade recám-criada: "Ássociaçao.Profissional-das Empresas de 
Serviço Temporário". Deduz-se a exístncia de legislação especifica, entida 
de corporativa organizada e anuancia do governo (Ver no mesmo jornal, op. 
cit.). 
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res mais novos, que então são contratados pelas 	empreiteiras, 

sem vínculo direto com a empresa, que deixa de pagar os 	direi 

tos. 

Chamo atenção para o fato de que o inverso não ocorre, 

mudando apenas a modalidade de controle da força de 	trabalho, 

ou seja, o trabalho clandestino não desaparece na &poca de pico 

de safra, apenas reduz em parte. 	claro o interesse de usinei 

ros e fornecedores, e isso 6 denunciado tamb6m pelos dirigentes 

sindicais. 

De todo esse quadro, percebe-se, em que medida vem sen 

do acentuado o "grau de monop61io" de compra da força de traba 

lho, independentemente do. grau de concentração que antes era da 

do exclusivamente pelo peso das usinas e grandes fazendas 	no 

mercado. E localiza-se ainda, com mais clareza as vantagens do 

enquadramento dos trabalhadores como indusriãrios, transforman 

do-os em optantes do .FGTS. 

As empreiteiras de mão-de-obra entram nesse 	contexto 

viabilizahdo o aprofundamento e a perpetuação sob novas formas 

dos velhos esquemas de configuração de uni mercado de, trabalho 

baseado na manipulação da legislação trabalhista como: forma de 

institucionalizar o barateamento da mão-de-obra. 

Entretanto, a tdndncia não 6 pacífica, uma vez 	que 

existe urna reação, em que pese a correlação de forças ainda fa-

vorecer a dominação, em função da desorganização da categoria 14 
 

" O fato de ter havido uma primeira greve posteriormente i pes 
quisa que deu drigem a esse trabalho permitiu observar que a luta traduziu 
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existente na época da pesquisa. 

A operação verificada no cotidiano do processo de tra 

bailio, termina germinando as condições de eclosão de conflitos 

setoriais. Mas as iniciativas de rebeldia e resistência dos ca-

navieiros esbarravam com sindicatos (STR e STIAC) que não sabi 

am como cana1iz-las. A exploração direta conscientizava 	mdi 

vidualmente, mas o sindicato não oferecia claramente, urna 	dire 

ção para um salto coletivo. O STR seguiu sozinho rumo à lutanoslabi 

rintos dos Tribunais que se mantinham surdos aos direitos 	dos 

trabalhadores. 

Desencontro entre entidade e base, ou desencontro 	eri 

tre as lutas? A observação daquele momento sugeria ao pesquisa 

dor a existência dos dois desencontros. 

Na sua dimensão, o poder local soube adaptar-se às no 

vas situações criadas, e era necessário que isso fosse levaem 

conta na a[valiação dos setores de representação trabalhista, pa 

ra o redimensionamento de uma estratégia coletiva para suas lu 

tas. Até 1983 ainda não se considerava a deflagração de urna gre 

ve dos canavieiros,• embora nos locais de trabalho a resistência 

isolada estivesse sempre presente. Mas essas lutas miúdas e es 

palhadas. já mostravam sinais da preparação de um movimento maior. 

Embora o que me interesse remarcar desta análise para 

concluir, é que essa engrenagem - que se constitui na reordena 

uma forma organizada demobílizaço, mas ainda no se concretizaram as con 
diç6es de uma organízaçaocontnua da categoria, no& locais de trabalho ou 

- de moradia, embora o esforço do STR seja proposto nesse sentido,. 
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ção do mercado de trabalho parà reforço e reprodução do padrão 

de dominação 	merece atenção maior porque se organiza de modo 

estrutural no âmbito das relaç6es de produção. Por outro lado, 

é justamente quando os trabalhadores "fichados", vivendo 	sob 

constante pressão, tornam-se "temporários" ou "cf andes tinos",.su 

bordinados as empreiteiras, que se constitue o próprio material 

da ação sindical para o STR. Essas são as "brechas" que se tor 

nam visíveis para o sindicato porque nelas 	que aparecem 	os 

"questioneiros". E 6 por esse espaço - que se forma como 	efei 

to esporádico, mas num movimento constante, que o sindicato pro 

cura agir. E 6 tamb6m nesses momentos, que o sindicato 	surge 

prá essa gente e neles encontra o seu p otencial. 

Nesse quadro, enfim, da correlação de forças, a 	ação 

sindical se constitui na relação com os "questioneiros", embora 

- 	se defina como ausente na organização das lutas nos canaviais. 

Vale, a pena agora, passar ao reconhecimento do Sindica 

to de Trabalhadores Rurais de Campos que constitui a fonte 	em 

si da produção da ação sindical, objeto desta análise. 



CAPÍTULO V - SINDICATO E TRADIÇÃO 

	

La e manda o'tganLzax urna comLósao 	pwta 
-tvt wn e;itendi5aenio comALgo. Quando clteganioé no 
es&L,Sit.Lo encontJLarno4 eLe de cabeça baLxa e 
dL6Se-n64 QÁou e}iveitgonhado ncw e4peflnva que 
voc?2 &Lzecrn L-sto Jpe1'tgwttoa o que deiaejarn? 
Wo4 quexcinoa o pagamento de quinzena e me4 e 
a tLbejtdade da comptwitmo& onde quLsvt. 	Re 
keópondeLL esta atendido e detejwvLnou ao seu 
£JLho que executasse, e pediu que não ÇLzes'se 
maLé glceve de;tt'to da u&Lna deLe ponque 	ele 
vtagttwUs-ta e t'tabaLhLóta e 10.Lcava mat. com  
Gdtutto e quatquvL neces&Ldade que houvesse 
que onrna64e urna corntsso.o e vLessea eLe.. Piws 
segwúnds o& en-tendÁniento e nunca houve 9-teve 
dos t&aboihadoites ,uvwLs na us-Lna. 	(Antonio 
Faria' 

Minha intenção aqui E a de fazer uma tentativa de expo 

	

sição da trajetEria do sindicalismo rural em Campos, 	pensando 

suas características enquanto antecedentes da ação sindical atu 

ai. Elas demarcaram, como tradição, a luta dos assalariados da 

cana, e em especial, do contingente vinculado as usinas de açu 

	

car: tradição de uma prãti.ca de encaminhamento de denúncias 	e 

Relato das negociaçes durante a greve da Usina Santo Ant3nío 
- 	que deu origem a organizaçao dos trabalhadores para fundar o sindicato. 
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de aç6es na justiça trabalhista Uma tradição, enfim, da 	luta 

pelos direitos,, generalizada no sindicalismo rural mas,ao mesmo 

tempo, particularizada na experiência e na hist.6ria 	daquele 

sindicato. 

Para recuperar a hist5ria desse sindicato como uma das 

tarefas complementares dentro da pesquisa2, surgiram algumas di 

ficuldades. Não existiam registros sistemáticos e a mem6ria se 

apresentava fragmentada. A maioria dos fundadores e alguns tra 

balhadores que militaram no sindicato na &poca de sua fundação 

já faleceram. Nos arquivos do sindicato, os registros mais anti 

gos, a16m de esparsos, começam na Meada de 60 de formamais con 

tínua, e ningum sabe onde foram parar os documentos do período 

anterior. 

Alm disso, no &mbito da literatura, ci registro das Li 

tas sociais no campo tem sido privilegiado pelos especialistas 

a partir das mo.bilizaç6es camponesas localizadas basicamente no 

Nordeste do País, especialmente no período de 45 a 64, com 	a 

atuação das Ligas e Sindicatos' 

As pequenas lutas anteriores, entretanto, tem merecido 

menos atenção dos pesquisadores na compreensão do 	significado 

- 2 A questo em si representava interesse secundario no 	trabalho 
de campo, isto &, apenas complementar a compreensão da açaosindical atual, 
como tantas outras dimens6es exigiam pesquisa mais espectfica. Mas no caso 
de interesse, sugiro levantamento nos arquivos da imprensa local e na Bi-
blioteca do IAA. Al&m, & claro, de depoimentos de antigas lideranças do STR 
e STIAC que puderem ser localizadas com mais tempo. 

Sobre o período, ver Camargo, Aspsia - Brasil Nord - Est: 1-Sou 
vements Paysans et Crise Populiste. Thgse 3eme  Cycla, Universit& de Paris, 
1973 (mimeo) e outros. 
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da luta de classes no campo, o que tem representado escassez de 

dados nessa tarefa de retomar a memória social. 

Tendo em vista esses limites, tentei acompanhar 	como 

refergncia, as memórias do fundador do sindicato que ainda g vi 

vo, Antônio João de Faria.. Utilizando seus depoimentos como ro 

teiro, procurei destacar alguns aspectos, relativos a fundação 

da entidade, aos antecedentes da atuação sindical e das negocia 

ções trabalhistas com o setor de usina. Esses dados foram cote- 

jados, sempre que possível, atrav&s de informações 	colaterais 

localizadas na literatura, na legislação e alguns foram referen 

dados por depoimentos dos atuais dirigentes da entidade. 

Afinal, utilizando como opção a ótica do sindicato na 

tarefa dõ reconstrução do conhecimento sobre a ação 	sindiëal 

fazia sentido, tambóm nesta dimensão do estudo, organizar a pes 

quisa de dentro da entidade, acompanhando a versão dos dirigen 

tes que apresenta Antônio Faria como seu historiador 	oficial. 

Isso queria dizer, certamente, que inclusive «modo de contara 

história trazia um significado especial •que eu devia reconhecer. 

Tornou-se possível, então, organizar uma trajetória do 

" Utilizei dois recursos como fonte dessas memSrías: um documento 
autobiogúfico escrito por Faria: "A Vida de Antonio Jdad de Faria", 1979, 
e realizei entrevistas para cotejar o documento ou esclarec-lo. 	Procurei 
tarnbm verificar o "conhecimento" do conteiido do relato de Seu Faria junto 
aos atuais dirigentes e observei que eles praticamente repetem a mesma his 
t6ria o que me levou a considerar que a fonte de sua memoria & justamente 
a verso.de Faria. No Sindicato me mostraram ainda um &lbum de fotos 	nas 
quais a maioria delas registra o estreito contato de Faria com autoridades 
locais, estaduais (Roberto Sílveira) e fedetais (Ministros do Trabalho e Ge 
tulio Vargas), em solenidades na sede do sindicato ou nos orgaos de Estado, 
assinando conv2níos ou participando de comemorações. 



sindicato, dentro dos interesses dessa monografia. 	E ao final 

tentarei sistematizar alguns indicadores da ação sindical cons 

truida nesse passado. 

1 - A VERSÃO DA HISTQRIA DO STRC: 

CONSTRUINDO UMA TRADIÇÃO NA AÇÃO SINDICAL 

O STR de Campos tem um significado hist6rico particu 

lar porque foi o primeiro sindicato de trabalhadores rurais fun 

dado no Pais Nascido no impacto da Revolução de 30, teve 	mar 

cas nítidas do modelo getulista na sua estruturação. 	Tanto no 

sentido político de sua atuação, quanto no sentido funcional de 

sua relação com o Estado que se racionalizava e burocratizava. 

Sua história, contada por antigos e atuais dirigentes, 

á a versão mais típica da filosofia e das idéias de Vargas. Por 

outro lado, constituiu, na prática, a extensão prematura é pre 

coce da experiência operaria urbana da luta de classes no meio 

rural. 

Em Campos, a organização sindical se constituiu antes 

da promulgação de leis trabalhistas que pudessem determinar um 

movimento mais "eficiente" na relação da entidade com o Estado, 

segundo a compreensão desse padrão de eficiência funcional 	em 

Nunakata5 . 

Nascido neste contexto, recebeu a marca de uma determi 

- 	Cf.' Munakata,.op. cit. - 
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nada prática sindical que já estava em curso no meio urbano, ar 

ticulada no. sentido da cobrança da proteção governamental 	ao 

"Pai.dos Pobres" (,Getúlio Vargas). 

A crença na justiça, na lei, e na "neutralidade técni 

ca do Estado" 'diante dos abusos do poder económico é inerente 

• própria lei, na medida em que ela coloca duas pessoas frente 

• frente como "iguais"; assim como o Estado se coloca historica 

mente como acima das classes:. Mas a crença na justiça como "dá 

diva" aos mais fracos e não como conquista, isto é, como 	inde 

pendente da capacidade de organização e de luta dos trabalhado 

res, é o que constitui a referência de um sindicalismo projeta 

do por Getúlio na construção do sindicato-de Campos. 

Na conjuntura de 30 a luta pelos direitos era 	!nca4 

nhada de forma generalizada. As bandeiras de luta dos trabalha 

dores rurais do estado eram as mesmas dos operários 	urbanos: 

férias, jornada-de 8 horas e aposentadoria. O instrumento legal 

de defesa era o mesmo: o Código Civil e a Constituição Brasilei 

ra. 

Os direitos reivindicados eram os da legislação traba 

lhista, incrementados na esteira da industrialização fomentada 

por Vargas. A resultante histórica .obtida nesse processo foi a 

consolidação de um Estado centralizado que estendeu seus braços, 

sobrepujando o poder oligárquico regional e que, tornado 	mais 

racional, incorporou a luta de classes no seu corpo burocrático 

O ganho das Ditas, obtido pelos trabalhadores no País, 

•e da qual os rurais de Campos em alguma medida 	participaram, 
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articulados numa intersindical,, foi a conquista da Lei Social 

para o Trabalho, numa conjuntura em que havia leis protecionis 

tas exclusivamente para o Capital. 

Embora sem formar parte do mesmo movimento de luta pe 

la legislação trabalhista mas sendo da maior relevância para os 

trabalhadores rurais, s6 mais tarde, a questão da lavoura cana 

vieira ganhou significado, o que se deu a partir da intervenção 

do Estado nesta atividade. E saiu então •o Estatuto da Lavoura 

Canavieira que particularizava o trabalhador rural da cana, em 

termos de algumas proteções legais. Apesardeste Estatuto discu 

tir a relação fornecedores e usina e sua relação com o Estadã, 

via Instituto do Açiica.r e do Álcool, o seu texto oferecia bre 

chas, permitindo daí a localização da origem histórica de algu 

mas reivindicações de cunho social e trabalhista pelo sindicato, 

tais como: 1) Fornecimento de açúcar para o trabalhador no pre 

ço de custo (açúcar standard) ; 2) reajuste salarial com 	base 

no mesmo índice de aumento do açúcar concedido pelo Estado, via 

I.A.A.; 3) direito a ferias anuais; 4) constituição de fundo 

de assistência para os trabalhàdores, com valor fixado pelo pre 

ço da saca de açúcar; 5) direitos garantidos pelo 	sistema 

previdenciário, são algumas das principais clgusulas dos acor 

dos trabalhistas da época, envolvendo os canavieiros. 

S6 mais tarde, a partir dos anos 50, é que emergiu dos 

movimentos de cunho camponês a, questão específica rural, e daí 

conquistou-se em 1963 a Lei Social do Trabalho para o campo, 

atingindo todos os trabalhadores rurais, sem discriminação. 
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Assim, colocados os primeiros instrumentos legais 	de 

proteção ao trabalho e portanto, de atuação para um sindicato 

rural, vale a pena retomar o momento da fundação do primeiro 

STR do pais 6 
 

No dia 6 de agosto de 1932 houve uma greve na 	Usina 

Santo Ant6nio. Os trabalhadores se organizaram para reivindicar 

o fim do sistema de barracão que os prendia a essa única fonte 

de fornecimento nas propriedades da usina, e que vinculava o pa 

gamento a essas condições, para o que reivindicàvam que o rece 

bimento do sâlrio fosse quinzenal e mensal e que tivessem a li 

berdade de comprar onde quisesseni. 

E assim, através da pressão dieta as soluções 	foram 

obtidas naquela usina, mas a compreensão dos problemas 	traba- 

lhistas veio à tona e a organização dos trabalhadores rurais te 

ve prosseguimento. 

Dois meses depois, uma comissão de trabalhadores 	pro 

curou informação com um advogado da cidade e desenvolveu 	uma 

campanha para fundar "o sindicato dos trabalhadores da usina", 

nas palavras de Faria que também descreve o encaminhamento 	do 

processo de fundação. 

"Pcvuz eongwLk awto'tLzaçao pwta gLLndwt o 4Lb1 
cUS-tc' £oL pcL6o 6ctzeit um abaixo c64-Lnac& 

6 Consta da memria camponesa fluminense, a formaço.de urna liga 
e de outras associaçoes de lavradores, tendo surgido, entretanto, a primei 
ra associação camponesa em Xer&m, como relata seu fundador Jos& Pureza, no 
final da dcada de 40 (em 1949). Mas o sindicato nasceu antes, em 1933. Ver 
Pureza, José - Mem5ría Camponesa, Ed. Marco Zero, RJ, 1982. 
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ao Sii. lvLLn.&t&o do Viabolho pedindo awto'&Lzct 
ça.o. p&ta 6wtdaÁ o &LndZcato. Como ningaeni que 
'tia asSmnax, ManoeL. de. Souza Moço con6egLtLa 

• tini tLww de ponto da £avoun.a da wsi.na e. AWTO 
MIO 3060 DE FARIA, um cUa, &eunLu a c4Lança4 
da eheoZa e rna.hdou-aé cotoecix o4 nome4 do4 t&ct 
bkado'tej,. Fizerno4 um aba.ixd a44mnado de 723 
pe44oa.4 e ékvtn.eganIo4 ao Wi. VoidL'i. Fax.Lapa'ta 
ene.am-Lnha.'t czq M '.tehio do Titabolho. Á-te va 
a /Le.6po4tÃ• do M,LnLUjtó, ANTONIO JOÃO DE FARIA 
naõ podia paá4CVt na u4.Lna que aó t'tabcikãdo 
)te4 Le JLeWtLOJJI pcvut agxedZ-Zo poitqtie ttnkE 
'io:uba4o a aMina-twtá de2eÀ 4Cm 04 4eLL6 c0n4 Cri 
.&mentoó. Vent&o de 35 cUa4 veio a. /te4p041J2. 
do MLnÁi4tjto au2ô.tLzando a. £andwL o óíndíca - 	 - 

Em reunião feita no setor de fornecimento da usina os 

trabalhadores foram convocados a participar da assembléia de 

fundação em 15 de Janeiro de 1933 onde definiram a• denominação 

de "Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Açúcar e Clas 

ses Anexas de Campos". Tirou-se como principal pauta de luta. a 

lei de férias, jornada de oito horas e indenização por dispensa 

sem justacausa, todas garantidas pelo Código Civil. O primei 

ro presidente da entidade - Manoel Alves da Rocha, e a direto 

ria eleita prosseguiram a atuação sindical em cima dessas rei 

vindicaç6es trazidas pelos trabalhadores que eram empregados de 

usina na maioria, rurais e industriários,mastambgm pelos empre 

gados das fazendas que párticiparam da fundação da entidade.. 

O Sindicato que foi reconhecido em 1933 teve curta du 

ração, porque em 1936, em função dos direitos trabalhistas exis 

tentes no meio urbano, ocorreu uma cisão interna que levou os 

CI. "A Vida de AntZnío Joo de Faria",  op. cit. 
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trabalhadores rurais a serem alijados da entidade, sobre o que 

falarei mais adiante. 

De significativo desta pequena duração, vale a pena 

resgatar uma mobilização ocorrida em 1934 quando o sindicato, 

juntamente com outras entidades. urbanas, organizou uma manifes 

tação pela passagem do 19 de inalo, independente das atividades 

programadas pelo Minstgrio do Trabalho. Reuniu mais de 500 tra 

balhadores numa passeata pelas ruas da cidade que 	desembocou 

no comfcio da Praça São Sàivador, organizado pelo Governo. Mas 

ao chegarem na Praça, tiveram que dissolver a passeata porque a 

repressão caiu sobre eles. 

Em 1936 houve uma assembléia importante no sindicato, 

na qual compareceram parlamentares que defendiam a fixação pas-

siva da lei de férias e a jbrnada de 8 horas em projeto na Cama 

rã e constituiu-se uma comissão, da qual fizeram parte a direto 

ria do Sindicato e mais dois trabalhadores, com o objetivo 	de 

levar ao governo as reivindicações da categoria. 

Essa comissão, entretanto, para os rurais, teria extra 

polado suas atribuiç6es e propiciou-se o precedente da 	separa 

ção da categoria. No relato deFaria: 

... e4X2t eQ,nLsao &í ao Cong-ta6o e ao Pite,sL 
dente da RepubtLca. Fo-L quando o MfriL.6tjw c& 
T.'tabaJJto dZhe que •ct6 aLc&s nao podLcin - 4e)L 
dëc'teiadcils paXa todo 04 t'taba2Jtadoxes, deve  
nani -6 vi. enqW.tada.6 pern. etapas. Á eoniLsao 
nicznteue en.tevtd-Lmewto com o M-LnL6ao, com a co 
inÁLaode eftqaad)wrneruto i»Lnd1icaL. Rew'vLa a 
cQrnhJ,ao den-txo do M-LnLf,t&uLo do Txabciho e 
)teolvea rnodLcax o p'wjeio de Lei -sem £azvt 
Uma keunLao do 4-LricUca-to. 14 -CO aconteceu eM 
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eve,teL'to de 1937. CotvtLnuwwn a4 )LQ11PvL5e4 no 
UtnLsitt'iLo do T'tabaliw do enqaadkathen.to £LncU 
cal ale-Mi de modJ4cax a. lei e eoti4egwLa do MZ 
nL&t&zío do Txabafito a mod)4Leaçao do nome do 
4LndZd.a.to  excluindo 04 anexo4 e. pcLóéoa o nome 
de Sindicato das TxabathadoPLeÓ na Ind tt6Mzia 
d6 Açticait do Municip-Lo de Cwnpo4 e. fio.'tmn 	ex 
cluido6 dó .tjutbclhadofLeó 1WJW24 e o MLnLótto 
do Tiwtbatho doncq&doa a pedido da ContLó4ao do 
enqadd&amervto. O Sindicato £6í a.6óÃm que £ez 
pcvta eõnqaLstax a ap&ovaçcw daó LeLs de 
4Lct6, de oLto hdxa4 de tjtabaflo" 8  

Do quê se pecebe, face aos benefícios da 	legislação 

trabalhista, a categoria s6 seria contemplada se o sindicato fos 

se genuinameúte de "industrigrios", segundo a ótica do governo. 

Mas o que se colocava para os rulzais  que ajudaram a fundar 	o 

sindicato, era a opção da diretoria de acatar a orientação 	go 

vernamental como solução de cúpula sem question-1a e sem 	tra 

zer paia as bases para que esses direitos fossem 	conquistados 

independente do enquadramento que concretamente os excluía des 

sã representação sindical. 

Só em outubro de 1937 foi convocada a assemblgia para 

relatar aos associados os resultados da negociação 	estabeleci 

da pela Comissão junto ao Governo. Quando foi anunciada a mudan 

ça do nome da entidade e a exclusão dos rurais, houve 	revolta 

na plenária, embora nesta condição estivessem sendo excluídos do 

Sindicato aqueles que trabalhavam em lavoura de cana nas terras 

dos fornecedores para a usina portanto e não na usina. Estes úl 

timos poderiam optar'.  

8 Faria, A.J., op. cit. (grifo meu) 

Couio a lei de f&rias eda jornada de 8horas, na pratica não era 
aplicada para o pessoal da lavoura na usina, conforme afirma a diretoria do 
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Para se eximir da acusação de traição, um dos represen 

tantes da diretoria propBs apoio para fundação do outro sindica 

to pelos trabalhadores rurais, já sobre um clima de grande 	de 

sentendimento - que propicia até hoje as raízes de uma intole- 

rância mu-tua entre entidades- sindicais. Essa ficou sendo, 	afi 

nal, a história da fundação do STIAC. 

Nova comissão.-foi constituída para buscar 	instruções 

com o advogado que outrora havia ajudado na fundação do primei 

ro sindicato. Foram informados que precisavam conseguir dos tra 

balhadores o máximo quepudessem de carteiras de trabalho. Esse 

levantamento era difícil, numa época em que no meio rural essa 

regulamentação trabalhista inexistia (como até hoje ainda repre 

senta problemas). Mas pelo que aparece no relato de Faria, con 

seguiu-se reunir 516 carteiras" eum:abaixoassinado. 

Entregaram as carteiras e as assinaturas ao 	inspetor 

do trabalho e marcou-se uma reunião para a fundação do Sindíca 

to em 23 de. outubro de 1938, um ano, portanto, após o incidente 

da separação. 

Esta comissão de trabalhadores também havia ido até a 

inspetoria do trabalho para se orientar acerca da elaboração de 

um estatuto e da organização do livro de matrícula. 

sindicato atualmente, ratificando as mem6rias de Faria, esse segmento de tra 
balhadores rurais terminava marginalizado na representaçao.sindícàl, ou op- 
tava pelo STR pará ter algum direito. 	- 

Com relação a este número curiosamente grande de carteiras pro 
fissionais que aparece-no relato, algumas hip6teses podem ser levantadas. 
Ou trata-se de erro de menGria, ou essas carteiras poderiam ser algo seme 
ibante às cadernetas de colonos, comuns no interior de São Paulo na -época, 
onde se anotavam as prestações de conta entre os colonos e os fazendeiros. 
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Saiu presidente Antônio Faria na mesma assembléia que 

avaliava as dificuldades do trabalho sindical para conquista de 

direitos que não tinham definição legal para o campo. 

No Sindicato dos Empregadas Rurais de Campos se filia 

ram trabalhadores que moravam nas fazendas de cana e os emprega 

dos em usinas, na parte da lavoura. As reuniões eram aos domin 

gos, mas, aos poucos, os trabalhadores foram se afastando. 	Em 

1940 a participação era insólita'', e conta Faria que na entida 

de não havia dinheiro nem para passar telegrama para as autori 

dades, encaminhando as reivindicações da categoria. Essa situa 

ção teria durado ate 1941, pelo fato do Sindicato não encontrar 

meios de agir juridicamente na defesa dos trabalhadores e 	não 

apresentar soluções reais. 

Entretanto, a diretoria vai descobrindo novas 	formas 

de instrumentalizar sua atuação. Começam a estudar o Código Ci 

vil, nos artigos que se referiam à locação de Contrato de Tra 

balho, assim encontrando os meios que faltavampara pressionar 

os empregadores e infotmar à categoria sobre o cumprimento 	de 

alguns direitos que eram garantidos por lei. 

11 Destaque-se que ao longo do relato dá Farias aparecem indtcios 
claros do fato de que esse sindicato organizava sua identidade junto ao pes 
soai assalariado que se encontrava na maioria na condiçao.de vinculado as 
usinas, enquanto o pessoal das fazendas subsistia em regimes de trabalho por 
demais personalizados. Desta forma,, tornou-se possível perceber que a "par 
ticipaçaoinsSlita" refere-se a concepção de trabalho sindical para o pés 
soal de usina que nestes termos se fazia ausente desta entidade e nao da ou 
tra, em funço dos direitos que se poderia obter. Como se vera aos poucos 
vai se construindo como tensão a disputa de 'base entre as entidades, que se 
estabelece deformaespontneaat& 1965. A partir de entao, a disputa se for 
maliza na justiça. 
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Ainda em 1941, por iniciativa do sindicato dos têxteis, 

vários sindicatos trabalhistas de Campos, entre eles o 	rural, 

se reuniram e tiraram uma Comissão para ir ao Presidente da Re 

pública e pedir a criação da Junta de Conciliação e Julgamento 

de Campos. O então presidente do STR fez parte da Comissão e es 

teve pessoalmente com Ge.tiilio que assumiu o compromisso de cri 

ar a Junta, o que fez dois anos mais tarde. Nesse mesmo ano, no 

mês de novembro, foi finalmente decretado o Estatuto da Lavoura 

Canavieira que permitiu ao sindicato ampliar a luta 	trabalhis 

ta 12~ por favorecer as condições para avançar em conquistas im 

portantes para os trabalhadores de usina, entre elas a possibi 

lidade de fixação de um índice de reajuste salarial, compatível 

com o índice de aumento da saca de açúcar concedido pelo 	IAA. 

Embora não fossem vinculados esses índices, terminavam consagra 

dos pelo costume, na prática dos acordos trabalhistas. 

Esses fatos articulados terminaram representando 	uma 

forma de atração dos trabalhadores rurais de usina para o sindi 

cato rural, que acionando esses novos meios da legislação, 	em 

especial os provenientes do Estatuto, apresentava as condições 

de defesa da sua categoria. Embora as características desse pro 

cesso de extensão da legislação urbana a setores de trabalhado 

12 Embora o Decreto-lei n9 505 de 6/6/33 já estendesse aos empra 
gados rurais de usina direitos dos trabalhadores urbanos esse suporte legal 
não se razia suficiente para conter a evasao do pessoal de usina do sindica 
to verificada nos anos 40 è 41. At& porque no eram direitos cumpridos pelo 
empregador e tambm porque sG a partir do Estatuto da Lavoura Canavicíra 
que consolidou-se uma regu1amentaçomàis específica para a cobrança da eu 
tidade. 



res rurais não fosse característica particular de Campos e 	re 

presentasse uma- política mais geral da luta no campo em outras 

regiões. 

Mas o fato é que assim se constituíram as bases do es 

tabelecimento cada vez mais freqüente de negociações anuais com 

os usineiros, ao mesmo tempo em que se formavam, entre os ru- 

rai,s de usina, as condições de emergência dos primeiros 	"ques 

tionejros" do sindicato. 

Em 1942, a reunião intersindical organizada no ano an 

tenor consolidou-se pela constituição do Conselho Sindical de 

Campos, mas sua composição não era exclusivamente de trabalhado 

res' 3. Foi presididã pelo advogado do Sindicato dos Bancários. 

Como é sabido, em 1943 foi 4ecretadaa Consolidação das 

Leis do Trabalho e nela estava incluído um instrumento legal tra 

balhista, através do qual o Sindicato poderia mover ações contra 

o patronato rural. Estas começaram a ser encaminhadas na Junta 

finalmente 'criada, no mesmo dia da promulgação da CLT, em 1 9  de maio` 

13 A natureza dessa Comissão e sua função parece ter sido um tan 
to contradit6ria. Existem indícios da participaçao de pessoas ligadas ao Co 
verno. Por outro lado, qudndo a conjuntura começou a apontar uma oposição rã 
dical a Cetülio os representantes dessa comissao.foram perseguidos e alguns 
presos. No 2mbito do sindicato, atualmente, nao se sabe nem da existancia 
dessa comissão sindical. Portanto não pude localizar ali a sua composição. 
Mas por informações de diversas fontes, sem essa especificidade, existem in 
dicaçoes da presença dos comunistas nessa comisso como também em diversas 
lutas no município, especialmente anteriores a 1964. Deixo como hip6tese. 

14 Note-se que o fato da Junta ter sido fundada em Campos junto 
com a promulgação da CLT no País, sugere uma relevancia para o estudo 	do 
sindicalismo em Campos. Poucas Juntas foram fundadas nessa época-e demorou 
muito a extensao para outras regies e mesmo assim a partir de lutas. Deste 
modo, a questao trabalhista em Campos assume uma dimensao. também significa 
tiya na política fluminense. Fica o registro. 
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Com esse recurso, a ação sindical cresceu mais ainda, e 	aumen 

tou a participação dos associados na entidade. Na memória de Pa 

ria, as principais conquistas obtidas pelo sindicato referiam7 

-se à ferias, contrato de trabalho e aviso próvio para o 	pes 

soai de usina que representava cada vez maior nu-mero no municí 

pio. Essas cláusulas eram acionadas nas convenções 	realizadas 

com os usineiros todos os anos, juntamente com as 	reivindica 

ç6es salariais. 

« 	 Mas assim, assumindo essas características na atuação 

sindical, i preciso destacar que o encaminhamento jurídico 	do 

sindicato com relação ' CLT tinha por base p artigo 7, letra "b" 

que especificava que os preceitos da. Consolidação se aplicavàm 

aos trabalhadores rurais empregados em atividades que pelos. m 

todos ou finalidade das operações se classificassem como "indus 

triajs" ou "comerciais". Sendo portanto, os únicos contemplados 

na legislação trabalhista, esses trabalhadores rurais 	tinham 

ainda direito a estabilidade e podiam ser incluídos no Institu 

to de Pensão e Aposentadoria, o que não existia, definitivamen-

te,para os "rurículas", só para os assalariados do setor indus 

trial. Uma parte dos canavieiros, mas muito especial para o sin 

dicato, ficou assim, protegida pelaCLT. 	 - 

Desta forma, o sindicato reafirmava sua origem, nasci 

do da mobilização dos trabalhadores dentro de uma usina 	e em 

constante processo de disputa de bases como sindicato dos 	in 

dustriários. Por isso merece consideração o fato de quetanto o 

episódio da fundação quanto a característica da ação 	sindical 
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conduzida pela entidade - tendo-se como referencia o tipo 	de 

reivindicações encaminhadas - atuam no sentido de demonstrar a 

identidade do setor mais representativo do sindicato e sua voca 

ção em termos da definição de uma luta tendo como principal re 

fergncia patronal os usineiros. 

A entidade estabeleceu-se nesses parâmetros desde 	o 

início e a medida em que as relações de. trabalho no 	município 

vão se transformando è com elas os "moradores" se tornando 	as 

salariados, a ação sindical se projeta no que até hoje 	consti 

tui sua identificação: um sindicato de trabalhadores da área ru 

ral de usinas de Campos, e não uni sindicato de trabalhadores ru 

tais no sentido geral. Como visto, a luta do Sindicato de Empre 

gadores Rurais de Campos a essencialmente, uma luta pelos direi 

tos dos assalariados15 . 

Assim se pode compreender sua característica., o sigrii 

ficado do que foi propiciado pela CLT em termos da expansão de 

sua atuação e a condição da constante ameaça de filiaçãç de tra 

balhadores rurais ao sindicato dos industririos (STIAC) em fun 

ção dos direitos que se poderia obter. Embora este problema es 

15 O Sindicato no.conduz as: lutas dentro da uma reivindicação 
por terra, mas na sua•hist5ria, as conduz no padrão trabalhista, procurando 
conquistar a aplicação da legislação. Embora esse período (entre 40 e 50)re 
presentasse o momento da destruição da "morada" nao.existe nenhum indício de 
uma ação voltada para a "recuperaçao da morada", no conjunto das reivindi 
caçoes sempre presentes na condução da entidade. O sindicato se estrutura, 
claramente, em cima da luta trabalhista: f&rias, melhores salarios, aposen-
tadoria, etc. Enquanto a "recuperação da morada" & por exemplo, um tipo dé 
luta desenvolvida pelos trabalhadores rurais em São Paulo, no mesmoperíodo 
e assim coso em Pernambuco, o processo de degradação da morada corresponde a 
luta pela "lei do sttio".. 
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tivesse até certo ponto superado com a opção por um segmento de 

trabalhadores, para o qual o Sindicato dos Empregados Rurais rei 

vindicava o reconhecimento de sua condição de empregados da in 

diistria, esse fato no imediato apenas igualava as vantagens ofe 

recidas pelas duas entidades na dependência das opções individu 

ais desses trabalhadores. E, à longo prazo 4  esse precedente ter 

minará marcando as interpretações do governo e do patronato acer 

ca do enquadramento sindical dos rurais de usina. 

Nas, atuando naquele momento com a possibilidade 	de 

utilização da legislação trabalhista urbana,o sindicato 	desen 

volvia sua melhor performance nos canais da justiça, a. desta 

cando uma ação que se organiza cada Vez mais a partir da direto 

ria e cada vez menos envolvendo um trabalho de mobilização 	de 

suas bases. 

E o sindicato entra em nova fase de sua hist6ria 	na 

tentativa de obter o reconhecimento de fato, pelo Ministgrio do 

Trabalho. A entidade já era informalmente reconhecida - na práti 

ca pela Junta, nas negociações com os usineiros, nas denúncias 

dirigidas às autoridades e na intersindical do município, 	mas 

inexistia legislação especifica sobre sindicalização rural, e o 

processo do sindicato de'Campos estava arquivado no Departanen 

to Nacional do Trabalho - DNT, desde a época de sua fundação. 

No ano de 1944, em agosto, o governo baixou uma Porta 

ria 16  para o reconhecimento de associações profissionais 	como 

16  Portaria 38, de 2 de agosto de 1944. CL Serson, Josi, op. cit. 
Referncia em nota, do Ttu10 V, Seçao II, Art. 518, pg. 118. 
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sindicatos, mas sem especificar a zona rural. No mesmo ano, en 

	

tretanto, em novembro, por força de decreto (7.033)17 	regula 

va-se a sindicalização rural. 

O advogado que tinha procuração para acompanhar o pro 

cesso, entrou com requerimento pedindo o desarquivamento no DNT 

para o devido reconhecimento da entidade. O recurso foi atendi 

do, e, em 1945, o Delegado Regional do Trabalho autorizou a for 

malização do reconhecimento, e foi convocada assembléia geral 

para eleger a diretoria de acordo com a Lei e Paria permaneceu 

na presidência da entidade. 

Considerando que esse réconhecimento obtido junto ao 

Ministério em 1945 coloca o Sindicato dos Empregados Rurais de 

Campos numa situação especial, em relação às condições gerais 

da orgínização dos trabalhadores rurais do País, vale a pena 

uma digressão acerca dessa especificidade antes de dai:  prosse 

guimento ao relato de sua traje.t6ria. 

Apesar da existência dessa norma legal sobre asindica 

lização rural sabe-se que, na pratica, esta norma não era im 

• plementada por força da pressão patronal edo pr6prio 	desinte 

resse do governo. A situação geral no País,  portanto, era a da 

desconsideração do decreto e da repressão sobre as associações 

que tentavam se organizar. 

17  Decreto-Lei 7.038 de 10 de novembro de 1944. Exista uma refé 
rncia a esse decreto que regula a sindicalizaço rural em Sígaud, Ligia - 
"Congressos Camponeses (1953-64)". Comunicaçoapresentada no 49 Encontro 
de "Movimentos Sociais no Campo", PIPSA. Recife, 1979 (mimeo) ver pag. 3 

51 
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Os motivos prováveis dessa conquista junto ao Estado, 

pelo Sindicato de Campos podem passar por algumas especulações 

interessantes para anflise, uma vez que não existe nenhum regis 

tro que permita comprovar uma iínica versão dos fatos. 

Esses motivos podiam passar pela antigüidade do pedido 

de reconhecimento que ficou arquivado por seis anos no DNT; 	pe 

los antecedentes do boni relacionamento mantido pela •entidade 

com as autoridades no governo; pelos acordos obtidos junto aos 

usineiros "sem traumas" provocados por qualquer conflito ou gre 

e enfim, por uma atuação sindical em conformidade com as 

expectativas do Minist6rio do Trabalho, que p6de ser 	avaliada 

em seus anos de existência sem reconhecimento. 

	

E essas raz6es apontadas como hipóteses podem ser 	re 

forçadas pelo baixissimo número de sindicatos rurais reconheci 

dos naquela época, a forma diferente que a luta assumia no caiu 

po em outras. regiões e a forte reação que se organizava 	pelos 

proprietários de terra como contrária a sindicalizaçãô 	rural. 

Tudo isso compunha um quadro no qual politicamente, .o Sindicato 

dos Empregados Rurais de Campos representava uma singularidade'9 . 

e Aps a mobilizaço que deu origem a Lundaçio, nio se tem noti 
cia ate entao, de nenhuma greve conduzida pelo sindicato como referência pa 
rã atuação da entidade, enquanto nio faltam dados a apontar como caracterti 
ticas de sua pratica, as denúncias e as reivindicações encaminhadas a5 auto 
ridades, os acordos diretos com os usineiros que duram at& 1974 e as açoes 
trabalhistas na Junta de Conciliação. 

19  Sem dúvida, o reconhecimento da entidade representou uma con 
quista importante para os trabalhadores rurais e para o avanço de suas 	lu 
tas, o que revela tambm o m&rito de suas lideranças. Mas o que se pretende 
destacar aqui o fato do reconhecimento do sindicalismo rural no 	Brasil 
não representar interesse para o Estado nem para a classe patronal do capo, 

	

- e portanto esse fato passa a representar uma situação distinta diante 	da 
condição geral da luta dos trabalhadores rurais no, pertodo. 
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Para se ter uma idgia, dez anos após o reconhecimento 

do sindicato de Campos, por volta de 1953/54, .com uma mobiliza 

ção camponesa marcada por importantes conflitos como o dos pos 

seiros de Porecatú (Paraná), Formoso (Goiás) e revolta de Dona 

Noca (Maranhão), o governo, através do Ministgrio do Trabalho, 

resolveu rever o impasse provocado pelo não cumprimento do 	de 

creto e prop8s um plano para a sindicalização rural. Nas a rea 

ção patronal, organizada através da Confederação Rural Brasilei 

ra, utilizando como argumento a falta de maturidade dos 	traba 

lhadores rurais para exercerem o direito político, obteve fran 

ca passagem junto ao governo e levou  Ministro 	à 	renúncia, 

enterrando assim as pretens6es. do plano 20  Como se percebe tam 

bóm, a partir dos principais conflitos, a luta do sindicato de 

Campos tem outro caráter e ó bem distinta das "revoltas" 	que 

verdadeiramente ameaçavam a classe patronal. 

O movimento geral no. campo só iria assumir mais clara 

mente a bandeira política pela liberdade de organização, em 1954 

a partir de dois Congressos`, o primeiro em Pernambuco 	Con 

gresso Nordestino de Trabalhadores Rurais - que impulsionou 	a 

criação das Ligas Camponesas, e o segundo em São Paulo - Confe 

rncia Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas - que 

tratou da fundação de uma entidade nacional de trabalhadores ru 

rais, a ULTAB (União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas 

do Brasil) , com orientação majoritária do PCB. 

20 Cf. Sígaud: 1979, op. cit. 

21 Cf. Sigaud: 1979, id. íbid., op. cit. 
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O contraste do quadro nacional com Campos só se reduz 

a partir de então, quando a sindicalização rural começa a 	ad- 

quirir expressão no País e a conjuntura era bem distinta, subli 

nhada pelo final do mandato de Juscelino que procurava, com ha 

hi]4,dade, conciliar o desenvolvimentismo com algumas liberdades 

democráticas, embora desesti.mulasse com propagandas a participa 

çao nos, sindicatos. 

Em 1956, o Jornal Terra Livre, da IJLTAB já destaca o 

crescimento da organização no campo mostrando como dado, a exis 

t6ncia de 49 Sindicatos de Trabalhadores Rurais legalmente reco 

nhecidos com amparo no - decreto 7:038 de 194422,  o mesmo que sus 

tentou a legalização do sindicato de Campos num momento 	muito 

anterior. 

- Mas,na verdade., somente em fevereiro de 1965 ó que o 

governo define legalmente "atividade rural" para fins de organi 

zação profissional no artigo primeiro da Portaria 7123  que dis 

põe sobre a organização e o reconhecimento das entidades sindi 

cais rurais. A partir de então ó que se desencadeia, apoiado pe 

lo governo Goulart, um processo de sindicalização em massa 	no 

campo. 

O Sindicato dos Empregados Rurais de Campos, não faz 

parte dessa trajetória, mas tem uma dinâmica específica que co 

loca a questão do reconhecimento da entidade no &mbito da luta 

22 Cf. Serson (rg.) - CU, op. cit. 

23 CC Serson (org.) - CU, op. cit. 
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sindical mais geral (urbana e rural) verificada especialmente 

no município. 

Voltando ao relato em 1945, quando o sindicato recebeu 

sua carta sindical, pelo que se sabe, sua atuação na nova lega 

lidade porém, durou pouco. 

Em 1947 o Ministgrio.do Trabalho decretou intervenção 

em vários sindicatos de Campos, notadamente nos que 	participa 

vam da ihtersindical, e com o presidente da entidade envolvido 

na direção do Conselho Sindical, a intervenção acabou chegando 

no Sindicato dos Empregados Rurais 24 

24 Convm lembrar o contexto nacional do ps guerra, com o fim da 
ditadura do Estado Novo, no governo Outra, arrocho salarial, cassação 	do 
PCB, etc. Segundo suponho, essa intervençaoem meio ao clima de abertura de 
mocrtica no País, pode ter sido conseqünciada influência getulista, par 
tícularmente pelo apoio explícito a organização de alguns sindicatos na re 
giao. Essa intervenção representava a reação da oposição, especialmente dos 
proprietarios rurais. 

Pelo que pude depreender do relato de Faria, no s6 a luta sindi 
cal se afinava com o esquema do "protecionismo" estatal, como os assessores 
e colaboradores eram todos getulistas. E no 2mbíto da Comissão Sindical era 
possível verificar a presença dos comunistas. - 

O final dos anos 40 no delineava mais o contexto político da ápo 
ca da fundação do primeiro sindicato em Campos, em 1933, quando se configu 
rava um governo interessado na comunicação direta com a massa e que em seus 
prim6rdios chegou a incentivar a organização dos trabalhadores em sindicatos. 

Como lembra Romulo Almeida, assessor direto de Getíilio Vargas em 
1951, o quadro histSrico de 1930 apresentava o político em seu primeiro go 
verno como um homem sem compromisso ideol6gico, mas promotor de uma açaDcen 
tralízadora do Estado que abalou díretaente os enquistados poderes oligar 
quicos. 	 - 

"Vitorioso com a Revolução de 30, interpretou insatisfações das 
classes mdias urbanas, inclusive dos militares inquietos com a falsidade 
eleitoral, e dos trabalhadores. Contrariou muitos interesses tradicional-
mente arraigados. Moveu-se, com os tenentes de 30, contra as oligarquias es 
taduais cujo autonomistno ameaçava fragmentar o mercado nacional que a indus 
tria nascente exigia integrado. ( ... ) Apoiou a burguesia industrial aomes-  

mo tempo que desenvolveu o cr&dito a agricultura; patrocinou a ampliação da 
garantia dos trabalhadores e estabeleceu o sal&rio mínimo, ao tempo de sua 
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Essa intervenção durou de 1947 a 1955 e ficou na pre 

sidência da junta governativa um "jagunço" que vivia armado. Du 

rante esse período, hão existe nenhum registro de expressão quan 

to a atuação sindical: sem aç6es na justiça ou acordos 	traba- 

lhistas. 

56 em 1955 foi destituído o interventor e criada 	uma 

junta provisória que deveria convocar eleições para 	normaliza 

ção do sindicato, em 90 dias`. Em 1956 foi feita a eleição 	e 

Paria saiu novamente presidente do sindicato"' que passou a ser 

nomeado Sindicato dos' Trabalhadores Rurais de Campos, por deci 

são da Comissão de Enquadramento Sindical. 

Mas enquanto durava a intervenção, no sindicato, 	tem- 

-se notícia dos encaminhamentos que caracterizavam a ação sndi 

cal, no sindicato dos indus'triário (STIAC). 

Esta outra entidade tinha como diretoria pessoas liga 

instituição, um salário vital para uma família mediana de trabalhadores. 
(...) Afinal, Vargas, embora contra a luta de classes, falava em classes, 
em sindicatos e mobilizava trabalhadores, manipulando-os a seu favor, & cer 
to" (apud) trechos do prefácio de RSmulo Almeida no livro de Maria Celina 
Soares D'Araiíjo, - O Segundo Governo Vargas, Zahar Ed., RJ, 1982. 

25 Em 1955 foi feita a eleição no sindicato com a derrubada do ir 
terventor, mas no tenho dados para argumentar que movimento sustenta essa 

• "virada" na trajetria do STR. 

26 Mas em 1958, quando Roberto Silveira foi eleito Governador do 
Estado do Rio de Janeiro - &poca em que se registra a atuação do populismo 
promovido pelo PTB no território fluminense - o Prefeito de Campos convidou 
Faria a retomar o que havia tentado via PSD em-  1947, a verencia, mas desta 
vez pelo PTB. Conseguiu a. l suplancia e, por intervenção do próprio Rober 
to Silveira que ofereceu emprego ao vereador da legenda, Faiia acabou assu 
inindo a carreira política de onde logo foi afastado por mover uma açao popu 
lar contra a Câmara de Campos. Mas imediatamente recebeu convite do governa 
dor para ser vogal trabalhista na Junta de Conciliação do Município. 



das ao PCB e dentro das orientações gerais para a luta 	dos 

trabalhadores, tinha-se que especificamente no caso dos canavi-

eiros, havia uma linha de atuação que privilegiava a unificação 

dos empregados de usina num mesmo sindicato. 

Um reforço era dado pela própria ULTAB que em 1954 pro 

punha, segundo consta de seu Jornal Terra'Liyre, que os 	traba 

lhadores da indústria e da lavoura de cana se filiassem no sin 

dicato dos industriários para recebimento dos direitos 	traba- 

lhistas, enquanto propunha para pequenos proprietários, meeiros 

e parceiros,a organização em associações. Neste momento, o sin 

dicato dos industriários reflete a proposta da ação unificadora 

na luta concreta. No ano de 1954 existem registros de quatrousi 

nas em greve (Outeiro, Sant'Ana, Paraíto e Cambahyba) com 	os 

trabalhadores lutando pelo salário mínimo e pelo fim do descon 

to do aluguel da casa no pagamento dos empregados`. 

27 Anotaçes da pesquisa "AULTAB e as Litas Camponesas" que esta 
sendo desenvolvida por Leonilde Medeiros para o CNPq, a partir de 	levanta 
mentos na Biblioteca Nacional no Jornal Terra Livre (dados cedido& pela au 
tora). Em 1955 e mais tarde, em 1958, segundo a pesquisa de Medeiros; tem- 
-se notícia no Jornal Terra Livre, da existncia de dois importantes 	Cmi 
gressos - Conferancia dos Trabalhadores do Açúcar ê o outro, Congresso dos 
Trabalhadores na Indústria da Alimentaçao 3  em Araraquara/SP. 	Os dois even 
tos ratificaram a orientaçaogeral para a organização dos canavieiros, com 
a qual a ULTAB concordava: "que os trabalhadores nas plantaçoes de cana, em 
pregados dos propriet&rios de usina, fossem considerados operarios e passas-
sem a gozar dos benefícios da CLT". 

Na verdade, havia unia orientação geral da ULTAB em relação ao en 
- quadramento dos canavieiros como industriarios, face as vantagens da legís 
laçao urbana e sobretudo em função da situação mais geral verificada no cain 
po que se caracterizava pela quase ínexistncia de sindicatos rurais. Aqui 
no caso, ressalta uma particularidade de Campos onde existe um sindicato de 
empregados rurais que independente em relação a ULTAB e ao PCB, enquanto 
o sindicato dos industriarios se alinha nas orientaçoes do PCB. 	E por aí 
que se pode compreender as influancias de uma orientação geral e seus efei 
tos em termos da disputa de base, especialmente quando o sindicato dos 	ru 
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Consta da mem6ria de Faria que s6 por volta, de 	1961 

tornou a acontecer uma mobilização conduzida pelo sindicato dos 

trabalhadores rurais. Houve uma greve na usina Outeiro que 	te 

ria sido acompanhada pelo STR de Campos e, a partir desse 	epi 

s6dio, o sindicato organizou uma campanha de esclarecimento aos 

empregadores sobre os direitos trabalhistas, alertando-os a le 

gal,zarem as turmas de .clandestinos que já eram significativas 

naquele momento. Pelo que se sabe, o sindicato tentou fechar um 

acordo nesses termos com cada usina, mas tudo indica que as' ne 

gociações en"olveram apenas algumas empresas da região. A maio 

ria teria ficado fora do acordo, se recusando a cumprí-lo. 

Não se tem registro de quase nenhuma mobilização condu 

uda pelo STR à partir de então. A não ser a de um encontro que 

foi preparado no mesmo ano C1961) , o "Encontro do Homem do Carn 

po", organizado pelo sindicato atràv6s do Conselho Sindical de 

Campos, reativado`, e a mobilização de 1980 para a proposta da 

Convenção Coletiva. 

Em 1962 ao terminar seu ultimo mandato de 	presidnte 

do Sindicato Faria tornou-se "assessor especial" orientando tra 

balhadores atrav&s de cursos sobre sindicalismo.' Foi eleito cii 

tais está sob intervenço como era o caso. O que se deve destacar, 'com rela 
çao a questão do enquadramento, 9 que na historia do STR este fato se trans- 
forma em "problema" e isto á especifico. Do mesmo modo como nao se 	traduz 
em impasse em Pernambuco ou Sao.Paulo. Acontece que em Campos, essa 	luta 
por base á histSrica e nas' outras regíoes nao havia um sindicato desde tão 
cedã. 

28 Este encontro visava a preparaço dos trabalhadores para o Coa 
gresso de Trabalhadores Rurais de Belo Horizonte, ve-rificado no, mesmo 	ano 
(1961). 	 ' 
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tão, Amaro Jorge de Souza que o acompanhava àesde a fundação do 

sindicato. 

Entre as aç6es conduzidas neste período pelo sindicato 

destaca-se a que tem por base decisão do Departamento Nacional 

de Previdência Social que estendia aos trabalhadores de lavoura 

de cana esses benefícios. 

Em 1964, apesar do Golpe Militar, o STRC não sofreu in 

tervenção e nenhuma outra forma de repressão, segundo Faria. Em 

bora o Sindicato dos Lndustrigrios (STIAC) não tivesse a mesma 

sorte. 

Antes, entretanto, de ver seus diretores cassadós, o 

STIAC organizou uma - greve em abril de 196423  a que Faria se re 

fere como tendo uma direção de orientação "comunista" em rela 

ção a qual a diretoria do STR teria ajudado a desmobilizar 	te 

mondo a repressão do choque da PM e "respeitando a revolução". 

A direção do STIAC acabou criando uma resistência maior em rela 

ção ao STR que denotava, neste contexto, uma divergência 	p011 

tico-ideo16gica. 

Em 14 de junho de 1965, Faria ainda com forte influ6n 

cia no STR, e em contato com Padre Carvalho, é eleito segundo 

tesoureiro da CONTAG, na 'gestão de José Rota 30.  

23  Destaque-se que essa greve conduzida pelo STIAC nodeve ser 
vista como uma ação isolada, urna vez que nesta conjuntura emerge um proces 
so de greves que se generalizam no Pais. Merece atenção o fato do STIAC atu 
ar em sintonia com o movimento mais amplo de resistancia contra o golpe e o 
STR ter ficado fora desse processo. Por outro lado, conv&m lembrar a liga 
ção do STIAC com o P03. 

30 Faria já era membro da diretoria da Federaço.dos Trabalhado- 
res Rurais do E.R.J., desde 1962, entidade sob foi±te influancia da 	Igreja 
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A presença de Faria junto à Padre Carvalho e Jos6 

Rota" sugere uma explicação sobre a relação com o Estado que 

marca as posições desses dirigientes. Tanto na Federação 	como 

na CONTAG no perfodo, a predominancia da orientação era 	dada 

por um posicionamento avesso a organização das lutas e explici 

tamente baseado na colaboração com.o governo. E isso tem um si 

nificado especial parao Estado do Rio, pois antes de 64 	ha- 

viam duas Federações organizadas. A outra era pr6xima as lide 

ranças do movimento de associações camponesas nascido em Xer&m, 

tendo como ui dos representantes Jos& Pureza que se vinculava 

ao trabalho desenvolvido pela TILTAB, e do qual o STRC se manti 

nha afastado. As duas federações, no contexto geraÍ, 	expressa 

vam a disputa existente pelo reconhecimento sindical no campo, 

cuja direção era reivindicada pela ULTAB e pela Igreja, com pro 

postas distintas. 

Nas nesse mesmo ano de 1965, verifica-se a 	primeira 

conseqU&ncia da crise do STRC com o STIAC. O STIAC entra em 1965 

com processo na justiça, reivindicando a representação doS'tra 

balhadores rurais de usina e a contribuição sindical 	relativa 

a esse segmento. 

conservadora reconhecida na figurado Padre Carvalho. Josã Rota, por outro 
lado, incorporava a mesma tendncia conservadora e colaboracionista com o 
Estado na CONTAS. Ambos, o Padre e Rota, eram pessoas vinculadas aos Círcu 
los Catlicos, o primeiro no ERa e o segundo em São Paulo. 

- 	 31  Embora notoriamente de posiç6es anti-comunistas Faria desenvol 
veu uma visao cr-itica ao trabalho de Jos9 Rota na CONTAS e diz que dele pró 
curava se diferenciar. A principal base de sua crftica refere-se a corrup-
çao e ao fato de Rota ter colocado pessoas estranhas -a classe "mandando" na 
entidade. Quanto a FETAG, Faria nada consegue avaliar alegando que compSs a 
chapa mas teve pouca atuação na entidade, permanecndo em Campos. - 
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Pela memória existente e documentação disponível 	nos 

arquivos do sindicato, depois do episódio da fundação das enti 

dades, esse demonstra ser um momento significativo das divergn 

cias levadas à prática entre STRC e STIAC e tendo como 	motivo 

a representação dos trabalhadores de lavoura vinculados à usi-

na. Destaque-se, entretanto, que o problema passava pela dispu 

ta da contribuição sindical para o que, o enquadramento signifi 

cava uma condição indireta. E pela primeira vez a demanda 	foi 

colocada em termos de um impasse levado à justiça, rompendo 	o 

- 	esquema existente anteriormente de repartição do imposto ou cmi 

tribuição para as duas entidades. 

Algumas considerações poderiam ser levant?das no senti 

do de localizar explicações para o impasse. 

A divergência de 1964 estimulada pela posição de Faria 

contra a greve "comunista" do STIAC não pode ter 	representado 

mais do que um desentendimento que marcou as duas entidades nu 

ma dimensão pública, noticiada pelos jornais, porque fia realida 

de o governo cassou aqueles dirigentes do STIAC e colocou inter 

ventores na direção da entidade. Jsso significa uma nova orien-

tação na prática sindical, esta sim relevante para o caso, por 

tratar-se de uma direção 'mais interessada em incrementar a atua 

ção assistencial, daí movida pelo interesse de aumento na arre-

cadação. 

Neste período, marcado por uma conjuntura de crise eco 

nômica do início do governo militar, o Instituto do Açúcar e do 

Álcool passa a desenvolver uma política junto ao setor 	agroin 
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dustrial que inviabiliza na prática o padrão dos acordos traba 

lhistas existentes. O aumento salarial não podia mais ser repas 

sado para o aumento imediato do preço do produto. Os usineiros 

reduzem sua intenção de negociar salários com 	as 	entidades 

(STRC e STIAC),que se vim assim num novo quadro de atuação. 

Por outro lado, ató esse momento, o STRC recebia nor 

malmente a contribuição sindical enquanto entidade reconhecida 

legalmente, mas apenas da parte referente aos trabalhadores de 

usina (sua real base sindical) porque os fazendeiros 	fornece 

dores não eram compelidos a cumprir a lei., considerando que 	a 

sindicalização rural não havia sido regulamentada no Brasil at& 

aquela &poca, em que pese o Estatuto do Trabalhador Rural - E. 

T.R., prever a contribuição sindical. 

E essa regulamentação vem a ocorrer justamente no ano 

de 1965, como jãfoi visto, dotada da legislação 	trabalhista 

própria, registrada tanto no E.T.R. de 1963 como no Estatuto da 

Terra de 1964. Mas o lançamento e o recolhimento da 	contribui 

ção sindical rural só foi normatizado, entretanto, em 1971 via 

decreto 32  que estabeleceu o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA, como órgão oficial responsável pelo re 

colhimento e repasse do imposto. 	 - 

Quanto ao recebimento da contribuição sindical 	pelo 

STRC ató essa ópoca, lançado pelas usinas, o que se sabe é que 

a legislação existente permitia uma interpretação segundo a qual 

32 D.L. 1166 de 15/4/71. Cf. Serson, op. cit., ref. 	em "nota", 
pág. 163. 



as diferentes atividades desenvolvidas pela empresa 	correspon 

diam a partes separadas da contribuição sindical recolhida para 

os respectivos sindicatos. Esse princípio legal registrado 	na 

CLT desde 1943 foi incluído como legislação complementar no E. 

T.R., e manteve a mesma redação". 

• "§ 29 Quando a empxe15a tteaUzan. dLuvz4a4 a-tLvL 
• dade4 economZca4,. sem que nenhwna dc&z4 4 eja 

p&epondvLaivte, cada urna deó4aó cttLuLdade4 4e 
ha 	AI) 	a )uL6pectLva aategwuLa econorn?J 
ca, s endo a cokvttLLbwLçao 4LklcLLcaL devLda ao 
&Lndicato JLepke4evtwtLuo da mtórnct cwtego)tLct a 
p'coaedendo-é e em fteeaçao ai, 	co'vitópondeivtes 
4 acw&& a2À, ag ncLa4 ou 1Çt&a-i6, na La-tinia do 
pke6eivte wtLgo. 
§3 9 Entende-n pan. wtiuLdade pn..epondvuxitte a 
que caactvi2zax a an2dade do pnodwto, opena 
çdLo ou objetLuo &Lnat, paita cuja obtenção -to 
deu eu denaLs atLvLdade,s conviitjam exalu&-Lua 
mente, em keg.Lnie de conexão fiww-Loncl". 

Em que pese a Comissão de Enquadramento Sindical 	ter 

concedido, em função de ação movida pelo STIAC, parecer no qual 

define a atividade da lavoura do açúcar como subsidiária 	e a 

transformação industrial como preponderante, no ano de 1962, tu 

do indica que na prática, pouca diferença representava para os 

usineiros a qual entidade se destixiaria o imposto sindical, as 

sim como, na prática, negociava e fazia acordos at6 então reco 

nhecendo a representação tanto do STIAC como do STRC. 

Assim, a luta pelo enquadramento, na sua origem, 	era 

uma luta entre entidades trabalhistas que disputavam a mesma ba 

C.L.T. (1943), Título V, Cap. III, Seço I,art. 581, § 2 e 3. 
Cf. Camagno1e, Adriano (.org.) - Legis1aço Agraria, Ed. Atlas S.A., S.P., 

- 	1969, 3- ed. 
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se na categoria dos canavieiros e a contribuição sindical, 	cli 

quanto a postura dos usineiros reforçava, inclusive, a vincula 

ção dos trabalhadores de lavoura seus empregados, ao STRC, 	e 

do seu pessoal das máquinas ao STIAC até aquele momento. 

A partir da instituição do Fundo, de Garantia por Tempo 

de Serviço que derrubava a estabilidade do emprego no meio urba 

no, em 1966, 6 que a postura dos usineiros começará a ser arte 

rada significativamente. Quando então a competição passará a en 

volver em primeiro plano o STR e os usineiros ea luta pelo en 

quadramento dos canavieiros ganhará, só a partir daí, a 	dimeri 

são de uma disputa de classes. 

Todos esses fatos relacionados ó que podem trazer uma 

elucidação maior ao impasse existente entre as entidades de re 

presentação dos canavieiros. 

Se foi possível a Faria afirmar a inexistência de con 

seqüências políticas dirigidas diretamente ao STRC, diferindo-o 

do STIAC, a partir do golpe de 64, o mesmo não se pode dizer de 

qualquer conseqüancia mais geral, uma vez que o golpe 	atingiu 

de forma estrutural todo o sindicalismo do País, colocando-o em 

novo patamar, mais controlado pelo governo através da repressão 

ou pela definição de um novo modelo .de' atuação sindical, assis 

tencialista por excelência. 

A nova diretoria interventora do STIAC, dentro 	desse 

espírito da proposta militar,.imprimiu outro encaminhamento 	à 

questão sindical em relação ao que era dado pela gestão anteri 

or, priorizando 6 aumento da árrecadação para expandir suas fun 
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ções assistenciais, enquanto a regularização sindical 	rural, 

ocorrida em 1965, favorecia a argumentação desta entidade 	por 

que ampliava e "alterava" no caso de Campos, a composição 	do 

STRC. 

De acordo com o modelo definido pelo Estado - para a or 

ganização do sindicalismo rural, ficou normatizada na 	composi 

ção da base sindical dessas entidades a representação - de todos 

os segmentos de trabalhadores rurais - assalariados e pequenos 

produtores, posseiros, pequenos proprietários, parceiros e ar-

rendatários. Assim, o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Caiu 

pos teve redefinida sua base pela lei e não pela sua prática e 

por esta razão, manteve sua identidade na luta dos assalariados 

de usina". Algm do que, dentre os novos segmentos que abriga 

va, alguns não correspondiam ainda a uma contrapartida em 	ter 

mos de arrecadação sistemática da contribuição sindical, face 

resist6ncia dos fazendeiros, o que fornecia um caráter de rele 

vância maior na disputa com o STIAC. 

O STIAC de sua parte, procurava se apropriar da 	nova 

definição corporativa que permitia em seus argumentos interpre 

tarem como trabalhadores rurais exclusivamente aqueles vincula 

dos aos empregadores rurais (fazendeiros e fornecedores) 	para 

fazer valer, oportunamente, sua condição de único representante 

1' Os ~pequenos produtores sempre tiveram outras formas de partici 
paçao (associaçao dos fornecedores e plantadores de cana), onde tam. direi 
tos. O sindicato nunca foi atg eles e de outro lado, eles tamb&m nao foram 
at& o sindicato por nao encontrarem condições de colocar suas 	reivindica 
çoes naquele espaço. O sindicato & estranho a eles, a hist6ría do sindicato 

- nao 9 a hist6ria da luta dos pequenos produtores.-- 
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dos "empregados de usina" e com direitos específicos sobre o iiu 

posto sindical ao setor. 

Entretanto, apesar dessa interpretaçãd, nessa época os 

dirigentes do STIÂC perderam a causa na justiça no 	processo 

que haviam acionado, uma vez que esse argumento inovava e aLte 

rava o padrão determinado pela tradição no município. 	Mas nem 

por isso, daí por diante, abandonaram seu interesse na conquis 

ta dessa, parte da contribuição sindical, e que levou, anos mais 

tarde, em 1980 a uma aliança do STIAC com os usineiros, contra 

a tese do enquadramento sindical defendido pelo STRC. 

A disputa de 1965 ocorreu em duas instancias: Junta de 

Conciliação e Julgai'nento e Vara Civil. OSTRC reagiu e perdeuna 

Junta Trabalhista, mas ganhou a causa na Vara Civil e a Contri 

buição Sindical, retida em justiça, acabou passando para o STRC 

que com isso criou uni fundo financeiro. 

Esse dinheiro permitiu a construção da sede; uma 	vez 

que o STR - funcionava até então em lodal provis6rio junto com 

varias entidades. Ter uma sede pr&pria representava uma 	molho 

ria em termos de sua capacidade de atuação, inclusive com espa 

ço maior para assembléias. E a existência de um endereço 	fixo 

para que os trabalhadores para lá se dirigissem, especialmente 

os interessados em "questionar" na justiça os seus direitos. 

• Quase não se tem registro, entretanto, de uma partici 

pação muito grande dos trabalhadores na sede, exceto em festas 

ou comemorações cívicas que o sindicato estimulava. 
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E a ação sindical, de dentro da sede cresceu mais àin 

da do que para fora da sede, nos locais de trabalho. 

Em 1967 fundou-se urna cooperativa de consumo, na sede, 

para contornar a dependência do "barracão" mas que se define co 

mo urna forma "distante" de organização e arregimentação dos tra 

balhadores. Esta cooperativa acabou dando prejuízo e foi fecha 

da, o que se transformou num foco de desentendimento na entida 

de, com mútuas acusações de roubo e de envolvimento de 	direto 

res no prejuízo. 

Por volta de 1969, 'em funçãQ dessas lutas 	internas, 

Paria 6 afastado do sindicato pela diretoria encabeçada 	por 

Abelardo Gonçalves que havia assumido em 1968. E a história do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Campos toma novo rumo. 

A partir desse momento, a versão da atual 	diretoria 

(1974-82) do STR ó que se coloca como 	leitura 	predominante, 

nesta tarefa de resgatar a história do sindicato. 

A diretoria que assumiu em 1968, três anos mais tarde, 

passa por um problema de desvio de verba e uso indevido da con- 

tribuição sindical. O fato provocou escândalo divulgado na 	irn 

prensa, e o STR sofreu sua segunda intervenção em 1973, 	desta 

vez .motivada por corrupção comprovada. 

Durante a junta governativa, a categoria perde o direi 

to a realização de Convenção Coletiva e com isso fica sem"data- 

-base", durante um ano. Em 1974 o pr6prio Minist6rio do 	Traba 

lho faz encaminhar, pela Junta Governativa, a normalização 	do 

Sindicato. Convoca-se eleição e a atual diretoria assume no mesmo ano. 
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2 - SISTEMATIZANDO A AÇÃO SINDICAL DO PASSADO 

"AZ estava a. dLgeteiiça do tipo de oltganizaçao 
exLs.teníe na cidade e no campa. Na cidade, en 
-Vce qua-t&o pwtedes, na. sede da Sindicato, 	o 
dt'tLgen,te já pociLa azen. muita coLsa. No cam 
p0 Vut piecL  o L L «a  ba.óea, é no podia 

 
LV 

de baija-goic, não. TLnha-ae que 
d
co

L
m
at

o  
 ca companheLtoa e ineamo depoLa 

de uma 'ce4oZução apkovada, ainda exa neceaaa 
Aio ajadcvx a coloca-&z em pn.FttLca. 

Alim dÁÂao, pcitagazcÂ on.ganLzaçao no campo, 
a gente tinha que en(yten.tat a n.ealLdade de ca 
da 4 eto't. tal como a e. apn.e4 en.tava, nao Lnven.ta 
varnoarLenhwna £Ltuaç.cto pwut inelhon.cvL a .Cu-ta. 
NLnguem ia com mii n.eattdadea no bci&o do ao 
.ttte, poftque nao dava cexto. 

Pan. tudo L&so eu de4aÇLo qualqavi. um  que queL 
fia otganLzax cconpone$e.6 entxe qua-t&o pwtede. 
ELe pode azeft ajuntamento de cw&Loaoa, 	que 
nao a a me-sina coisa de otanLzaçcw. Quando o 
tbaCkadox pcxcc.be que nao 4a..Lu nada do .6 eis. 
.Ln-te,tesa e, nem ea clafs.ecea 4aa4 Ldei.iaa, ele aos 
poaco4 vai abandonando". (Nem6rias de Jos& 
Pureza, líder de Xer&m)35 . 

O que se depreende do primeiro período de atuação 	do 

STRC - aqui caracterizado pelainflu6ncia de Faria que vai 	da 

sua fundação ati 1969 - 	um tipo de orientação sindical 	que 

foi sendo delineada nas ações concretas e encaminhamentos condu 

zidos pelo dirigente, e num tom altamente personalista. 

Focalizando-se o sindicato nessa trajet6ria, alguns pon 

tos podem ser destacados e comentados a título de identificação 

das características que permitiriam recuperar desse passado, o 

significado de algumas opções atuais. Algumas se repetem, 	ou- 

tras foram superadas, mas a 16gica geral da ação sindical, com 

35  Apud, Pureza, Jos& - op. cit., pg. 36 e 37 (o grifo & meu). 



priorização dos caminhos exclusivos da lei e partindo da 	esco 

lha de um segmento de sua base como referência para a atuação, 

configuram, como se viu, a tradição de um sindicato. 

No primeiro período sobressai como tônica que não 	se 

repete no presente, um forte personalismo do presidente na lide 

rança do sindicato. 

Nesse personalismo, o sindicato se confunde com as cori 

cepções do dirigente. Daí fazer sentido registrar que Faria apre 

senta um estilo moderado, preocupado com a valorização da auto 

ridade constituída e com o estatuto de sua compet6ncia 	(gover 

no, 	juízes, parlamentares) para.quem sempre se dirige em 	doeu 

mentos, 	ou pessoalmente, em comissões. Desenvolve sua atuação 

sindical dentro do esquema populista no contexto da política flu 

minense (convite a participação como vogal a Junta, vereãncia 

com apoio de Roberto Sslveira) . procura sei' um especialista em 

leis trabalhistas, chegando a decorar números de decretos e te 

mando esse conhecimento como o padrão da eficácia na atuação de 

um dirigente sindical. E traduz uma posição política conservado 

ra fundamentada numa reação marcante às idéologias e esquerda 

que brotavam no movimento sindical. 

orgulho de Faria at& hoje afirmar que sempre foi "va 

cinado contra o comunismo" (sic.) que tentava "aparelhar" o sin 

dicato com gente de fora da categoria, colocando-o debaixo das 

ordens do partido. Afirma que sempre conduziu a luta 	sindical 

dentro do direito da lei, acreditando na justiça e "incomodando" 

as autoridades para quem encaminhava as demandas da categoria, 
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na certeza de que o Estado tinha por "obrigação e devér", prote 

ger o trabalhador. 

A ação sindical se organiza em cima da luta trabalhis 

ta e se expressa nos encaminhamentos de acordos diretos com usi 

neiros, mais tarde eia Convenções Coletivas, defesa jurídica da 

categoria nas instancias da.Justiça Trabalhista, 	reclamações 

individuais na Junta e denilncias às autoridades e à imprensa. A 

luta do sindicato foi sempre uma luta pelos direitos dos cana 

vieiros, basicamente os empregados de usina, e 	constituiu-se 

num estímulo à formação dos "questioneiros", unia categoria que 

define a ação sindical na transformação dos. trabalhadores em ci 

dadãos que vão à justiça reclamar seus direitos. 

A característica da negociação coletiva 6 dada 	pelos 

acordos diretos, homologado na DRT, fortemente determinadas pe 

las negociações entre usineiros e IAA A dependncia crescente 

do setor agroindustrial açucareiro ao Estado (subsídios e dívi-

das roladas) g que foi caracterizando alterações no patamar- das 

negociações dos usineiros com o STRC, assim como no plano da ex 

ploração da força de trabalho veio acompanhando o incremento da 

mão-de-obra "clandestina" 

a partir de 1965, com a regularização do sindicalis 

mo rural, que o STRC passa a desenvolver suas primeiras Conven 

ções Coletivas de Trabalho e que provavelmente 	representariam 

as primeiras do País, conduzidas no campo 36 . 

36 Cf. Bava, Augusto - "O Primeiro Dissídio de Trabalhadores. Ru-
rais no Brasil", in Revista Escrita/Ensaio, Vertente Ed. Ltda., Ano II, nQ 

	

4, S.P., 1978 (pag. 51-58). Neste ensaio o autor afirma que ocorreu em São 	• 
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As duas formas de negociaç6es coletivas -. Acordos Dire 

tos e Convenção - desenvolvidas pelo STR até 1971 tiveram como 

único e mesmo interlocutor patronal, o setor dos usineiros. Não 

existe registro de negoc.iaç6es com os fazendeiros até essa &po 

ca. O primeiro acordo com esse setor data justamente de 1971. 

Outro traço do sindicalismo dessa época refere-se 	ao 

fato de que a atuação dos dirigentes, à excesão dos 	momentos 

iniciais da mobilização pela fundação dó sindicato, veio 	afãs 

tando-se dessa prática e incumbindo a entidade de uma 	função 

principalmente mediadora com oBstado, distinta de- uma 	conce 

ção que viesse a canalizar os conflitos na base, em 	confronto 

com os 'empregadores ou o governo. A ação sindical é de ctipula. 

O sindicato passa a ser mais negociador do restabeleci 

mento da ordem, convocando apoio das autoridades, buscando 	an 

pliar a base legal (corpo de leis) para instrumentalizar a defe 

sã jurídica da categoria, fomentar ás agencias trabalhistas pa- 

ra funcionalidade do exercício sindical e convocando uma 	cons 

cigncia mais "civilizada" dos patr6es, -através de campanhas de 

esclarecimento dos direitos. 

Deixa como herança, dentre esses encaminhamentos, espe 

cialmente a firmeza da luta pelos direitos e a extensão da Jus 

Paulo no ano de 1976 o primeiro dissídio organizado a nível estadual e com 
repercussão nacional, coordenado pela FETAESP. Não encontrei, 	entretanto, 
na literatura especializada informação que desse conta das primeiras conven 
çoes coletivas no campo a nível municipal anteriores ao ano de 1967, 	para 
quando já se encontra registro na DRT-RJ da exist&ncia de convenção conduzi 
da pelo STRC, e Dissídio a partir de 75. Daí minha sugestao de que seriam as 
primeiras negociaçoes coletivas do Pais relativas aos trabalhadores rurais 
até porque eram poucas os sindicatos existentes na época. 
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tiça Trabalhista até o município num trabalho em aliança com o 

sindicalismo urbano. 

As cigusuias conquistadas servem de evidência aos 	ga 

nhos do passado, especialmente a lei de férias e reajuste sala 

rial acompanhando a majoração do preço do açúcar. 

Mas a luta pela conquista dos direitos vai 	reduzindo 

gradativaniente de imposição - com pressão direta dos ttabalhado 

res conduzida pelo sindicato - para as demandas jurídicas 	com 

base na crença da justiça social e na neutralidade do 	Estado, 

notadamente a partir da criação-da Junta em Campos. Embora essa 

tenha sido uma característica mais geral do sindicalismo rural 

a partir dos anos 60, mas que formou uma característica 	impor 

tante no STR de Campos. 	 - 

Outro aspecto diz respeito a disputa com o STIAC 	que 

passa por diferentes momentos desde a fundação das entidades e 

por diferentes intensidades. Mas a disputa sempre se 	desenvol 

ve e não se esgota. £ a característica da relação que se funda 

menta na competição, constituindo-se num alvo fácil de manipula 

ção pela classe patronal. 

E pode-se destaçar ainda, desse período no passado, um 

modelo típico de sindicalismo getulista que vai se transforrnan 

do, conforme a conjuntura e o perfil do governo. 

A mudança nas relações do Estado com o sindicalismo, es 

pelham as mudanças na forma de organização das demandas 	pelo 

STRC ao Governo, notadamente a partir da conjuntura do Golpe de 

64, quando então o STR de Campos, através de sua diretoria, pro 
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cura estreitar mais as relações específicas com o movimento sin 

dical rural, afastando-se da articulação com o sindicalismo ui' 

bano. Quando s6 então se define no modelo corporativista, mas 

assumindo o privilegiamento das condições de atuação da entida 

de - limites dados pelo Estado - sobre uma avaliação das condi 

ções de capacidade de luta dos trabalhadores na base. 

Finalmente, resta recuperar as características, nessa 

trajet6ria, da articulação do STRC no ãmbito do sindicalismo ru 

ral fluminense. Este se dá de forma a definir uma certa linha na 

orientação política da entidade que representará i.rnia especificida 

de em Campos em termos da luta dos trabalhadores rurais, na região. 

No Estado do Rio de Janeiro, a luta camponesa, organi 

zada a partir de xergm, expressa melhor o sentido da luta rural 

a nível nacional e nesta medida, se situa no que g reconhecido 

oficialmente como a historiografia do.MSTR nos anos 50 e 60. 

A,bandeira da luta era expressa na reivindicação pela 

Reforma Agrária como estratégia para a solução dos 	probfemas 

dos trabalhadores rurais, inclusive dos assalariados, uni contin 

gente em formação crescente, face o processo de proletarização 

marcado pela penetração do capitalismo no campo, produto das po 

líticas de modernização. Do nordeste vinham os principais exeni 

plos da luta camponesa, mas em outros pontos do País (São Paulo, 

Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia) a existência de 	con 

flitos mapeava uma luta de proporções nacionais, e o Estado do 

Rio também trazia exemplos importantes da resistência dos traba 

lhadores rurais. 
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Com a fundação da ULTAB, a orientação da entidade chia 

gava ao Estado do Rio e na região de Campos, através da Associa 

ção dos Lavradores Fluminenses. Assim, deu-se seqüência à orga-

nização dos trabalhadores nessa linha, enquanto o STRC - único 

sindicato de trabalhadores rurais - mantinha-se afastado, desen 

volvendo sua atuação específica localizada e assim também 	não 

participou da II Conferência Nacional dos Lavradores e Trabalha 

dores Agrícolas do Estado do Rio de Janeiro, realizado em Nite 

r6i, no ano de 1959. Nesse Congresso fundou-se a Federação das 

Associações dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas - FALERJ, 

para coordenar as 13 associações existentes que envolviám cerca 

de 16 mil associados 37, estando José Pureza, líder de XerGm, na 

sua diretoria e que defendia nesses termos a importancia 	da 

FALERJ 

"Ues4a Epoca já ex-Z4tLa um S-LndLcccto de Taba 
fLkado.'tcÀ RuxaLó em Campos, rnca que ao cdandLa 
ia teivíndicações doa aaaa.wt1adoa da CL1flCL. 

VctZ a neceaa,Ldade de £otünak uma o;tgonLzaçao 
que defendesse todas as camadas de camponeses, 
-taü corno 04 poaaeL'wa, ineeL'wa, 	-WiceL&oa, 
cvc&e.ndzt.twt-Loa, pequenos pkopJzLeJc5MLo4, peões, 
colonos, c-te." 3°  

E esses dois alinhamentos distintos marcavam a organi 

zação dos trabalhadores rurais no estado. De um lado, a luta le 

vada pelas associações camponesas que envolvia, inclusive, a re 

sistência armada e de outro, o envolvimento nas relações com o 

" Cf. Pureza, Jos&: 1982, ap. cit. 

36 Pureza; Jos: 1982, op. citb, p. 25. 
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Estado no interior do projeto populista fluminense, tocado pelo 

3 TR 

Qual foi então a forma de vinculação com a luta no cam 

po adotada pela orientação do STRC? Esta ficou caracterizada 

por um tipo de organização que oferecia maior identidade para 

um sindicato envolvido com a luta pelos direitos que absorvia a 

entidade com as demandas de aplicação da legislação trabalhis 

ta, tendo como interlocutor freqüente o governo que não apenas 

representava a Justiça Trabalhista, mas tamb6m, o papel de me 

diador das negociações do setor com os usineiros, através 	do 

Instituto do Açúcar e do Álcool. 

Adotando um modelo mais geral de sindicalismo e aliado 

às posições políticas cia diretoria da entidade, o STRC se inte 

gra no movimento sindical rural que se expressa na Federação qt.ie 

apoiada pelo governo e na CONTAG na gestão de Josi Rota, pas-

sando por fora das lutas camponesas existentes no territ6rio flu 

niinense e articulando-se ao sindicalismo de colaboração com oEstado. 

Coerente ainda com a prtica desse sindicato, verifi 

ca-se, a partir de seus dirigentes, a ausência de uma identidade 

de interesses com a ocupação de terras dirigida por Pureza, oco1 

rida no pr6prio municípid de Campos, ao norte, nas terras 	do 

Imb6 em 1963. Ou a forte determinação na luta dos assalariados 

no ambito da legislação afastava o STR de elaborar a possibilí 

dadõ de aliança que poderia ser construída com aqueles campone 

ses, inclusive porque muitos deles eram antigos assalariados, ou 

então, as concepções de luta é que eram radicalmente distintas. 

9 
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O conflito não foi pequeno nem isolado e se caracteri 

zava como um enfrentamento contra o latifúndio. Foi organizado 

de forma estratëgica num acampamento dom apoio da FALERJ, envol 

vendo muitas famílias no processo de ocupação e resistência ar 

mada, numa luta contra a polícia e os jagunços dos 	usineiros. 

Essas terras vinham sendo griladas pelos proprietários das usi 

nas Cupim, .Tocos, Santa Cruz e Sapucaia 39 

A notícia alcançou os jornais e os trabalhadores rece 

beram apoio e solidariedade de vrios sindicatos e organizaçôes, 

inclusive urbanas. Nenhuma referência existe a qualquer tipo de 

apoio do STRC nessa luta, embora ocorra o inverso com 	alguns 

alidados importante 5 40 , entre eles o Sindicato dos Ferroviários 

de Campos, as Ligas Camponesas de Campos, presidida 	por João 

Guarda, os operários navais, de Niter6i, e o Sindicato dos Tra 

balhadores na Indústria do Açúcar de Campos - STIAC, que 	al&m 

de apoio, colaborou fornecendo alimentação para os 	trabalhado 

res acampados''.  

O STRC, entretanto, permaneceu fora do conflito 	como 

se fosse um problema que não lhe dissesse respeito. Perguntado, 

Faria admite que não se envolveu porque não era assunto para o 

sindicato, o que parecia ser peculiar. 	 - 

" Cf. Pureza, Jos: 1952, id. ilid., op. cit. 

40 Pureza, Jos: 1982, op. cit. 

- "' Convm lembrar que nessa poca'(1963) a direço do STIAÇ tan 
bam era de oríentaçao comunista, assim corno a FALEM, o que explica mais 
do que o apoio, a condição de aliados na luta. 	 - - 



Pureza faz uma referência ao STRC que não revela, 	en 

tre tanto, nenhuma ruptura com a direção do sindicato, mas 	que 

sugere, eventualmente, que a diferença poderia ser 	localizada 

mais na demarcação de campos de luta (assalariados/posseiros) ou 

na escolha de métodos para a ação, a partir de objetivos distin 

tos, atg porque o STRC não apresentava nenhuma contradição com 

o governa do Estado, para quem a FALERJ dirigia seus protestos, 

cobrando justiça. De qualquer forma, percebe-se que nenhuma ali 

ança existia entre o STRC e a FALERJ. 

"O Sx5idLccuto do4 77tabc1kado'La4 Rwta,Ló do »iwvL 
eipLo, atuava apena4 no ,aevvUdo dc eó.tendet a 
!egLé&tçao tzabclhLó-ta pwta o campo e acgL& 
4eacwnp)L4meno petos pat'we.Ó. Naó da FALERJ 
achcwamoa vtece&scui-Lo apoLak -tamb em uma luta 
peta dLstnLbuiçao de -te,vta4 cwb tJLaba€i'lctdo/Le2 
de3s einpeg adoé. 
liLan,te deÁses 1Ça-to4 a Wte-ton,La da 	"Fede1'za 
çao" decLcLLa atwjt dL'eiajnente em Campos, cn 
uiando-,ne pwz.a o iniba. u42 	 - 

Por esses relatos percebe-se que o sindicalismo desen 

volvido pelo STRC, num primeiro momento, independente de 	qual 

quer comparação com a pratica do PCB, & sobretudo expressão do 

populismo em sua condição de colaboracionismo com o Estado, 	e 

nessa linha a direção da entidade participou da intersindical 

urbano-rural, a Comissão Sindical de Campos, e em diversas opor 

tunidades foi ao governo: reivindicar a instalação da Junta em 

Campos, solicitar -apoio ou receber homenagens representando os 

trabalhadores rurais organizados segundo o projeto getulista. 
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42  Pureza, Jos:, 1982, o. cit-., p. 75. 



O STRC 6 mais expressão desse sindicalismo 	getulista 

exclusivamente voltado para reivindicaçàes trabalhistas e 	que 

se transforma depois, com o golpe de 64, numa síntese do modelo 

corporativo e s6 então começa a desenvolver a integração com o• 

sindicalismo rural, enfim regularizado no País, mas no 	alinha 

mento mais atrasado, anti-comunista e aderente ao golpe militar. 

O que aconteceu; entretanto, 6-que  muito cedo o 	STRC 

percebe - e isso principalmente a partir da própria 	estrutura 

sindical rural do ERJ, (Federação) - que as bases da relação 	de 

colaboração com o Estado haviam mudado e neste momento 9 sindi- 

cato fica isolado no município,  quando .então se volta para 	os 

problemas específicos da entidade surgi dos a partir da nova pra 

posta assitencialista. A fundação da cooperativa, a oposição a 

Faria, •o "roubo" na cooperativa e a diretoria que sai desse pro 

cesso, oferecem um novo rumo a entidade. Apenas um acordo traba 

lhista i feito, e a "fragilidade" do presidente 	do sindicato 

(Abelardo Gonçalves) , provoca a intervenção do Estado pr cor-

rupção. 

A próxima diretoria eleita, a que permanece na 	atual 

gestão da entidade, inicia um processo de recuperação morai 	e 

econômica do sindicato, retoma a luta pelos direitos e se inte 

gra, com a herança de sua história, ao projeto do MSTR nascido 

do III Congresso de Trabalhadores Rurais, em 1979. 

Registro assim a linha de uma trajetória do STRC 	no 
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sentido de esclarecer alguns temas de interesse dessa disserta 

ção. Dentre os quais a crença-na competência e na neutralidade 
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da justiça pensada como dever do Estado; a disputa com o STIAC; 

a especificidade da, identidade do sindicato na luta pelos direi 

tos dos canavieiros e na historiografia das lutas dos rurais no 

estado, ocupando um espaço independente em relação às orienta 

ç6s da ULTAB, e ausente em relação , â luta pela terra. Finalmen 

te, na vocação existente na entidade pela administração de con 

flitos na Justiça Trabalhista, com a priorização do trabalho 

na sede` 

Resta agora situar o presente, o sindicato na atual 

gestão, o que faremos no pr6xino capttulo. 

43 Com relação  y9ca9a9.do STR de organizar suas lutas no campo 
da justiça, & no passado que se ilustra uma diferença de mtodos de atuação 
na regiao. Segundci a concepçgo.das lideranças de Xerm, as assQciaçoes cam-
ponesas desenvolviam uma luta cujo alinhamento se distingue da trajet6ria 
do STRC, notadamente por um trabalho de base, enquanto organização e politi 
zaçao.dos trabalhadores e por um trabalho de mobilização, enquanto forma de 
encaminhamento das lutas. O STR se caracterizava pelo aprimoramento da orga 
nizaçao sindical a partir da sede, mais voltada para a competncia tcnica 
da luta legal. 



CAPiTULO VI - O SINDICATO EM QUESTÃO: A CONSTRUÇÃO DA AÇÃO 

SINDICAL NO COTIDIANO - ATUAL GESTÃO (1974-1983) 

"Atuando em um £CndLeato que não oL concebi 
do nem oxgaivLzczdo pelo Eõ-tado pwuz peÃwttL'i. a 
'p'todaçctd da con4cdLèncdLa poZetcvta!, o cWuL 
sente &tndLcat e.ópM.a LJJnpLe4me;tte gMan-tLk 
aoL tjjabclhadofte6 de Lua categon.La urna dLt'tL 
bu2.çao maLL jtuta da .'.enda que eles ajadcvwin 
a e,&aX. Condenando a.ó 'ÁnjuLtLçcu' do eapLta 
Ltmo, não 4são capazes, entxttan-to, de expt( 
cã-to e, pontwvto; de nega-lo £deoZogLcamen 
te. Reóta 4ábe4, contudo, 4e conseguem eontvi. 
a p'uvttea política das opVw4LoL". Heloisa H. 
T. de Souza Nartins 1. 

Na verdade a discussão sobre a prática sindical 	numa 

determinada entidade representante dos trabalhadores rurais já 

deve partir de dois pressupostos que são históricos na constru 

ção do sindicalismo em geral, e presentes na organização sindi 

cal no campo. 	 - 

Primeiramente, não se pode pretender um modelo 	para 

ação sindical que seja revolucionário "a priori", ainda mais ter, 

do-se em conta a contraditória estrutura corporativista 	brasi 

1 In Martins, Heloisa H.T. de Souza - O Estado e a Durocratizaç&o 
do Sindicato no Brasil, Hucitec Ed., 5?, 1979 (pag. 185-186). 
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leira, que ó organizada pelo Estado como um sistema burocráti 

co, feito justamente para controlar as condições de emergência 

da chamada "consciência proletária" a que se refere Martins. 

Tãb pouco se pode reduzir o significado da luta legal 

que representa no sindicalismo rural uma trajetória que expres 

sã o pr6prio sentido da combatividade da luta sindical pelos di 

reitos 'e pela cidadanização dos trabalhadores rurais. Essa pra 

ticamente é a linha caractertstica da forma assumida pela luta 

de classes no campo. 

Mas o que se pode explorar, numa análise da pratica de 
o 

um determinado sindicato de trabalhàdores rurais, especificarnen 

te envolvido com a luta dos assalariados, são os parâmetros da 

condução da ação sindical segundo referências concretas que co 

loquem urna atuação dentro dos limites exclusivos da legalidade 

como condição de gestão de uma entidade que especializa o traba 

lho na sede, em oposição a um modelo de sindicalismo mobiliza-

dor, existente no âmbito do MSTR, tal como o que se organiza em 

função das mesmas lutas pelos direitos da lei, mas com caractõ 

rísticas distintas, na experiência da Zona da Mata em Pernambu 

co, ou de Guariba em São Paulo, por exemplo. 

E tendo ao fundo essa referôricia é que, pretendo locali 

zar uma prática sindical determinada no âmbito de sua constitui 

ção e na produção cotidiana do chamado MSTR, uma vez que 	esse 

projeto (MSTR) não pode ser pensado como homogêneo, mas um pia 

no de atuação que no concreto se demonstra rico de contradições 

- 	que o conformam. 
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Com essas considerações, posso colocar como passo 	se 

guinte, os dados relativos a uma caracterização da atual gestão 

do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Campos e da representa 

ção que se plabora acerca da Convenção Coletiva que se apresen 

	

ta como uma luta que é expressão de um esforço concentrado 	do 

sindicato na sua articulação no sindicalismo rural fluminense. 

1 - A JUSTIÇA SINDICAL NO CAMPO DA LEI 

A gestão que antecedeu a da atual diretoria, foi a de 

Abelardo Gonçalves (1968-73) que igualmente, privilegiou o enca- 

minhamento da luta pelos direitos dos assalariados e pela 	car 

teira profissional, sendo que na sua 6poca o acordo sindical com 

os usineiros era rotineiro, enquanto era preciso um investimén 

to maior para que os fazendeiros sentassem para negociar, tal a 

resistência destes em fechar qualquer acordo com o sindicato. 

E como a gestão de Abelardo ocorreu numa época de mui 

ta turbulência social e política no País, o dirigente assfiií a 

expressa: 

"Vepo-L4 da kevo&i.ç&i E que eu eomeaeL a. ljahtí 
a p'uzttcwt 4LnctLcztU4mo. E4.toa eé.tudan 

do ci. LtL; Se a 'Levo.taçao fiaz a. itt & 	e.tou 
ttadanda ela e nao 24.tou dazettdo nada dcrna2,s. 
Ma6 eu nunca fiwt Litcornodado. (...) E o tal tte 
gocto, noé aempke dL6 cutúilo4 04 dL'teLto6 den-
.t&o da Lei. Eu p04150 ttt wn ainLgo potZttco La 
601w, aqu-L não. ELe4 1ÇtSin pattala e eu pcvuz 
c.a." (sic.) 

A luta pelos direitos no âmbito da Justiça,. instrúmen 
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talizada pela conquistada Lei, g assim unia continuidade do pé 

ríodo de Faria e o mesmo caso, da postura apolítica em relação 

a atuação do sindicato. 

Abelardo explica sua saída do STR com evasivas, alegan 

do demissão coletiva da diretoria, evitando mencionar o desvio 

de verbas da entidade que justificou a intervenção do 	Ministg 

rio do Trabalho. 	- 

A gestão de Abelardo foi concluída com Eraldo Lirio na 

presidência, José Carlos de Souza Freitas e Manoel 	Ferreira, 

respectivamente, como Secretário e Tesoureiro na junta governa 

tiva. As eleiç6esforam realizadas no ano seguinte (1974), 	ca 

racterizando o fim, -da intervenção, que dürou exatamente 180 dias. 

Eraldo, que encabeçava a chapa vencedora, logo assumiu 

a direção da PETAG, e j05g  Carlos começou sua gestão no STRC. 

A gestão desse dirigente não- pode ser comparada ao pé 

ríodo de fnfluncia de Faria, pelo personalismo verificado,- nem 

à de Abelardo, por uma certa "acomodação" e receptividade 	às 

práticas assistencialistas oferecidas pelo Governo. 

Marca um outto momento, contemporâneo e ativo, pela di 

reção firme, combativa e ,cuja administração da entidade rendeu- 

-lhe uma condição financeira s61ida, raramente verificada 	no 

sindicalismo rural, particularmente no caso do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Verifica-e o crescimento de uma competncia 	técnica 

na condução dos conflitos trabalhistas a nível da Justiça tam- 

b1m raramente encontrados na esfera das entidades sindicais do 
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19  Grau, em geral fortemente dependentes do aparelhamento jurr 

dico das Federações. 

Mas pode ser comparada às gestões anteriores na conti 

nuidade de Uma tradição. Pelo afastamento da entidade em 	rela 

ção às bases, em termos de uma atuação voltada para politização 

e organização nos locais de trabalho e moradia como recomendava 

o III Cbngresso Nacional dos Trabalhadores Rurais de 1979, e. pe 

la internalização da compreensão do sindicalismo nos limites da 

legalidade. 

De todos os modos, foi a partir de 1974 que a experiên 

cia do Sindicato de Campos passou a ter unia representatividade 

no sindicalismo fluminense particularmente significativa. A ação 

sindical nessa luta pelos direitos dos assalariados se projeta 

na FETAG-RJ. 1 o pessoal de Campos que vai para a direção 	da 

Federação ocupando; nesse nfvel, o espaço de seu sindicalismo 

na coordenação estaduaL Sem dúvida a FETAG terá em Campos 	uma 

base de sustentação e uma refergncia da luta dos trabalhadores 

rurais fluminenses. 

Mas retoniando,o sindicato em questão localiza-se numa 

área onde se concentram cerca de 70 mil assalariados rurais, na 

maioria b6ias-frias, e que a partir de uma atuação que privile-

gia a luta na justiça, transformou-se numa entidade que mobili 

za no seu cotidiano, um volume expressivo de dinheiro obtido em 

nome do ressarcimento das irregularidades trabalhistas 	cometi 

das em excesso no município. Com  a direção permanente de 	j05g 

Carlos Freitas, durante esses. 10 anos, o mesmo grupo se reveza 
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nas funções executivas do sindicato em cada eleição. Esse gru 

	

0 g ainda bastante representativo, mantendo-se em cima de 	um 

projeto que deu certo. 

Durante a pesquisa (que teve como referência básica a 

descoberta dos fatos a partir da sede do STRC) , pude acompanhar 

de perto a prática cotidiana do STRC. Nesta época, o 	contexto 

sugeria uma correlação de forças desfavorável para a luta 	dos 

trabalhadores, desmobilizados como estavam e submetidos num carn 

po de dominação que se expressava com força no cotidiano das re 

laç6es de trabalho e no âmbito de pressões contra as ações 	do 

sindicato. O que de certo modo o sindicato fazia era atuar den 

tro do que tomava como o campo- (jurídico)- privilegiado dos enca 

minhanientos legais explorando as contradições dos códigos 	da 

Lei e lutando por sua aplicação e assim, reproduzindo a própria 

desmobilização que tão decisivamente ajudava a compor as estra 

tógias da dominação. 

Se. aconteciam formas esparsas .de resistência - 	direta 

dos trabalhadores nos canaviais, o sindicato não "enxergava" es 

se campo (na base) como de sua competência para 	administração 

sindical das contradições nesse nível. Fato, entretanto,que não 

pode ser explicado simpli'sticamente por uma negação dessa luta 

unia vez que o sindicato não se colocava contra nem se 	omitia, 

mas por uma certa opção de encaminhamento sindical' que 	afinal 

não 	particular de Campos e pode inclusive ser verificada 	no 

âmbito da luta dos assalariados no sindicalismo rural brasilei 

ro, em outras regiões. 
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Aqui, a tentativa de caracterização da ação 	sindical 

passará, portanto, pela ênfase dada à disputa no campo jurídico 

que resulta na construção de um certo tipo de sindicato e 	na 

coerência de sua luta pelos direitos. 

Dentre os indicadores utilizados pelo MSTR como diag-

n6stico da ação sindical avaliada nos encontros e cursos, o sin 

dicato de Campos responde favoravelmente a varios, os quais em 

muitos casos, raramente são encontrados nos STRs do País, moti 

vando toda uma ação orientadora da CONTAG: funcionamento da se 

de, atendimento intensivo, assessoria jurídica com ação pedag6 

gica, freqüência das assembléias e reuniôesde diretoria, cria 

ção de delegacias sindicais, etc. 

O sindicato s6 fecha aos sábados, privilegiando o 	do 

mingo para atendimento dos trabalhàdores que dispôemdesse único 

dia para atividades particulares, porque trabalham, inclusive, 

aos sábados. E conta com.a presença diária de toda a diretoria 

executiva. 

No primeiro domingo de cada mas, já 6 tradição a reali 

zação de uma assembléia ordinária da categoria. No primeiro do 

mingo do ano é feita a prestação de contas da entidade, 	com 

apoio do contador (contratado s6 nessa época do balanço anual) 

que possui uma incrível capacidade didática, para explicar aos 

presentes, cada item do orçamento, despesas e rendimentos, pro 

vocando inclusive, uma partidipação ativa. B no primeiro donin 

go de julho e sempre apresentado o balanço orçamentário do 	se 

mestre pelo tesoureiro, o que se repete em todo.primeiro domin 
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go de janeiro para o ano anterior' 

O atendimento diário tanibm existe, mas em geral para 

os trabalhadores desempregados (temporários ena entressafra) que 

podem se locomover até a cidade (sede do STRC) durante a 	sema 

na, ou para os trabalhadores que estão com "questão na justiça", 

pela ansiedade sobre o andamento do processo., ou para esclareci 

mento em relação a5 testemunhas ou ao comportamento durante 	o 

julgamento. 

Nos dias de trabalho dos advogados, o atendimento 

feito em voz alta, envolvendo qualquer pessoa presente, com 	o 

objetivo de fazer do atendimento patticular, um procedimento pe 

dag6gico mesmo para os que nem pensam em mover ações na justiça 

e se dirigiram ao STP. por outros motivos, at6 para buscar guia 

de atendimento m&dico. 

A postura dos dirigentes 6 a mais solícita e 	simples 

possível, criando um clima de receptividade a qualquer pessoa, 

inclusive a pesquisadores ou jornalistas. São receptivos da di-

retoria aos funcionários, dando a impressão imediata de interes 

se nas questões mais simples, pessoais (trabalhadores com pro 

2  Durante minha presença no trabalho de campo percebi que para 
uma Assembl&La dessa natureza, havia bastante participação, at& porque num 
sindicato desse tipo, com uma quantidade enorme de assalariados na regío, 
se manipula muito dinheiro, proveniente das ações trabalhistas que move na 
justiça. Entretanto, nunca observei qualquer resistncia a explicaçao de um 
centavo siquer. As despesas em viagens a Congressos ou Encontros do NSTR, 
sao justificadas pela apresentação suscinta dos relat5ríos trazidos 	pelos 
participantes, em geral membros da diretoria. E a partir de minha presença, 
passei a ser convocada a complementar .explicações sobre a linha sindical e 
aimportncia desses encontros no quadro das justificativas políticas 	com 
despesas em atividades dessa natureza, relativas à integraçao no 14STR. 
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biemas psíquicos que passam às vezes o dia tdo na 	entidade) 

atg as mais complexas - grupo de trabalhadores que chegam enfe 

sados e gritando desde os corredores. 

O sindicato s6 fecha as portas depois de atender a to 

dos: "Nacs e.xLate ItotZi/LLO pcvca a. luta na a;tttclacle", como costu-

mam dizer os diretores. 

A partir do presidente do STR3  percebia-se uma 	certa 

rotina: na parte da tarde, quando reduzia a presença de 	traba 

lhadores na entidade, o dirigente seguia para a JCJ e lá ficava 

"incomodando" os funcionários, diariamente, sobre o 	andamento 

dos processos, ou acompanhando julgamento, ou encaminhando a bu 

rocracia pertinente- à justiça, levando e 'trazendo documentos de 

um lugar a outro, agilizando o argumento resistente da 	Junta, 

de que lá não tem gente suficiente para os serviços de "boy" 

Outro fator, de destaque, refere-se a capacidade de in 

terpretação das leis trabalhistas (dos direitos) por parte dos 

diretores. Com  a maquininha de calcular na mão, respondiam com 

extrema agilidade, ao cálculo aproximado dos valores, dos direi 

tos lesados, apontados por qualquer trabalhador que pedisse ori 

entação. 

Na mesa do dirigente., existe do lado direito, uni peque 

no fichário com os dados referentes a - todos os processos 	na 

Em 1983, Jos& Carlos (presidente do STRC) concorreu na chapa ven 
cedora para a FETAG, mantendo-se na direção do STP. na  condiçao de "licencia 
do" e reconduzindo as mesmas pessoas no resto da direção. Assim o secreta  
rio subiu para presidente "em exercício" mantendo-se, em princípio, a mesma 
linha de atuação na entidade e que s6 viria a ser alterada a partir de uru 
movimento dos trabalhadores que ultrapassa a entidade, convocando uma gte 
ve (fora da CLT) em 1984. 	- 
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Junta. À esquerda um exemplar da CLT, gasto de tão consultado. 

Atrás um quadro-negro, com as datas das audiências marcadas P! 

ra a semana e, em cima do arquivo, várias c6pias simplificadas 

das resoluções do III Congresso Nacional dos Trabalhadores 	Ru 

rais, realizado em 1979. 	 - 

Na mesma sala, fica a mesa de trabalho utilizada pelos 

advogados. B todo atendimento ou orientação 6 feito ali, com a 

participação dos presentes, sem-discriminação. 

A interferência do STR na rotina da JCJ, é sentida ain 

da, em outra dimensão. A Junta alega uinnúmero reduzido de Ins 

petores, cuja função g notificar os infratores ou convocar 	os 

reclamantes, levando documento oficial dos autos da justiça 	e 

data de audiências, alem de' inspecionar as infrações arroladas 

nos processos. Alega ainda a inexistência de veículos para per 

correr, às vezes, alarga distancia entre os distritos do muni 

cípio, ou para enfrentar condições adversas deacesso a algumas 

fazendas do interior. 

Como o STR possuí dois veículos, ao sair para 	atendi 

mento nos postos de saúde (possui cinco espalhados em distritos 

diferentes) convida o Inspetor para usar a viatura. Geralmente 

conduzem a inspetoria a todos os locais necessírios,algm 	do 

trabalho de rotina do STR. Com  isso ocorrem duas coisas: contor 

nam as desculpas da Junta e agilizam o trabalho de notificação. 

Com relação às inspeções, atravgs de unia certa 	"cumplicidade" 

com o inspetor pela oferta de transpórte, terminam passando al- 

gumas orientações favoráveis aos trabalhadores, que pesam 	no 

- 
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julgamento final do funcionário da Junta 4. 

Sobre esses postos de saúde, na realidade em Campos, o 

sindicato tem fundadas, cinco delegacias sindicais que se ter 

nam estrat6gicas em função da vasta extensão do município. Mas 

o desempenho dessas delegacias se traduz numa forma de 	arregi 

mentação dos trabalhadores que em nada altera o quadro da des 

mobilização e age no sentido de ampliar o trabalho na sede que 

estende seus braços aos distritos mas nesse caso, não para as 

tarefas de colocar "questão na justiça". As delegacias fundo 

nam como ambulat6rios razoavelmente equipados de remédios, en 

fermeiros e plantão médico, e são parcialmente garantidos pelos 

convênios como FIJNRURAL. A renda do sindicato tambm se distri 

bui nessas despesas. 

Éssas delegacias, êomo potos de saúde, estão situadas 

em regiões distantes e isoladas da sede municipal, onde a carên 

cia de equipamentos urbanos e de bem estar social é consider 

vel. 	Representam, portanto, para os trabalhadores rurais, - uma 

necessidade fundamental. 	Nas essa necessidade não traduz um 

aprendizado para a organização sindical, estando sob a forma de 

arreginientação assistencialista. E termina correspondendo à Ria 

nutenção (saúde) da força de trabalho para exploração das empre 

sas 	fazendas no municípios. 

' Acompanhei algumas viagens e presenciei os contatos do inspetor,, 
mediados pela presença de um representante do STRC. 1 evidente que os resul 
tados nem sempre sao favoraveis, mas as tentativas do sTRc: sempre repetem 
essa pratica. 	 - 	- 

Essas mesmas delegacias (extenso da sede sindical; aos distri 
tos) tem funçes distintas, a1m da assistncia ambuiatorial, nos sindica 

T-. 
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A direção da ação sindical 6 fundamentalmente canaliza 

da na perspectiva da recuperação dos direitos pela justiça. 	E 

como o STR possui dois advogados remunerados pela entidade, pri 

ma a competência t6cnica nesse encaminhamento pelos especialis 

tas, o que 6 respaldado minuciosamente pela diretoria. 

Verifica-se que os dirigentes se esmeram em facilitar 

o trabalho dos advogados e o resultado desse esforço aparece na 

quantidade de processos e ações trabalhistas levadas à Junta. 

Analisando as fichas de atendimento do sindicato desde 

1978, pude averiguar o grande volume, em escala crescente para 

cada ano, de ações na justiça. .Apenas em 1982, para ilustrar,ha 

viam sido liquidados llQ processos, e existiam 95 outros em an 

damento. Entre "liquidados" e "em andamento", 99 eram acionados 

contra 'usinas, 94 contra proprietários rurais e 12 contra 	fir 

mas empreiteiras. O número de ações coletivas era elevado, 	po 

dendo chegar a envolver cerca de 1.500 trabalhadores rurais, no 

mfnirno. Má o jornal local. EFolha da Manhã - 01/02/79) 	afirma 

que o STRC 	o que mais reivindicações faz entre os vários dis 

sfdios em Campos e está entre os que movimenta maior número de 

ações trabalhistas. 

Outra prática comum, á respaldar as ações na 	justiça 

com denúncias freqüentes na imprensa, relatando para a opinião 

tos que adotam um modelo de aço sindical com base na mobilizaçio dos traba 
lhadores, como no caso das delegacias e delegados sindicais de engenho veri 
ficados em Pernambuco e que sustentam o trabalho permanente de contato com 
as bases, visando a organizaçao.dos trabalhadores para as lutas conduzidas 
pelo movimento sindical. 
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pilblica as irregularidades trabalhistas, que algumas vezes, têm 

efeitos favoráveis aos trabalhadores, durante as audiências. 

Coerente com as orientaç6es do III Congresso, esse Sin 

dicato encaminha prioritariamente açaes pfl5rimas na justiça do 

município, isto g, um mesmo processo acionado por vários traba 

lhadores contra o mesmo empregador. Essa estratgia confere uma 

politização maior aos trabalhadores e uma pressão mais 	direta 

contra o patrão. Além de dar "garantias" ao reclamante que sozi 

nho seria mais facilmente "perseguido" pelo empregador. 

Coerente tambgm com essa mesma orientação do MSTR, 	o 

Sindicato evita entrar com aç6es contra o empreiteiro, para não 

fazer o "jogo da usina" caracterizando-o e institucionalizando-

-o como empregador. Quando o faz, entra com ação conjunta contra 

o empreiteiro e a usina envolvida, mas alegando a autoria 	do 

contrato de trabalho ao usineiro. 

O que ocorre, então; com todo esse dinamismo? 	Toda •a 

ação sindical se organiza dentro da entidade corporativa. 	Os 

trabalhadores vêm à sede e são atendidos, más o STR não vai at6 

a base mobiliz-los ou organiz-lDs em seus locais de trabalho 

ou moradia. 

Para a realização das assembl5ias, contam com a presen 

ça dos filiados de sempre, mais alguns que circunstancialmente 

estão com questão na justiça, dos que vêm para atendimento mgdi 

co aos domingos no ambulat6rio da sede e resolvem ficar, e mui 

to raramente de novos filiados interessados em conhecer a luta 

sindical com o objetivo de integrar-se na .sua militância. 

1 :. 	t17'11  T 7 31W :117: :bs.?T 	fU-2' 1 
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Para os Encontros do MSTR ou Congressos, geralmente se 

guem os representantes de sempre, na maioria dos casos, elemen 

tos da pr6pria diretoria, que, fechados num círculo, trocam in 

formações e.idiias sobre o sindicalismo, dificultando assim 	a 

formação de novos quadros para o movimento. Por outro lado, os 

trabalhadores permanecem distantes das colocações do sindicato 

que elabora um "código" distante da vida deles. 

A convocação das assemb16ias g feita atrav6s de 	três 

recursos, al&m da notificação obrigat6ria em jornal: os 	traba 

lhadores que comparecem durante a semana na sede para atendimen 

to, são convidados a comparecer; a convocação g divulgada 	por 

uma estação de rádio, em programação paga pelo STRC; finalmente, 

dependendo do conteúdo da pàuta, os dirigentes e 	funcionários 

em suas viagens de rotina ou nos seus locais de moradia, 	apro 

yeitam para distribuir uns impressos que alertam para a 	impor 

tância da participação. Este terceiro recurso 6 mais raro. 

Neste aspecto, residem algumas questões: o primeiro re 

curso, provavelmente, 6 o de maior alcance comunicativo, enquan 

to os outros apresentam problemas. O rádio roda a notícia duran 

te o dia, quando o pessoal está no canavial. E por não existir 

uma prática, mas prevalecer uma certa timidez ou medo para 	a 

panfletagem, essa resulta em pouco efeito, a15m de ficar restri 

ta ao interior (roça.) onde os dirigentes moram e se animam 	a 

"passar o impresso", ou seja, nas favelas raramente chega algu 

ma convocação. 

Aliás, o próprio STRC reage com algum preconceito 	em 



relação aos moradores de favela, pela dificuldade de reconhecê-

-los na identidade rural, de tal forma estão descaracterizados 

e marginalizados socialmente. Embora o sindicato os 	reconheça 

quando se transformam em "questioneiros", parece não "enxerga-

-los" em termos de uma identidade rural nos momentos em que pro 

cura ir at6 sua base, convocá-la para Assembi&ias mais importan 

tes. A dimensão física dessa base parece estar então, sempre re 

ferida a condição de "morar na roça" e não na periferia, nas fa 

velas que já demarcariam um espaço de construção social do urba 

no 6  - 

Mas a ãus&ncia de programação para o trabalho de base 

pode ser relativizada pela falta de atuação da Federação que ge 

ralmente, na prática do MSTR 6 quem puxa essa orientação. 

Isso foi o que o STRC aprendeu a fazer com sua prática 

que traz resultados para urna parcela de trabalhadores, e o que 

ele sabe fazer, faz bem, mas reproduz a segmentação entidade-ba 

se. 	 - 	 - 

6 Isto significa que dentro da priorizaço de um setor na base do 
sindicato - os canavieiros vinculados a5 usinas, existe urna outra segmenta 
ço - "morar nas favelas" por oposição a "morar na roça" na construção da 
identidade de trabalhador rural a partir da entidade, no quediz respeito à 
arregimentaçao dos trabalhadores na açao sindical. Nas como o trabalho de 
ir às bases se caracteriza como eventual ou para atender a orientações espa 
cíficas (preparação da Assemblia Geral que votou a Convãnçao Coletiva de 
1981, por exemplo), essa segmcntaçao desaparece na construção da açao sindi 
cal mais legalista que se dirige para os "questioneiros". Nessa condiçao, a 
identidade de trabalhador rural & recuperada para o sindicato, independente 
da referncía ao local de moradia. Assim a segmantaçao dos canavieíros 	sS 
ganha sentido quando relacionada a ação sindical. De outra parte, remarque- 
-se tamb&m a existancia de uma rea privilegiada de trabalho sindical 	no 
distrito de Travessão, onde residem quase todos os diretores da entidade. E 
a presença maior do sindicato nesse lugar pode ser percebida de forma mais 
ntida durante as greves pela mobilízaçao.dos trabalhadores nos piquetes. 

.>Ji:- 



278 

Tem-se notícia de assessoramento tgcnico da FETAG fei 

to para o STR em várias oportunidades, mas a própria Federação 

acabou com a assessoria educacional na sede e uma orientação pa 

rã trabalho de base ria hist6ria recente, resumiu-se à mobiliza 

ção dos trabalhadores para a assembléia que tirou o dissídio em 

1981. Foi feita atravs de equipes, com elementos da Federação 

que desenvolveram reuni6es nos distritos. Depois da assembléia, 

o efeito desapareceu até pela prática de mobilizar sem organi- 

zar, que tem sido um tanto recorrente em várias regi6es, 	na 

atuação do MSTR a nível nacional. 

Com isso os trabalhadores - principais atingidos - na 

da entendem ou compreendem sobre o enquadramento sindical. São 

vítimas do problema mas não têm consciência de suas dimens6es. 

Essa 6 urna luta das cúpulas do MSTR, mas que em Campos, em nada 

envolve a politização dos trabalhadores que portanto, não 	são 

os agentes da reivindicação. 

Na sua perspectiva, os trabalhadores de certo modo, na 

nipulam a oportunidade que resulta do pr6prio dilema do 	enqua 

dramento. Eles elaboram uma compreensão prática acerca das duas 

entidades às quais, na verdade, podem ter acesso, utilizanchuma 

ou outra de acordo com as conveniências. Em geral o STRC 6 para 

botar questão na Justiça, •e o STIAC oferece assistência social. 

Assim, a seu modo, interpretam a questão do enquadramento como 

vantagem. A questão política não passa por eles, & problema do 

sindicato. 	 - 

Por outro lado, muita coisa pode ser dita da 	atuação 

m 
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dos dirigentes na sede do sindicato.. Presenciei vários 	atendi 

mentos no STRC, e me chamou atenção os de caráter coletivo, 	a 

respeito dos grupos que chegam raivosos, como mencionei antes. 

Vinham com propostas de paralisação (ir ao trabalho para não per 

der o ponto, mas cruzar os braços) por atraso de pagamento. 	O 

sindicato não lhes retirava o ímpeto, recomendava que ficassem 

unidos e comunicassem  tudo que estivesse ocorrendo para os advo 

gados poderem ajudar. Mas ao mesmo tempo, usando da "autoridade 

de representação" corporativa, pegavam do telefone para questio 

nar o escrit6rio da Fazenda ou da Usina, acerca do 	pagamento, 

reclamando do atraso e mostrando as conseqüências legais, 	mas 

sem mencionar a proposta de paralisação. Algumas vezes, depen-

dendo da.resposta, vinha uma solução. conciliat6ria que satjsfa 

lia O grupo, resolvendo abrir mão da paralisação, 	"por enquan 

to". Nunca soube do STRC ter assumido e acompanhado 	diretamen 

te no local, alguma greve setorial ou paralisação apesar de se 

ter notícia na entidade da existência desses movimentos 	quase 

todo final de mês. Mas na rotina há a predominância de urna ação 

não omissa, porém indireta: denuncia em jornais locais, estadu 

ais e nacionais por interjwgdio do MSTR sobre atraso dos pagamen 

tos ou outras irregularidades. Outras vezes, transformando 	a 

ação. em questão trabalhista, como se 	resistência direta fosse 

da competência dos trabalhadores e a luta jurídica o 	legítimo 

dever do sindicato. 

Essa ênfase maior no canal judicial registra, inclusi 

ve, certos traços na direção da entidade. O presidente do s.indí 

cato, por exemplo, é um competente "administrador" sindical e; 

P.21i
7: 	 7 
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ao mesmo tempo, um "advogado  prático" de mérito surpreendente 7 . 

O dirigente tornou-se um advogado empírico 8 , com 	urna 

imensa capacidade  de decodificação das leis e recursos 	jurídi 

cos que dispõe corno ferramenta para entrarnessa luta, e 6 	evi 

dente, que esse fato decorre diretamente da. prática do trabalho 

sindical, tal como interpretado pela entidade e da tradição exis 

tente .nà luta pelos direitos. Diante desse dirigente, qualquer 

empregador e seu advogado que vão fazer acordos, se calam. Ele 

conhece de cor qualquer artigo da CLT relativo ãos. trabalhado 

res rurais. O que se deve destacar dessa preparação tcnico-po 

líticado dirigente, é a inexistancia de um esquema de prepara 

ção de quadros para o STR, de novos líderes. Esse fato tende a 

aumentar a centralização na diretoria ë a reduzir as 	chances 

de divfsão do trabalho sindical. 

Com isso, o sindicato interpreta o grau de conscienti 

zação dos TRs a partir do ato de encaminhar ações na justiça, e 

passa a desenvolver sua ação pedag6gica através do incentivo di 

reto ou principalmente indireto (atravs das "causas 	ganhas") 

a essa prática. A relação da entidade com suas bases pode 	ser 

identificada assim, como uma relação entre sindicato e "questio 

Foi ele quem me ensinou toda a linguagem jurídica que envolvia 
o recorte do meu objeto de estudo e me dava verdadeiras aulas sobre leis, 
usos, e pratica jurídica, e procedimentos legais. 

8 A pr6pría advogada do STR chama atenço para a familiaridade in 
telectual do dirigente com a matéria jurídica. Afirma que muitas vezes, 
indo a Junta, ele resolve problemas que sao afetos a atividade da assesso 
ria, outras, ela dita por telefone certos dados, e é ele quem elabora o do-
cumento do processo, bastando para ela apenas assinar o texto,-  dificilmente 
encontrando algum esquecimento com relaçao as fontes e recursos de lei men 
cionados. 	 - 
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neiros", e nesta linha a prioridade dada aos assalariados, 	se 

bre os pequenos, produtores, torna-se mais uma vez, evidente 

Por outro lado, deve-se considerar alguns aspectos in 

terrelaciondos que correspondem a determinação do padrão de do 

minação local que colaboram no sentido de consolidar essa prti 

ca sindical, porque transformam o canal da. justiça num 	verda- 

deiro campo de guerra. -E ao reagirem a ação do sindicato nessa 

esfera, terminam levando a.crer, que essa guerra g s&ria, e tem 

eficácia. 

E daí pode-se verificar que a dominação não se expres- 

sa apenas no momento do Dissídio Coletivo, mas se organiza 	no 

cotidiano, pressionando a expansão da ação sindica, 	levando 

muitas vezes os trabalhadores a 'não procurarem" o sindicato era 

função de medo e de ameaças, dado o padrão de autoritarismo im 

presso nas relaç6'es de trabalho. 

Vale a pena retomar alguns desses aspectos da ação pa 

tronal como- forma de dimensionar a ação sindical no contexto da 

correlação de forças. 

Existe um sis.tema consolidado e eficazmente articulado 

no sentido de possibilitar um "assalto" estrat6gico aos 	direi 

tos dos trabalhadores, promovido pelo conjunto de firmas emprõi 

teiras, usinas e grandes fornecedores, e que repousa na pr6pria 

condição de rep'rodução.do setor açucareiro tendo por base a ma 

ximÏzação da exploração do trabalho. Como já foi visto, 	esse 

sistema se tece desde o interior do processo produtivo, se cris 

taliza pela ausência de fiscalização do Ninistrio do. Trabalho, 

kT;../; 	 TW:**:7iY: 	 . 	.•..:; 
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e se equilibra pela ação das empreiteiras que na justiça premo 

vem a descaracterização dos empregadores reais. Por último, con 

solidado pelo recurso ao enquadramento sindical que torna ilegí 

tino o STRC e legítimo o STIAC, que at6 certo ponto, 6 manipula 

do pelos usineiros. 

Ao nível da justiça trabalhista, percebe-se uma verda 

deira máquina montada desde o TRT, envolvendo DRT e atingindo a 

Junta local. Produzindo ainda reflexos ao nível do TST, atravGs 

de uma articulação da classe patronal do setor, a nível 	nacio 

nal. Se isso tudo ë para impedir o STR de. "agir na justiça", o 

que o STR faz, 6 lutar pelo direito de continuar a agir 	nessa 

direção. 

Existe ainda, a concorrência da Associação dos Planta 

dores de Cana e de outras cooperativas` em relação ao engaj arnen 

to dos pequenos produtores ao sindicato. A16m da disputa de ba 

se mais dramática com o STIAC. 

Face ao grau de exploração verificada a 	previdência 

social e o assistencialismo agem em sentido contrário a vitali 

zação do STR, ao se imporem com uma certa primazia na reivindica 

ção dos trabalhadores sobre o acerto•  de contas trabalhistas com 

o patrão, dado o plano imediato das necessidades de sobrevivn 

cia b saúde. 

São cooperativas supra classistas (COPEBFLAN, COPERPLU 	e, 
COPERCBEDI) que organizam os investimentos na agricultura no norte flumi-
nense representando, naturalmente, os interesses dos grandes produtores, em 
que pese abrigarem como filiados os pequenos e madios fornecedores de cana. 



283 

E a ironia 6 que o INPS i acionado com freqüência pelo 

STRC, dadas as condições precárias de atendimento ou discrimina 

ção casuística dos acidentes de trabalho. Representando assim a 

fração do governo no conjunto dos empregadores (usineiros, fa-

zendeiros e empreiteiros) que o STRC leva à justiça para ressar 

cir perdas do trabalhador rural. 

Perguntado sobre as ações movidas contra o INPS, o di-

rigente assim explica.: 

"Pcrn.que. o INPS i obnLgado a t6catLia,'t a. 1ÇUuna 
pa/La vex quan-tLt6 pe&50a4 ttabaLham de cfLandeé 
tLí4o. Mc&s e-te-s nao Çazexa £4a 	LócatLzaçao, 
neto ex-L6.te. Entao, quando (ia acLden.te com 	o 
ttahabtadot que .ta na twça, a bn.La na jwstL 
ça e tambeni com o INPS. Que eLe .ta 4e omLtLvt 
do de ,LscaUzwt a Lt&egutLDLdcLde que exL6-te 
e. sem base de caccóa, -aL-'wia.ndo que o ttabaJLha 
do't nas -tem dLteLto a s eiL £ndenLzado peio acL 
dente. Po&que seir, cateL&a ciA.4íJ1ada, não de.ó 
contando, e.&eé alegam que ;vLngaem -tem dL&c'Lto 
a. -Ln&tL-tato. En.tao, no cavo deÓ4e ;nencno que 
peitdeu a mao, sijs e.6.twnoa b-'ulgctndo na 
coVt,t/LO. O £azendwLo e, o INPS .tainbejn." (sic.) - 

A pressão do sistema da usina 'age sob todas as formas 

no sentido de desestimular o trabalhador a entrar com ação 	na 

justiça, algumas vezes atg mesmo os quetgm estabilidade, temem 

conseqüncias que possam afetar membros da família, empregados 

na mesma empresa. 

Enfim, boa parte dos assalariados rurais que se mobili 

za para "tocar questão" estão entre os, já demitidos, os que es 

tão em acordo desvantajoso com o patrão para demissão, e os pr6 

ximos da aposentadoria, que são pressionados pelo patrão a fa-

zer acordo. 
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Em relação aos dóis primeiros casoso STRC vira prati 

carnente uma máquina de ação judicial, que recupera ganhos para 

os trabalhadores, mas por estar distante de uma ação 	preventi 

va, obtém poucos dividendos em termos de politização. 

Em relação ao último caso, há interesse evidente de fa 

zendeiros e usineiros de se 'desfazerem' do resíduo de trabalha 

dorôs permanentes mais antigos, qüe inclusive moram em 	casas 

nas propriedades do empregador. 

Particularmente no distrito de Travessão - onde reside 

a maior parte da diretoria, seus parentes e militantes mais ali 

tigos do STRC - o sindicato resolveu implementar grande número 

de aç6es de rescisão indireta de contrata de trabalho. g sabido 

que o MSTR não endossa essa orientação por facilitar, indireta 

mente, a expulsão dos "moradores". Mas o STRC apresenta suas ±a 

zões: 

"Nos tcrno.& b'tLgado wn pouco bastante na juótL. 
ça e. /teÃeLndÁjno4 o co!vtLcdo de tjzaba.fLho• de..s.KJ 
,t/Labalhado)L que e pe/onariestte a ta cora atJta6o 
4a.1WtLa,0 Que ct6 vezes -tem gente com 	30, 35 
apw4 na fio/Lada -4e apo4en-ta/L a «Á. tem 	co;vse 
gu.-Ldo, cc-tkatie2 da ju4.tÁ.ça 500, 700 	a-te 900 
,nU de £ndanLzaçao. Que a a un-Lca 4o.&Lçaa que 
-ta -tendo. É wn Lues pequeno pna cotnpta/t uma 
casa". (Se.). 

De fato, esses estão saindo do "contrato" e comprando 

unia casa lã pela região citada, e a partir daí a solução 	para 

continuar recebendo salário, 6 passar à clandestino nas 	mãos 

das empreiteiras ou conseguir um contrato nas usinas numa 	fim 

ção de fiscal, por exemplo, por causa da experiência que têm. 

--........-->-4-------- ---------i•.'_. T ' 	L'Y. .... ............ ,_ ,..x.............................. 
1 	 - 
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Em resumo, o sistema da luta adotado pelo STRC 6 inter 

pretado por urna diretriz de redistribuição indireta da 	renda, 

atravás da justiça. Uma luta econ6mica contra o poder econômico, 

viabilizada pelo caminho jurídico. Mas ainda distante da capa 

cidade de um controle político efetivo pelo sindfcato, no que 

se refere i sua mediação nos contratos de compra e venda da mer 

cadoria força de trabalho,pelo complexo da cana no município.. 

Para se ter uma idéia, no Balanço de 1982 do STRde Cam 

pos, encontramos uma entràda de Cr$ 48,5 milhões para os traba 

lhadores sindicalizados, atrav6s de processos ganhos naJustiça. 

De honorários para o Sindicato, se obteve mais de Cr$ 6 milhões. 

Pelo que soube, o montante foi bem maior, não podendo 

constar do balanço os casos de acordo direto depois que o 	tra 

balhadbr resolveu entrar coni questão na Justiça e desistiu 	no 

meio, se o Sindicato verificava a vantagem das propostas. 

A. luta jurídica tem sido bem sucedida em muitos casos, 

o que impele a continuidade da prática, ate porque se estabele 

cc num terreno notoriamente minado pelas irregularidades traba 

lhistas. E assim vai o STRC agindo, condenando e 	denunciando 

as injustiças do capitalismo, mas sem fomentar pela organização 

e pela mobilização de suas bases, as condições da negação desse 

sistema. 

E na mão inversa vem se contrapondo à atuação do sindi 

cato, toda unia articulação da classe patronal que se 	expressa 

de diversos modos e em diversos contextos. 

Seis meses após o julgamento do Dissídio Coletivo 	no 
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TRT a Junta de Conciliação e Julgamento de Campos passou a 	se 

julgar impedida de atuar em processos patrocinados pela advoga 

da do STR. 

Alegou o Juiz que tal decisão se devia pela 	atitude 

agressiva e desrespeitosa usada pela profissional nas 	audign- 

cias, quando convocou o presidente do STRC para recomendar que 

ele tomasse providências relativas •ao afastamento da advogada da 

entidade. 

O mais interessante, porem, 6 que nestes Casos o proce 

dimento correto decorre do fato de que o impedimento 6 quanto a 

parte no processo e não quanto ao advogado. Bque, nestes 	ca- 

sos, g de praxe o pr6prio juiz pedir ao TRT um outro juiz 	do 

trabalho para substitui-lo nos casos onde existe "impedimento". 

rsto já ocorreu diversas vezes nesta mesma comarca, 	O Juizen 

questão jamais tomou essa providancia. 

A partir do impedimento engendrado pelo Juiz junto com 

os vogais, a advogada resolveu tomar uma atitude e impetrou Man 

dato de Segurança, em dezembro de 1982. 

Com essa medida aumentaram7as press6es junto ao Minis 

t6rio do Trabalho para que a advogada fosse afastada de seu cai' 

go e desta vez o STRC foi procurado pelosubdelegado do Traba-

lho que intermediava,a pedido do Juiz, e declarava estranhar a 

atitude do presidente da entidade que tendo conhecimento do i  

pedimento, "insistia" em manter a profissional em seus quadros. 

Porem, lançando mão de todos os recursos cabíveis 	ou 

não, contra a advogada, o Juiz terminava deixando transparecer 
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que havia algo mais que urna simples perseguição 'pessoal". 	Na 

verdade revelava-se urna trama que envolvia o sindicato 	na sua 

prerrogativa de assumir, juridicamente, os direitos de seus re- 

presentados. Em tudo se evidenciava que o Juiz se 	posicionava 

contrariamente a pratica sindical e não aadvogada particular-

mente' ° - 

Sempre foi típico em Campos, pela concentração de assa 

lariados e conseqüente volume de irregularidades trabalhistas, 

um escoamento muito grande de demandas para a JCJ, o que expli 

cava a impressionante rotatividade de juizes na sua presidência. 

Enquanto este Juiz, especificamente, permanecia por dois 	anos 

consecutivos e dava mostras de querer se fixar na Junta de Cam 

pos. 

O interesse desse Juiz em permanecer atuando em 	to 

complicada Comarca, s6 pode ser explicado pelo respaldo que vi 

nha recebendo dos setores dominantes" para alterar esse quadro 

de ganhos trabalhistas que se opõe frontalmente às estratgias 

da exploração do trabalho, dado que ate'então, a JCJ vinha' fun 

- 10 Na esfera da -JCJ de Campos; a perseguiçocontra a advogada do 
Sindicato nao difere muito da experiancia do sindicalismo rural em outrara 
gioes. Documentos da CONTAG destacam a perseguiçao contra advogados, tenta 
tivas de homicidio e inclusivé, assassinatos de profissionais que 	assesso- 
ram o NSTR. 

11  As colunas sociais na imprensa local noticiavam o convtvio do 
Juiz com os representantes da alta sociedade campista, e de suas boas rela 
çoes com alguns, entre eles, o poltico Alair Ferreira, presidente do PDS 
regional e reeleito em 39 mandato como Deputado Federal, alui de dono 	da 
TV Norte Fluminense, e. Evaldo Inojosa, usineiro, presidente da COPERFLU, 
membro da diretoria do SIBA e Conselheiro da Sociedade Nacional de Agricui 
tura. No sindicato chegavam boatos de aliciamento doJuiz por Inojosa 	e 
Alair, mas nao.se conseguia dar a essas verses uma conprovaçao mais concre 
ta. 

.jr.,vr 	
-;: 	rj;r.......... 
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cionando como um canal para ressarcir direitos trabalhistas dos 

viados pelos empregadores e como um instrumento de pressão para 

acordos mais justos. 

Minha análise 6 a de que a Junta de Conciliação e Jul 

gamento passava naquele momento, por uma pressão no sentido de 

constituir-se como um foco de resistência às demandas trabalhjs 

tas e por conseguinte tornando-se explicitamente núcleo de do-fe 

sa dos interesses afetos à classe dominante local, sempre 	que 

ocorresse atraso no julgamento dos processos de várias formas, 

inclusive alegando-se "impedimento' para julgar. E isso por efei 

to de urna reação mais ampla do setor patronal no município. - 

O sentido desse processo caracteriza a mesma dimensão 

dada pelã prática da morosidade da Justiça a violentar os direi 

tos dos trabalhadores e pela presença indireta de raz6es patro 

nais constituindo o enfoque mais valorizado, no âmbito do Tribu 

nal Regional do Trabalho. 

Assim, em Campos a JCJ passaria a desempenhar um papel 

importante na articulação inter-classe, visando garantir a 	re 

produção da estrutura de dominação. E era esse o ponto que atin 

gia a despretenciosa briga da 6tica profissional do Juiz contra 

a advogada e que caracterizava uma mudança de m6todos no traba 

lho de uma Junta, assolada de processos por tradição. 

Com relação ao STRC, essa "resistncia" ao volume das 

demandas trabalhistas na JCJ corresponde ao grau de desempenho 

do sindicato no sentido de conduzir a luta trabalhista, pelo ca 

nal judicial. 
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Segundo consta do Balanço, cerca de 60% da receita ob 

tida pelo STRC no ano de 1982, relativa a honorrios para a en 

tidade, havia sido levantado pela advogada em questão e exata 

mente no ano em qpe o Juiz Presidente da Junta 	considerou-se 

"impedido" para julgar os processos dela procedentes. 

O STR de Campos não ficou passivo ao: analisar que essa 

briga envolvia o próprio direito de representação e defesa dos 

interesses da categoria, mas esse impedimento de um de seus as-

sesores jurídicos durou por um ano, e reduziu consideravelmente ovo 

lume de processos na Junta, al5rn de retardar o julgamento de 	tantos 

outros. Vrios encaminhamentos foram tentados coma solução, partindo-se 

do pressuposto de que manter a advogada e seus serviços no sindicato 

representava um fato político de extrema reievancia. s6 não se tentou a 

mobilização dos trabalhadores para que viessem em nassa pressionar dire 

tamente a Junta e protestar contra a intervenção velada do poder econ8mi 

co local, apesar de se saber que outros sindicatos urbanos tam 

b&m se mobilizavam para protestar contra esse Juiz. 

Coerente com a compreensão da ação sindical pela enti 

dade, o STR não procurou constituir aliados numa luta que já en 

volvia o sindicalismo de Campos em geral. Os dirigentes encarni 

nharam uma campanha de denuncias, organizaram um debate convi 

dando representantes do governo e da OAB, comprometendo-os com - 

o problema na presença de trabalhadores (especialmente os "ques 

rioneiros" com seus processos parados) e acionaram a FETAG para 

aco}npanhar a tramitação do mandado de. segurança atrav6s da 	as 

sessoria jurídica. E esse procedimeato apresentou - resultados 

um ano mais tarde. 	 - 
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No fim de 1984 chegou a solução: O Juiz foi transferido 

para outra Comarca, em razão do Mandado de Segurança impetrado 

pela advogada. 

O fundamental dessa discussão, portanto, refere-se 	a 

importância nevrãlgica da JCJ por representar o âmbito regional 

da arbitragem do Estado co pr6prio campo de reprodução da con-

tradição fundamental. E por representar, no âmbito local, o cam 

po por excelncia de enfrentamento do setor patronal pelo sindi 

cato. 

Assim, por encontrar-se num plano mais imediato da lu 

ta concreta que produz a histeria local, a JCJ passa a signifi 

car o espaço no qual a correlação de fotças ganha contornos mais 

nítidos e a ação das classes, uma narrativa impregnada da drama 

ticidade social. 

.Essa disputa local encerra •o quadro geral dos - contras 

tes e entraves ao crescimento das lutas trabalhistas 	travadas 

pelo STRC. 40 mesmo tempo, reproduz o contefldo da derrota 	nos 

tribunais 	seus efeitos sobre a entidade e á categoria. 

Com relação a articulação do STRC com o 	sindicalismo 

fluminense, por diversos motivos relativos a problemas internos 

da Federação e as contradiç6es do STRC com o presidente da FETAG 

- muito provavelmente por ser oriundo do município e não susten 

tar mais francamente a luta no seu local de origem - o fato 

que, no que se refere ao apoio e sustentação da coordenação d 

movimento sindical rural no Estado do Rio de Joneiro, esta at 

- 	o momento da pesquisa, não conseguia acertar ainda com um enca 

ru ;r 	 r  
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ndnhamento que contribuísse para uma alteração qualitativa deste 

quadro, apesar de diversastentativas. Entretanto, entre essas ten 

tativas destaca-se a Convenção Coletiva de Trabalho mas que na 

mesma linha de ação do sindicato, restringe as contradições ao 

nível do campo jurídico e, nesse plano se fragilizam pela inter 

fer&ncia patronal. 

Assim se desdobrava a luta corporativa, que. no caso do 

enquadramento, vai a justiça sem a consciência construída 	em 

suas bases para sustentá-la. 

Mas ainda 6 essa forma de luta que irá configurar o im 

pacto do IliCongresso Nacional dos Trabalhadores .Rurais no Sin 

dicato de Campos'2.Essa luta -não 9 diferente da orientação ge 

ral que nasceu deste Congresso como uma nova linha de ação 	no 

NSTR. Mas se torna específica quando vista enquanto o efeito da 

nova proposta no STRC, sentido desde a programação da Campanha 

Salatial tiradadentro de um Encontro específico para assalaria 

dos, organizado pela CONTAG. Ali foram definidas as diretrizes 

da luta para o Estado do Rio de Janeiro, no Encontro de Catpina 

(Pernambuco) , no ano de 1980 e que representou o momento de ela 

boração da ação sindical para Campos. 

Partindo de Pernambuco como parâmetro para a 	elabora 

ção das programações regionais, no caso doEstado do Rio de Ja- 

12 Com relação aquesto do enquadramento sindical, desde a ULTAB 
se indicava a sindícalizaçao dos canaviciros num mesmo sindicato, o dos irx 
dustriários, o que era estimulado pela direção do STIAC nos anos 60 vincula-
da ao PCB. 2 no III Congresso que aparece urna nova orientaçao e que .& geral 
para o sindicalismo, reafirmando a  unificação . dos segmentos num mesmo sindi 
cato de trabalhadores rurais.  

.:*:.......... 	 r 	:n 	rflm 
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neiro, com o movimento em refluxo, a proposta era a instauração 

de uma Convenção Coletiva de Trabalho unificada, coordenada pe 

lã Federação e encaminhada por todos os sindicatos em conjunto. 

Especificamente para os municípios da micro-região açu 

careira de Campos, tornava-se necessário superar a barreira da 

representação legal dos trabalhadores de lavoura em usinas para 

que a negociação envolvesse o setor patronal mais forte, repre 

sentante da agroindstria do açúcar. Essa pr-condição tornava 

a Convenção Coletiva conjunta corno politicamente 	estratégica, 

particularmente para o STR de Campos. 

No âmbito da programação, geral tirada em Carpina, con 

v6m destacar o que foi definido como o plano de atuação para o 

Estado do Rio, mas a partir das orientações que foram efetiva-

mente implementadas em Campbs e com o apoio da Federação. 

De todos os encaminhamentos, apenas alguns foram condu 

udos pelo.STRC, o que se torna significativo porque esta sele 

ção denota o sintoma do privilegiamento do STRC (ou sua 	"feitu 

rã") de certos pontos nessa programação. 

Foi feito um estudo sobre as condições de vida e traba 

lho dos assalariados, denominado "A CPI dos Mias-Frias". 	Õs 

cursos previstos (mensais, sobre legislação trabalhista, 	agrá 

ria e sindicalismo) foram organizados pela FETAG e os 	dirigen 

tes do STRC participaram. 

Com relação às açoes trabalhistas cuja proposta indica 

vã a proposição de ações plrimas (coletivas) e sempre privile 

giando autuar o responsável pela exploração agrícola da proprie 
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dade em lugar dos empreiteiros, acredito atg mesmo que 	Campos 

tenha respaldado essa sugestão porque traduz diretamente sua prá 

tica mais cotidiana. 

Quanto i mobilização das bases, foi tirado a organiza 

ção de um processo de discussão permanente mostrando as 	vanta 

gens da Convenção e a possibilidade de greve.  como forma de pres 

sionar a negociação. Incluía tambám. direções claras quanto 	a 

ação sindical que se referiam à unificação da data base das Con 

tratações Coletivas que fortaleceria a coordenação estadual do 

movimento; o envolvimento de trabalhadores rurais temporários e 

permanentes na mesma luta; e definia o prazo (agosto) para exe 

cução da Convenção assim como indicava a necessidade da partici 

pação de todos os sindicatos no dia do julgamento do Dissídio. 

Em Campos, entretanto, essa mobilização não foi cumpri 

da acompanhando todo o período das negociações. 	Verificou-se 

apenas parcialmente porque foi efetuada basicamente para a pre 

paração da Assembléia Extraordinária que decidiu pelo Dissídio 

Coletivo.. Depois, praticamente desapareceu o trabalho de 	base 

at6 por falta de continuidade necessária dá apoio da FETAG. Co 

mo se verá, decorridos problemas entre FETAG e STR, em função do 

resultado negativo do Dissídio, as diretorias sindicais estive 

ram presentes no dia do julgamento do Dissídio, mas absolutamen 

te desacompanhadas de suas bases. 

Com relação às equipes de assessoria sindical 
	

e 	da 

FETAG que deveriam participar das reuniões de base para 

tir a Convenção Coletiva pela CLT ou pela lei de greve, o 

d is cu 

e n c a 
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minhamento também ficou prejudicado, porque essas s6 foram cons 

tituídas para a mobilização da Assemblgia de abertura, do proces 

se de negociação. Com  a demora de uni ano entre esta Assernb1631a 

e o Julgamento, além de problemas internos do MSTR, a nível da 

coordenação estadual, as equipes se dissolveram, e o 	trabalho 

de base como elas, ficou desativado. 

Os demais itens da programação não foram encaminhados 

na região nem pela FBTAG e muito menos pelo STRC. 

Não se pode alegar que fizeram 'falta" para o processo 

de luta, at6 porque as sugestões seguidas poderiam ter sido su-

ficientes para um apoio massivo dos trabalhadores, se tivessem 

tido continuidade. - 

O que foi trabalhado no conjunto das entidades na pro 

gramação do MSTR trata-se, na verdade, de uma luta 	silenciosa 

para os trabalhadores que não a compreendem enquanto uma estra 

tgia mais geral. 

Finalmente, considerando o impasse colocado em relação 

a FETAG, tornam-se necessárias alzurnas considerações relativas 

aos possíveis aliados na luta que- o sindicato tocava 	na 	sua 

ação diária. 

Descartado o STIAC, seu tponente na disputa pela 	con 

tribuição sindical, sem trabalho na base", conv&m 'tratar 	do 

13 Destaque-se que o STRC desenvolvia um trabalho de base junto 
aos "questioneiros" ou aos trabalhadores que se dirigissem ao sindicato ou 
que solicitassem a mediação do STR. Presenciamos uma negociaçao de trabalha 
dores conduzida pelo presidente da entidade no interior do munictpio 	que 
partiu de uma solicitação dos interessados. Mas afirmo aqui um outro 	tipo 
de trabalho contínuo que nao existia na base. 	- 	 - 

4:7[T:T.. ;:YT4;--.:. Pg •:;. 
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porque da ausência de aliados fora do "MSTR", passíveis de con 

solidar uma integração da luta a nível local. 

o sindicalismo urbano em Campos, por tradição, não de 

senvolviá nenhuma forma de mobilização, desde o Golpe de 1964 

pelo menos. A Igreja, no período do dissídio, era-governada por 

um Bispo vinculado ao movimento da "Tradição, Família e Proprie 

dade" - TFP, de caráter reacionário, e os Partidos 	Políticos 

apresentavam um perfil marcado pela ausência de 	combatividade 

por parte da oposição. Uma forte articulação e reprodução - do 

velho esquema de poder verificava-se ao lado do PUS, e do lado 

do PMDB., quem se destacava com alguma expressão, representavaos 

interesses de comerciantes e usineiros ou eram eles prt5prios se 

partidarizando. O PT era partido pequeno,. em formação no municí 

pio, e sem expressão, agrupando prioritariamente jovens 	cris- 

tãos e estudantes. Quanto ao PDT ePTB, praticamente não tinham 

influência na região, sendo que o último não possuia siquer di- 

retório no município. 	 - 	- 

-. Desta forma, o apoio possível, considerando apenas os 

conhecidos aliados tradicionais, só poderia vir mesmo do 	MSTR 

a nível nacional - CONTAG, e estadual - FETAG. 

E esta foi a única forma de articulação do STR para e» 

trada na Convenção, respaldado por uma assembléia de 1.500 tra 

balhadores que conseguiu mobilizar apenas para esta ocasião. 

A crença na justiça, na Lei, & na- "neutralidade" tócni 

ca do Estado, diante dos abusos do poder ec.onômico, transformou-

-se numa herança que se alastrou por gerações e perdura atg os 
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Quando o dirigente se refere à programação, está situ 

ando a proposta de unificação do MSTR tirada em encontros nacio 

nais e estaduais, neste caso, especificamente no Encontro de As 

salariados de Carpina. 

"Á gen-te entjwu. com  04 síndica-to todo pLá ga 
zct uma da-til baée, peLa4 expe4-iEneLab de PeA 
naiibaco; na? Po'cque em PexnaJÃbuco a-L 	eia 
a 411a data ba.6a em conjunto e eLt6 	con4eguii 
.'tam a-tkave.6 do conjunto )LeO/LÇaA a poa-Lçao 
do 4-Lndicct-to. Cokuegwbwm alguma co.L6a, 	na? 
Então a gente 6ez auLtxanbemn tentando veA a 

e;v&o voce va que o p-'tobLema noaao 
e. que o.L esvaziada noé6a Luta. Á FedeActçao 
Levou o dL!,aZd-Lo pwta 4epwtado e cLL-snwuteoa 
tudo, todos 04 planos que Loitam £eLto-&, dt6ca 
tido e acektado. E6vazLoa -tudo." (sic.). 

E a interpretação dos fatôs ganhou uni conteúdo que aca 

	

bou arrefecendo a mobilização para o dia do julgamento. 	Nem a 

FETAG deu continuidade a qualquer apoio, nem o sindicato aceita 

va, por outro lado. E assim, não se fez nenhum esquema de erga 

nização dos trabalhadores, nem nos outros municípios. Em Campos, 

a opinião dominante era proporcional aos prejuízos que tiveram 

como entidade. 

"tSó ab4LmQ mão da da-ta-ba4e E 	azeX em con 
junto. Então 4e nõé ab-1Ámo mão dLé4o po)tque 
não La Vunou todo mundo naó4a data e- ne.ééa 
luta? Fo-L no p/Lop-'L-io movíjnenjo que La kcwen 
do um e4vazLamen,to. NoL icamo ,5azendo o jogo do 
pcut&ao!" (sic.). 

	

Mas, com relação a uma reflexão acerca da ação 	sindi 

cal adotada, relativa ao encaminhamento da luta exclusivamente 

pelo canal da justiça, o dirigente g enfático: 

-. 	.; 
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"O CJUW ncw o.L nO/a40. ELzejno tudo do combLna 
do. Mas a&se negocLo de gxeve -Lguat o. Pexszwn 
bu.co aqui nao vejo jeLto ainda não. E 04 .titct 
baLJiado.& ja 4abe mefdiok da Lata na Junta. Va 
qui, o tzibwwL 2. o p'[ÁJ?uaL'w canttnho, depoLs 
no 

O ano de 1982, em Campos, foi marcado por urna repres-

são maior ao sindicato e aos trabalhadores. Foi um ano de demis 

são em massa, atingindo contratados e fichados em algumas 	usi 

nas, particularmente a São João. Houve atraso de pagamento 	em 

prazos insuportveis , inclusive para clandestinos. Fatos ampla 

mente denunciados pela imprensa local. A advogada do STRC ficou 

impedida de operar na JCJ e o sindicato "impedido" de adionar a 

convenção coletiva, porque a data do julgamento s6 foi marcada 

para 1983. Não houve aumento no "sairio do sindicato", 	aumen 

tou a crise com a Federação e nem se tentou trabalho de base. 

Era também ano eleitoral, quando os partidos políticos nesse con 

texto, invadem as intimidades e a vida cotidiana dos cidadãos, 

deixando pouco espaço para outra préocupação senão a do voto. E 

o sindicato temia ser confundido nessa ação, apesar de,se con 

sultado, recomendar uma opção pela "oposição" 

evidente que torna-se difícil concluir teoricamente 

aquilo que o processo da prática que pode decidir em 	termos 

de uma transformação na correlação de forças. Até porque o re- 

sultado do recurso encaminhado ao TST, depois de todo o 	expos 

to já era praticamente previsível, a não ser que os trabalhado 

res rurais tomassem a questão nas mãos, a Justiça burguesa podé 

ria vacilar, como o fez. 
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Mas de todos os iodos, alguns aspectos podem ser desta 

cados para compreensão da "leitura" sobre a ação sindical 	na 

perspectiva do STRC. 

Hã.um movimento de integração do STRC no contexto 	da 

política sindical rural fluminense e que sofre um constrangimen 

to. Apesar de fundado num precedente s6rio, quando 	dirigentes 

alegam uma 	 não 6 entretanto insupervei uma vez que 

o desenvolvimento do Sindicalismo de Campos já 6 parte irrever 

sível do desenvolvimento do MSTR no novo projeto da ação sindi 

cal para o campo nascido sobretudo a partir de 1979. 

Mas o que se deve considerar 6 que na verdade o 	STRC 

não formula uma explicação sobre o rompimento (conjuntural) com 

a FETAG e se desmobiliza até o Dissídio. Seria o peso da hierar 

quia ou essa desmobilização seria decorrência do rompimento com 

uma linha de ação (direção) sem que se colocasse outra orienta 

ção no lugar? Parece que ambos fatores tiveram influência. 

O .encaminhamento do trabalho sindical no STRC fez com 

que a atuação dos dirigentes se paralisasse no meio do caminho. 

Voltaram às origens de sua tradição (isolamento) 	reproduzindo 

um trabalho cotidiano, sem mobilização, porque era como "sabiam" 

trabalhar sem romper, entretanto, com a proposta hegem6nica do 

MSTR. E não foram para frente, ampliando suas bases de sustenta 

ção num processo de arregimentação dos trabalhadores16  do muni. 

16 Na verdade, do ponto de vista de um trabalho de mobilizaço 
no havia uma orientação nesse sentido que fosse puxada ao nvel mais geral 
do sindicalismo rural no Estado para este momento. Nao havia nenhuma tenta 
tiva entre os sindicatos que ficaram isolados do acordo para julgamento e 
dentre os quais Campos representa um "carro-chefe'-' na região micro açucarei 

• .?-yr 	r,i: r _----------- ---- 
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cípio para respaldar um enfrentamento com o setor patronal que 

seria travado nos tribunais porque não encontravam novas 	dire 

trizes ou porque não legitimavam naquele momento a coordenação 

estadual do movimento. Mas mesmo assim não levavam esse conheci 

mento aos trabalhadores e o preservavam na sede da entidade co 

mo um tema de competência da diretoria. 

	

Na perplexidade, construíram sua interpretação 	sobre 

os problemas que tiveram no préprio canal no MSTR ao terem acei 

tado "mudar" a pratica da ação sindical no projeto integrado do 

sindicalismo fluminense. Mas no produziram uma explicação que 

os movesse para além da perplexidade. 

A avaliação da experiência da Convenção Coletiva a par 

tir de uni desfecho desfavozz5vel  para o STRC, porque o fragiliza 

vã dentro da estratégia quern foi encaminhada, tornou-se impregna 

* da de subjetividade e não ultrapassava o limite da constatação 

das relações mais imediatas entre as instâncias sindicais 	na 

hierarquia corporativista, e dentro de uma 15gica que se forma 

a partir do significado moral da quebra de um pacto de fidelida 

de, que tem especial importancia no universo simbélico que cons 

titui a representação de uma identidade no meio rural. 

A compreensão do rompimento de um "acordo entre compa 

nheiros" como um "erro" do sindicalismo rural fluminense, tinha 

como parâmetros de um lado, wjrn Assembléia Geral que foi convo 

rã em termos de atuaçio.sindical. Mas entre os que ficaram incluídos no 
acordo trabalhista, tamb&m náo se verífícava qualquer mobilização, nem ires-
mo para sustentar as conquistas obtidas. 

	

a 	
* 

	

B 	 flPri:c 	7'" FPVi. 	 7, 	rr £Sj 	- 



311 

cada para a entrada na Convenção da qual participaram cerca de 

mil e quinhentos trabalhadores que lã receberam das lideranças 

sindicais a apologia da unificação da data base e respaldaram a 

proposta. De outro, uma Assemb16ia Geral, convocada nos 	esque 

mas rotineiros, com a participação de vinte trabalhadores 	que 

ouviram os resultados desfavorãveis apresentados pelos dirigen 

tes corno "problemas" à unia platéia constituída por uni grupo me-

nor, dos militantes da entidade, nos contornos da intimidade da 

"casa", a sede sindical e o universo dos dirigentes. 

Porque perdeu o STRC, que movimento sindical e-  esse que 

não da conta das propostas? Que ação sindical 6 essa? Esse era 

na verdade o paradigma da perplexidade que ao inv6s de levar à 

explicação que mobilizasse a entidade, congelava em 	julgamen 

tos Lima, avaliação sobre a FETAG. 

O que se pode analisar, entretanto, 6 que do ponto de 

vista da FETAG, na realidade não se pode afirmar que a 	Federa 

ção tenha "traído" uma orientação geral, urna vez que a direção 

optou por Ler ganhos numa parte (e a maior quantitativamente) 

tentando garantir urna vit6ria certa na unificação da data base 

para quase trinta sindicatos. 

Com os sindicatos que ficaram "dentro" do acordo, 	ha 

via a possibilidade de se construir um trabalho sindical, e con 

solidar certas conquistas. 

A priorização da questão do enquadramento, embora 	ré 

presentando uma dimensão seria enquanto problema estadual para 

- 	o.sindicalismo, tem localização regional e especialmente em Caiu 

1; 

*f'L ti r 5. 

r'7" 
 



312 

pos e seu ponto de vista 	diferente da FETAG que usou como re 

ferncia o sindicalismo como conjunto no Estado do Rio. 

Deste modo, na perspectiva da luta pelo enquadramento 

que por circunstâncias se tornou secundarizada pela FETAG, o re 

sultado foi ruim. A microrregião açucareira ficou de fora, 	se 

desestruturou. para o enfrentamento com os usineiros no Tribunal 

e as perdas econ6nucas foram grandes, considerando-se que cerca 

de 70 mil assalariados da cana deixaram de receber qualquer be 

nefício nessa ação sindical. Mas, do ponto de vista da coordena 

ção do sindidalisino à nível do estado sobressaiu como priorida 

de, O movimento sindical em geral enquanto possibilidade de aces 

so a determinadas conquistas, entre elas a data base, numa pri 

meira etapa, a ser obtida na negociação com os fazendeiros. 

E naquele momento, mesmo para FETAG, a avaliação 	de 

unia greve como a definição de um outro quadro de estrat&gia pa 

ra o confronto não passava de uma possibilidade remota, recolo 

cando a luta pelo enquadramento como taticamente isolada nessas 

negociações cujo caráter dependia mais de uma competência em ne 

gociar do que de pressionar. 

Qualquer julgamento neste contexto se limita ao campo 

das perspectivas diferenciadas que se organizaram naquele momen 

to entre STRC e FETAG. O que é "correto" ou "incorreto" 	numa 

correlação de forças, se mede no momento da barganha, sendo im 

possível um julgamento moral e apenas mais aproximativa, 	uma 

tentativa de levantar-se os fatos para problematizá-lõs. 

Do processo posterior de desenvolvimento de uma perfor 

t.-4 	 1- 
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mance na atuação do sindicalismo fluminense, sabe-se apenas que 

as perdas para o sindicalismo e para os trabalhadores da região 

açucareira foram reais. E mais, que a esperada consolidação do 

movimento no estado, no que apostava a FETAG também não aconte-

ceu, vivendo a Federação uma crise interna que re-sultava na fra 

gilidade de sua representatividade junto aos STRs no estado. Se 

gundo os sindicalistas: rurais, a perda 	de representatividade 

era agravada pela opção de atuação junto ao sindicalismo urbano, 

visando a construção de urna Central Sindical unitária mas "aban 

donando" o pessoal rural. Mas seria impossível profetizar outro 

desfecho numa revisão da posição 'da FETAG, dado que as 	condi- 

ções objetivas para uma luta de pressão que partisse da região 

açucareira capitaneada pelos sindicatos e especialmente o 	de 

Campos, apontavam na realidade que essas condições eram negadas 

pelos próprios dirigentes locais 17 

Assim, desvendar determinado tipo de ação sindical co 

mo a estudada na presente monografia, permite registrar 	como 

evidência que a ação sindical definida sempre por cima, quando 

a participação dos trabalhadorès não está pesando na sua 	dire 

ção, abre uma brecha que torna possível a existência de um gru 

po que fornece ou muda a direção e assim constrói um sindicalis 

17  Destaque-seque analisei essa questão nessas poucas linhas por 
que no era minha intenção reproduzir e discutir em profundidade essa rela 
çao FETAG/STR de Campos. Embora na ótica da FETAG a recuperação dessa arti. 
cu1aço ganhe importncia para compreenso de sua pratica, no caso inverso, 
a partir do STRC esse fato denotava uma situaçao.conjuntural sem demonstrar 
uma relevancia particular ao estudo porque sua vinculaçao ao projeto maior 
do MSTR já um dado irreversível que faz com que esse momento se resuma ao 
próprio processo contraditório e real da experiancia da integração ao sindi 
calismo da CONTAG. 
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mo perfeitamente possível de ser controlado nos parâmetros 	de 

uma legalidade dada e admitida sob a hegemonia do próprio Esta 

do. 

	

Os, trabalhadores rurais canavieiros ficaram sempre 	por 

fora de todo o processo. Eles têm visão apenas utilitária dessa 

luta enquanto ocupação de um (STRC) ou outro (STIAC) sindicato 

para encaminhamento de suas necessidades imediatas. Aparentemen 

te vivem em outro mundo diferente do sindicato, construindo uma 

outra luta. 

	

Entretanto, os efeitos do encaminhamento sindical 	a 

partir do STRC resultavam reais  é se traduziam em conseqüências 

	

concretas para os canavieiros medidas por um certo "freio" 	no 

avanço das conquistas dos seus direitds. 

Até onde fui coma pesquisa, o quadro final foi esse: 

vit6ria dos usineiros no TRT, desmobilização trabalhista, pres 

são patronal contra a atuação do sindicato em vários níveis, pio 

ra nas condições de trabalho, alguma brecha na ação sin.dical re 

cuperando perdas salariais através da luta na Junta de Concilia 

ção e nenhuma perspectiva de articulação política entre STIAC e 

STRC contra o inimigo real. Também não se verificava qualquer 

forma de aliança do STRC com outros setores progressistas da so 

ciedade, contando apenas com a estrutura corporativa rural ape 

sar dos problemas internos existentes e preferindo assim, cons 

cientemente. 

	

A situação piorou em Campos para o sindicato cujo 	en 

frentamento do setor patronal, na Junta representava um cotidia 

';( Rt:ï.i[. :_T:.:P 	 rrr•--.-. - 	 - 
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no de prejuízos maiores para as usinas, relativa a exploração 

do segmento rural de sua mão-de-obra, do que os levantados pelo 

STIAC. A reação patronal se refletia nas condições de 	explora 

ção nos canaviais,e com os esquemas utilizados para cerceamento 

da ação do STRC na justiça trabalhista, reduziam os efeitos de 

amortização das contradições mais imediatas que resultavam dos 

ganhos trabalhistas obtidos pelos."questioneiros". E a 	tensão 

aumentava, progressivamente, nos locais de trabalho. 

De todos os modos, o que pesava mais nesse estudo to 

do o tempo era o fato de se precisar reconhecer 	na realidade 

uma dinamica sempre rica e imprevisível, enquanto o registro de 

uma anglise sofre o limite do tempo que o real ultrapassa. 

Era preciso reconhecer tambgm que a conjuntura 	brasi 

leira já vinha se demonstrando imprevisível diante da anlise bi 

entífica, tal a velocidade dos elementos novos que a cada 	dia 

emergiam redefinindo o quadro - de tensões sociais. E não me pare 

cia, na epoc a, que fosse exclusiva dos trabalhadores rurais, a 

situação de desmobilização sindical, diante das proporções que 

a crise econ6mica já vinha impondo', adversamente, aos segmentos 

de mdiÁ e baixa renda. 

Interessa-me mais destacar, portanto, que no estudo da 

ação sindical na prática do STRC ficavam como evidência por um 

lado uma certa reflexão sobre os problemas da Convenção Coleti 

vã feita do modo possíyel pelos dirigentes, e por outro, se ges 

tava unja forma potencial de "esgotamento" da ação sindical ela 

borada como modelo para a luta pelo enquadrámento que colocava 

essa questão como "prë-requisito" da ação direta dos trabalhadores. 

1:,: 	 :jii 
r I 	 7?TrïïT; 
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O fechamento de soluções pelo Tribunal terminou propi 

ciando as condições de um outro encaminhamento na luta pelos di 

reitos dos canavieiros do norte fluminense, e que ampliou o es 

pectro da ação sindical num processo de greve'5 . 

E e dentro desse outro encaminhamento, capitaneado P! 

los trabalhadores e puxando o sindicato, que o projeto de inte 

gração no projeto do MSTR 	retomado de forma dinamica, resol 

vendo as contradições entre STRC e FETAG e superando o pro 

blema do enquadramento na. luta concreta. 

Acredito que desse estudo de caso, ainda que específi 

co, em alguma coisa tenha contribuído para a compreensão do sin 

dicalismo rural brasileiro em sua pratica, porque aponta para 

aspectos críticos verificados numa situação concreta. 	Particu 

larmente no que se refere à.luta dos assalariados rurais condu 

uda pelo canal sindical em geral, e as especificidades observa 

das na elaboração de estratégias e na análise construída para 

a ação de conquista dos direitos no campo, pelos sindicatos. 

Deste modo, finda a anlisedo motivo central da pesqui- 

sa, ficamos com a obrigação de levantar uma discussão que 	possa 

"amarrar" os fatos e oferecer um sentido em termos da ação sindical e sua 

relação com a resist8ncia dos canavieiros fluminenses no período, o que 

tentarei fazer no pr6ximo capítulo, com as Considerações Finais. 

18 Nesta tese nao.tenhQ como objetivo o estudo desse movimento 
que ocorreu em período posterior (1984) ao enfocado em minha pesquisa, embo 
ra volte a mencion&-lo nas conclusoes,mas devo colocar que a greve e que re 
presentar& a nova forma da a.çao sindical que muda completamente o sindicato 
e sua pratica numa nova conjuntura, a da passagem do governo militar para a 
transíçao.dembcratica da chamada "Nova Republica". Aqui esta sendo analisa 
do um período anterior de desmobilização onde se privilegia deforma quase 
exclusiva o canal da Justiça Trabalhista como campo de luta. 
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CAPÍTULO VII - CONSIDERACÕES FINAIS - AçÃo 	SINDICAL 

NA LEI OU NA MARRA? 

"Na .'LeaLLdade, que se comece a a,tLLa)L pot ande 
60k; a-s cLLLcuLdade6 keauttam LinèdLatwnajvte 
9flÁtVC.4S pa.'tque nao se pena ou nunca conckecunen 
te neLaa, e como 6 PJflp/Le, e pkeciú6 o ca:neçak pe 
Laa coLóa-s pequenaa (pois, pela iegn.a gC.JLaL, 
aa 

 
coisas gn.andea a io conjwvtoa de coLa cu - Re 

quenaa), a 'coisa pequena' se deapn.eza: e. me. 
Ikon. a eguL& aonhando e -te.tan.dan. a ação ate o 
momento da 'gn.ande coLa &. Á unção de a e;ttL 
nela E de,óayr.adavel, peaada, eagotxuvte; 	pan. 
que 'deapvtcliça-t' aaaLm a. pvtaonoLtdade ítwncc 
na, em vez de. /tea vtva-.ta pa.-'ta o. hoka do 9/Lan 
de he'wZamo? 	Não se tem em conta que, ae 
o adven.acjt.La -te ea.&t domLnando enquanto tu O 

4ube4tíma4, n.econhecea a ex dontLnado pan. quem 
cona-Lde/Laa LnjÇvcLon.: rnctó então, como doL - que 
conaeguLu domnLncut-te? Como -te venceu e ,oL au 
paLon., ate pkecLóameivte naquele Lna-tan-te di 
c2a-Lvo que .ta deve&.Laa .tex dado a medida di 
.tua aupeÂLonidade e da Lnfrzi..onidade 	dele? 
Não exLa.te du.vLdã: algum dem&nLo anda 	pelo 
meto do canvLnho. PaLa bem: apa.ende a cana e-
gu.Lx que o dem6n2.o ae coloque do 4eu Lado". 
- AntSnio Gramsci1 . 

Via de regra os estudos voltados para a compreensão da 

dinâmica do sidicalísmo rural procuram ressaltar a 	hegemonia 

- 1 Gramsci, A. - "Lã tendencia a disminuír ai adversrio".p. 467 
(tradução livre), in, Cramsci, A. - Antologia. 	M&xico, Sigio Veinteuno, 
1978. 
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da CONTAG no avanço do movimento sindical de trabalhadores 	ru 

rais - "MSTR", na perspectiva da eficácia do projeta 	político 

da direção nacional face seus resultados mais expressivos e, ten 

dendo assim a reforçar a manutenção dos me-todos de ação e enca 

minhamentos tomados pelo geral e secundarizando-se as especifi 

cidades, diferenças e discrepâncias. 

Na minha abordagem, pretendo contribuir com uma refle 

xão que se apoia nos mesmos objetivos no sentido de enfatizar a 

hegemonia da CONTAG mas entendendo, entretanto, que seus desdo- 

bramentos e avanços passam sobretudo pela análise mais 	detida 

de suas contradições internas, em vários nÇveis. Na tese, resol 

vi escolher para estudo de caso, um sindicato de 	assalariados 

cuja atuação fugisse aos esquemas rotuláveis de "atrasado" 	ou 

"avançado" e que situasse suas ações em estreita 	consonância 

com as orientações dos Congressos Nacionais da classe, 	notada 

mente a partir do terceiro, de 1979. E que expressasse o auge(en 

tre 1979 	85) da hegemonia ativa da CONTAG na implantação 	do 

MSTR como projeto político. Neste âmbito é que procurei locali 

zar uma certa "leitura" particular das diretrizes do MSTR, 	em 

função da prática da entidade no seu cotidiano, e diante do cri 

caminhamento das lutas coletivas, o que em resujnà, denominei de 

uma atualização do MSTR, que procuro demonstrar pela análise do 

modelo da ação sindical implementada. 

Com este tratamento, tenho a clareza de que nestas con 

clusões exponho uma visão alternativa que procura ressaltar não 

o que é necessário manter, mas o que vale a •pena mudar ria atua-

lização do projeto político a partir de sua construção pela 
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se sindical. Embora, como já disse, tambgm tenha claro que pre 

tendo nesse caminho colaborar para o fortalecimento desse fenô 

meno político que g  a direção da CONTAG, de importância 	funda 

mental para 'a luta e para as conquistas da classe trabalhadora 

do campo. 

Enfim, o momento estudado teve como característica mar 

cante a derrota do sindicato nos Tribunais para os usineiros e 

com ela a derrota dos. canavieiros fluminenses que se 	encontra 

vam francamente desmobilizados, embora envolvidos em conflitos 

isolados. Mas de certo modo, esse momento deve ser visto tambgm 

como um aglutinador da insatisfação generalizada que 	preparou 

as condições propícias para unia ascenção, do nível do desespero 

individual à luta coletiva que emergiu, com a proposta da greve, 

puxada .pelos pr6prios trabalhadores, no momento seguinte. E fi 

nalmente, não se pode tamb&m supor que a virada na 	correlação 

de forças que levou usineiros a se submeterem às reivindicações 

dos canavieiros, durante uma greve tenha feito desaparecer 	to 

talmente os elementos estruturais do pâdrão de dominação vigen 

te no município, conforme demonstra a anílise do período 	aqui 

focalizado. 

Com essas considerações, ao privilegiar 	momento 	no 

qual se combinavam "desmobilização e conflito" 2,procurei, neste 

contexto, analisar a ação sindical desenvolvida pelo STR de Cam 

pos numa determinada conjuntura nacional, e no interior de uma 

proposta de ação sindical articulada de forma hegemônica 	pela 

2 Cf. Palmeira, Moacir, op 

e- 
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CONTAG, fora do pique das greves que ainda viriam a ocorrer. 

Minhas considerações, portanto, - especificamente colo 

cadas ria parte (1) , foram restritas a essa linha de 	problemas 

para os quais os dados da pesquisa foram cuidadosamente dirigi 

dos. Entretanto, na emergência da primeira greve 	em 	Campos 

(1984) este trabalho não estava ainda concluído, siquer quando 

surgiram a segunda e a terceira, resolvendo cada uma, na prti 

ca concreta da luta, uma sërie de impasses que colocavam o sin 

dicato separado de sua base, e que traduziam os. problemas 	me 

rentes a pr6pria ação sindical aqui longamente analisados. 

Por este motivo, me coube concluir considerando a 	ne 

cessidade de apontar minhas reflexêes sobre esse pique de mobi 

lização, com vit6rias para os canaiveiros e seu sindicato, 	à 

luz do que eu pude compreender à primeira vista, mas 	relativo 

ao outro lado dessa mesma dinâmica: a desmobilização e a derro 

ta. E isso eu procurei apresentar na parte (2) , e de modo 	bem 

pontuado e geral, dado que não havia como retornar à 	pesquisa 

sobre as greves sem fazer outra tese. Assim, cada uma 	dessas 

partes trata de "tempos" diferentes 

1 - O MODELO DA AÇÃO SINDICAL NA ATUALIZAÇÃO DO MSTR 

Como definir, enfim, a ação sindical de um momento re-

cente do STR de Campos, como um fato ao mesmo tempo particular 

e geral no âmbito do MSTR? 

Naturalmente, a analise dessas questões e sua elabora 

ção enquanto problemática da ação sindicaL focalizada, adotando 

S 1 



321 

a Gtica do Sindicato, possibilitaram a elaboração de algumas ccii 

sideraç6es de forma mais livre e que procurei registrar 	como 

conclusões. 

Anuncio este t6pico com a palavra de ordem 	utilizada 

pelas Ligas Camponesas nos anos 50, referindo-se à luta pela Re 

forma Agrária: "na lei ou na marra:" 	- 

Por trás, encontrava-se um significado que remetia 	à 

estratégia da ação camponesa: lutar pela justiça social conquis 

tando a lei, ou superando a pr6pria lei, se preciso; para 	con 

quistar a Justiça. 

A proposta camponesa 	se xpressa, naquele 	período, 

pelo reconhecimento de que o Bstado,l6nge de neutro, represen 

tava uma instância contraditéria e permeavel aos interesses da 

modernização capitalista no agro brasileiro. Assim, sem recusar 

a lei, como a conquista de um direito, o movimento identificava 

limites claros no encaminhamento exclusivamente legal de sua lu 

ta, uma vez que, ao menos no discurso, • as Ligas afirmavam a ne 

cessidade- de romper com o pr6prio sistema capitalista. E eu fa 

ço refergncia a essa matéria, para discussão da legalidade como 

parâmetro da ação sindical, no caso específico da região estuda 

da e em período recente. 

Para o que partirei do pressuposto de que independente 

da correção ou não da análise feita pelo sindicalismo 	fluminen 

se, acerca da necessidade de priorizar a luta jurídica pelo en 

quadramento sindical, a opção da legalidade "a priori" na luta 

determinou qüe condições pbjetivas ficassem distorcidas ria defi 

• ................ 
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nição da ação sindical: o padrão de dominação e sua capacidade 

de reprodução no campo eleito da Justiça Trabalhista; e o poten 

cial das lutas isoladas e espontaneas travadas nos 	canaviais 

que apontavam a necessidade de uma coordenação sindical organi 

zativa e mobilizadora. 	 - 

E preciso afirmar ainda que o significado da 	negocia 

ção coletiva estudada nesta tese envolve tanto a dimensão mais 

localizada do sindicato, quanto a dimensão da construção do sin 

dicalismo fluminense em termos de uma ação integrada que 	visa 

a reprodução do "NSTR" enquanto o projeto político mais 	geral 

da luta dos assalariados do campo. Entendendo enfim, que 	esse 

projeto enquanto modo de ação sindical não personifica autores 

mas foi socialmente produzido num campo de forças em que outras 

alternativas não conseguiam se desenvolver com a mesma 	expres 

são. Daí porque o MSTR se recomp6em e se rearticula dentro e em 

função de cada conjuntura. Sendo ao mesmo tempo parte do avanço 

e do refluxo da mobilização dos trabalhadores rurais. 

Nesta medida & que compreendo que o estudo do sindica 

lismo rural na sua atualização & sobretudo o estudo das contra 

dições do MSTR na prática. 

- O Módelo da Ação Sindical 

O que se pode depreender como uni modelo da ação 

cal refere-se, na perspectiva do sindicato, a compreensão 

que estão presentes e são relacionadas, as formas de atuação do 

passado e do presente das lutas da entidade, mas que em 
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minado momento, ganham uma dimensão nova e significativa quando 

essa experiência local passa por um processo de articulação com 

o movimento sindical, a nfvel nacional. Isso quer dizer que 	a 

partir do III Congresso, a an5lise da ação sindical verificada 

em Campos se redefine no cruzamento dessas duas 	experiências - 

quando então o "MSTR" se interseciona com a tradição da luta lo 

cal conduzida pela entidade. 

A negociação coletiva traduz-se como o momento no qual 

está sendo atualizado e testado o projeto dessa integração, vi 

sando o crescimento da luta dos canavieiros fluminenses e a con 

solidação do sindicalismo no Estado. 

Neste caso, £ preciso remarcar-que quando a atuação do 

MSTR, na luta pelos direitos, 	6 vista atrav&s de um sindicato 

de assalariados rurais, algumas determinações gerais desta con 

dição estão presentes, independente das características locais. 

Corno qualquer sindicato de assalariados, 	a formação 

dos dirigentes se constitui no conhecimento da legislação traba 

lhista e na utilização, maior ou menor, dos procedimentos neces 

srios à organização das demandas jurídicas para ressarcir 	os 

"roubos" praticados pelos patrões no ambito das relações de tra 

balho. 

Praticamente, todo dirigente de um sindicato de assala 

nados aprende a conduzir o trabalho sindical compreendendo-o 

num sentido quase estrito do relacionamento com as agências 	da 

Justiça do Trabalho. 

De modo geral, aliado s imposições da política assis 

1 
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tencialista enfatizada especialmente ap6s 1964 no Brasil, o mo 

delo da ação si,ndical no campo, relativa aos interesses dos as 

salariados nos ultimos vinte anos, pode ser resumido nessas de 

terminações. 

E a preparação do dirigente em termos do conhecimento 

da legislação e do encaminhamento das demandas, 6 de menor 	in 

tensidade, em função da prática maior ou menor que manipule ao 

estabelecer acordos diretos, que são quase sempre, por defini-

ção, desvantajosos para o trabalhador. Ou, inversamente, se am 

pliam os conhecimentos do cádigo legal por parte dirigente, ao 

instrumentalizar-se para entrar com processo na Junta de Conci 

liação, quando inva-riavelmente se consegue ganhos 	significati 

vos para o trabalhador. 

Finalmente, o dirigente na segunda situação está mais 

pr6ximo de uma luta jurídica coletiva, via Convenção de 	Traba 

lho, do que o primeiro. Neste caso, como já foi dito, a entida 

de enquanto, representante da categoria, g que pleiteia, 	junto 

ao Estado, uma regulação mais favorável à classe das condições 

do mercado de trabalho. Mas em qualquer dos casos o sindicato, 

via de regra, age como instituição complementar às agências tra 

balhistas e atua no sentido de denunciar, fiscalizar e 	regula 

mentar as relações de trabalho e eventualmente se impõe 	como 

instrumento da luta. 

A partir então dessas questões gerais, podemos avançar 

indicando que o STRC, por sua tradição, sempre desenvolveu una 

prática voltada para a acumulação de experiências na luta legal 
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que privilegia o campo jurídico como instância neutra para a so 

lução dos conflitos trabalhistas. Particularmente, a atual ges 

tão confia inclusive que o respeito à lei caracteriza a 	"inte 

gri.dade" dos trabalhadores por oposição à conduta "leviana" dos 

patrões. E tudo isto visto de outro ângulo, sugere a cristaliza 

ção das marcas do corporativismo incorporadas no cotidiano 	do 

sindicato na sua relação com as agências do Estado, e nas repre 

sentações ideo16gicas dos dirigentes decorrentes de sua pr6pria 

formação no sindicalismo.. 

Considerando que neste caso a luta legal traduz um mo 

do de atuação, passível de sei:  localizado em outras regiões, pro 

movido por entidades com características semelhantes, 	urbanas 

ou rurais, torna-se necessrio procurar localizar no sindicalis 

mo rural fatores que possibilitem a compreensão de uma ruptura 

com esse modelo mais geral nos marcos da história social brasi 

leira mais recente, ap6s o golpe militar, configurando algo co 

mo a retomada do pique da luta pelos direitos, tal como conduzi 

da nos anos de combatividade entre 1950 e 60. 

E neste momento, a indicação de um novo modelo de atua 

ção tem como referência o processo de articulação do "complexo- 

-CONTAG"3  que inaugura a direção coordenada da Confederação 	e 

as bases da hegemonia dadas a partir de um núcleo de sindicalis 

tas pernambucanos cuja origem.6 assalariada. Esse processo que 

vira se consolidando at€ o III Congresso, define o "HSTR" como 

o projeto político da ação Sindical no campo. 

Cf. Santos Filho, Jos dos Reis: 1985, op. cit. 
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A partir de então, a ruptura com o modelo da ação sin 

dical vigente que se organizava em função das entidades isoladas, 

dispersas, e enquanto tais, super determinadas pelo 	peso 	do 

atrelamento ao Estado, torna-se possível urna proposta de unifi 

cação e ação coordenadas. 

Neste contexto, a pr6pria luta legal se redefine, via 

bilizando a constituição de um sindicato mais do que reivindica 

dor (denuncia da exploração) ou "questioneiro" 	(recorrentes 

ações na Justiça). Um sindicato de luta cuja identidade se cons 

tr6i no embate direto contra o capital, pressionando o próprio 

Estado . e fundamentalmente politiz.ando eorganizando os trabalha 

dores de sua base. 

A expressão desse sindicato, entretanto, ó mais 	refe 

rncia tara a ação do que propriamente representa uma 	prática 

generalizada. E a referência concreta • acontece 	principalmente 

em Pernambuco, com o movimento sindical da Zona da Mata. 	E no 

sindicalismo rural, apesar de situações localizadas, divulga-se 

o questionaiento da concepção acomodada de trabalho sindical e 

o novo parâmetro veio se introduzindo como •diretriz 	política 

da ação para encaminhar a generalização da experiência. 	Ainda 

que boa parte dos sindicalistas mantivesse seus hábitos adquiri 

dos na tradição de desmobilização, imposta pelo regime militar, 

o trabalho sindical jamais seria o mesmo. O novo modo de ação 

supõe a integração como condição-chave .e introduz na sistemáti 

ca de encontros e congressos o canal da unificação. 	Tem ainda 

como substância ideológica, um forte componente de 	fidelidade 

- 	ao grupo hegem6niao naCONTAG uma fidelidade fundada numa iden 

:-j 	;iï:3: 	 ; 	 rcTr;tTLr 
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tidade camponesa em que o "parentesco' - no caso, corporativo - 

se coloca conto a base das relações de confiança entre trabalha 

dores rurais. 

Mas cada dirigente e cada sindicato portador de 	sua 

tradição, ihterpreta e la essa nova realidade dentro da sua si 

tuação específica, no interior das relações concretas das quais 

participa e reproduz, e movido pelas concepções e visão de mun 

do do dirigente. 

Essa condição subjetiva por um lado, e ao mesmo tempo 

objetivamente determinada por outro, produz o que aqui denomino 

como atualização do MSTR. 

No caso do STR de Campos, os. atuais dirigentes se colo 

cam todos, explicitamente, em adesão ao projeto sindical 	da 

CONTAG, fiéis a José Francisco" acima de qualquer coisa, polití 

camente em consonância com as atitudes e encaminhamentos da Con 

federação, partidários das resoluções do III Congresso. Fazem, 

embora à sua maneira, uma análise das condições de trabalho si 

dical em sua entidade sem localizar contradições com o projeto 

geral do MSTR, mas se percebem distantes da realidade de Pernam 

buco, sem recusá-la entretanto. 

E é nesse caminho que pretendo tecer minhas considera 

ções acerca das contradições do MSTR verificadas numa situação 

concreta, já que o objeto desta tese é justamente a 	definição 

da ação sindical na pratica. 

' 	Josi Francisco & Presidente da CONTAG h& cerca de 20 anos e 11- 
der do movimento oposicioiíLsta que retomou a Confederaçao.que hoje organiza 
o projeto poiflico do MSTR; 

< 	tlàtajjé.. ' 
DAr  
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Assim detalhando*,pode-se aprofundai algumas distin-

ções significativas da ação sindical conduzida pelo STR de Cam 

pos. Em primeiro lugar, ressalta a concepção de adesão ao proje 

to do MSTR, e isso na realidade se traduz por unia ausência de 

questionamento ou de participação crítica. A preservação da uni 

dade corporativa e a fidelidade 	direção da CONTAC representam 

para os dirigentes do SRTC a base da construção do MSTR. A acei 

tação tácita de posturas e posicionamentos da CONTAG aparece co 

mo a condição da unificação e esta maneira de interpretara cons 

trução da unidade muitas vezes se sobrepõe 	análise objetiva 

da luta real, em determinados momentos, pois que a unidade de 

corre da adesão e não da luta concreta que tenderia a trazer 

tona críticas ou contradições oriundas da prática. Essa adesão 

se traduz ainda na delegação do poder de decisão à cúpula e na 

valorização política da hierarquia e da centralização do siste-

ma sindical que transforma toda a diferença em padrão de homoge 

neidade. Neste sistema, por adesão, os sindicalistas não se ques 

tionam se essa 	ou não a forma mais democrática de organização 

dos trabalhadores rurais. 

No caso deste estudo, o -rompimento unilateral do pacto 

de integração do MSTR regional pela FETAG-Rios ,devou o STRC, 

por exemplo, a não saber trabalhar com a divergência dos enca 

minhamentos, conduzindo seus dirigentes a uma situação de in6r 

cia ede abatimento sobretudo moral, pela 'quebra da fidelida 
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de" verificada na condução do processo da Convenção Coletiva e 

que levou o STRC a perder a data base, por urna decisão tornada 

pela FETAG que beneficiava mais de vinte sindicatos embora. ali 

jasse um grupo deles, entre os quais o STRC, do acordo direto. 

Nas palavras do dirigente sindical: "o qae. ÓL combinado não 6oL 

canipt.Ldo" (sic.) 	"Foí no p'pxLo rnovLrne.n-to qae. ?t2i havendo 	uni 

£4VazanienO! " (sic.) 

	

Em outro contexto, nota-se que no STR de Campos, 	os 

dirigentes ao fundirem na mesma perspectiva a 	heterogeneidade 

do sindicalismo rural numa construção ideo16gica que homogeini 

ia as difere.nças regionais (MSTR/COMTAG) , estão organizando sua 

percepção de uma identidade rural para o sindicalismo, por opo 

sição a urbana. E supervalorizando a hierarquia e a integração 

do MSTR, colocam-se algumas vezes em detrimento da construção de 

alianças externas. Mas ainda emerge unia representação mais 	in 

terrializada decorrente desta mesma 16gica, na qual em Campos, a 

identidade rural 6 sobretudo de assalariados e serve de term6me 

tro para a localização dos problemas que "tem haver" com o sin 

dicato e para a estruturação do discurso jurídico 	competente 

como instrumento de pressão. E essa representação define-se em 

si mesma como a contradição mais veemente da unicidade sindical 

que 6 valorizada na orientação formal e no discurso oficial do 

MSTR. 

No passado, por exemplo, a entidade não quis se envol 

ver com a luta que acontecia na região, no Imb', porque não per 

cebia nenhuma relação do trabalho sindical pelo 	ressarcimento 

dos direitos, com a ocupação e conseqüente conflito de 	possei 
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ros que reivindicavam a Reforma Agrária. No presente, a ênfase 

total na luta trabalhista discrimina por um lado, os 	pequenos 

produtores e por outro os bóias frias pelos quais se luta, mas 

com dificuldades para reconheca-los na identidade rural na hora 

do trabalho de base, pelo fato de serem residentes de favelas, 

nas periferias da cidade. Privilegiam como autênticos "rurais" 

no contato e na aproximação ou como referência para as convoca 

ções da entidade, os residentes da 'roçá". 

Em outro aspecto, o reconhecimento •do pertencimento ao 

mesmo projeto 6 a pr6pria tradução da hegemonia ativa que move 

o sindicalismo de forma coordenada. Mas essa força de coesão de 

ve ser pensada também no fato de que a identidade 6 construída 

cheia de contradições que algumas vezes levam a uma noção quase 

exagerada da diferença em relação à face urbana do 	sindicalis 

mo, como se ela fosse realmente secundria. Em geral, compreen 

dem que o debate ideológico e polítilco-partidário deve se desen 

volver na cúpula e acatam suas "opções" e conclusões como obvia 

mente "a melhor decisão para os rurais". Quando reforçaffi 	sua 

identidade por oposição aos "urbanos" analisam que a política 6 

o mal que divide. 

Do ponto de vista do STRC o caso do CONCLAT pode 	ser 

mencionado. Para participação no Congresso, os dirigentes, 	se 

gundo eles, ocupados com os problemas dos trabalhadores rurais 

e da atuação do sindicato que já eram muitos, convocaram alguns 

de seus militantes por indicação, sem realizar nenhuma discus-

são, preparação ou divulgação, e seguiram para Praia Grande. No 

retorno, ao serem perguntados sobre o evento, em seu relato fi 
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zeram questão de afirmar que foi tudo bem e que os rurais deram 

um exemplo de união para os urbanos: "uo.ta.'iam o -tempo todo com 

Jo,sE Fancta co " e "não 	ccvcam cLL.s cu.tLndo e44 e-& pto b.tenia4 	de 

pattLdo poZZtLco que dZvLde todo inundo do me-Lo a'tba;to". 	Nessa 

mesma linha, para eles a questão do "racha" que surgiu mais tar 

de, entre as Centrais nunca foi muito clara, mas 	acreditavam 

que mesmo sem entender, o importante era seguir junto, para ga 

rantir a "unidade dos rurais" e "acompanhar a CONTAG". Corno se 

o ato de procurar entender e se envolver significasse uma 	de 

monstração de desconfiança e a delegação passiva da escolha sem 

contestação representasse uma demonstração de fidelidade e "for 

taleciinento" dos rurais. 

E com relação às Qlianças, no &mbito do STRC, a hornogei 

nização que produz a identidade rural para dentro do MSTR, es 

tabelecendo o que é "de fora" sem muito critério às vezes, tam 

• 

 

bem é traduzida de forma a conduzir a uma l6gica de auto-susten 

tação, vendo no possível aliado externo sempre urna ameaça e um 

risco, até segunda ordem. 

Embora com dificuldades nítidas de localizar e certarnen 

te. pela quase total inexistência no município, de um setor organi 

zado com quem se aliar contra o padrão de dominação local, isto 

não significa.que não fosse possível constituí-los em momentos 

estratégicos. Mas isso dependia de um projeto de trabalho sindi 

cal neste sentido, que no caso do STRC não era sustentado confi 

gurando-se antes, seu fechamento defensivo no sindicalismo ru-

ral e suas instancias. 
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Alguns momentos poderiam ser citados para se concreti 

zar melhor a reserva e a limitação da entidade ao não fazer alia 

dos. No caso de pressão do Juiz da Junta de Conciliação contra 

a advogada do sindicato, a pr6pria imprensa local indicava que 

vários sindicatos urbanos denunciavam a arbitrariedade do Juiz 

relativo a cobrança de custas elevadas e à intransigência com 

relação ao trabalho jurídico dos assessores sindicais alegando 

perda de tempo no julgamento de processos que pediam ressarci- 

mento pecuniário que ele considerava irris6rios. 	Esse clima 

captado pelos jornais não foi, entretanto, observado pelo STRC 

como unia oportunidade de luta conjunta que protestasse contra as 

press6es do poder econômico na Junta de Conciliação do. Municf-

pio. O STRC organizou por si .s6 o encaminhamento relativo a es 

sa questão, procurando envolver diretamente a assessoria jurídi 

ca da FETAG-RJ para o acompanhamento do Mandato de Segurança 

nos f6runs localizados no Rio de Janeiro ou organizando sozinho 

no município um Ato Público em protesto. 	Como resultado, a 

questão específica da advogada foi solucionada s6 depois de um 

ano, mas uma frente sindical de vigilância contra irregularida 

des na Junta deixou de ser. organizada. 

Outro momento expressivo para construção de urna alian 

ça importante para o SRTC que deixou de ser aproveitado ocorreu 

durante a sucessão eleitoral após vinte anos, no Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar - STIAC 6. Havia, na ver 

6 Conforme relatado em Capítulo'anteríor, as duas entidades dispu 
tem desde 1965 a contrihuiçao sindical relativa ao 	segmento de trabalhado 
res rurais vinculados as usinas que podem se filiar a ambas. E essa disputa 
financeira se relaciona com a qjiestao.da representaçaopoltica da catego 
ria e representa uma brecha perigosa da intervençao patronal. 	 - 

- ----.-: • '2. 	 --------- 
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dacle, apenas urna chapa da•  oposição  (a chapa 3) que poderia 	re 

presentar de fato a renovação do sindicato. 	O programa desta 

chapa, baseado na retomada da luta sindical dos anos 60 apresen 

tava uma afinidade clara com a filosofia política do STRC, 	o 

que sem duvida poderia alterar o padrão de relacionamento entre 

as duas entidades, alem de representar chances de uma luta con 

junta contra os usineiros, dependendo da negociação que se esta 

belecesse em termos de um apoio. Mas havia de qualquer modo, um 

terreno ampliado para a oposição que incluía um grupo mais mode 

rado (chapa 2) que obtinha a franca simpatia da imprensa local 

e que poderia eventualmente melhorar a qualidade da relação en 

tre as entidades, coisa cada vez mais importante para os cana 

vieiros. 

A campanha eleitoral aconteceu durante o período 	em 

que o STRC aguardava o julgamento do Dissídio envolvido em difi 

cuidados de relacionamento com a direção da FETAG-RJ e sem pers 

pectivas de uni trabalho sindical que preparasse uma 	reversão 

nas chances de vit6ria em favor do STRC. Essa oportunidade 	de 

aliança com a oposição do STIAC foI questionada e os dirigentes 

do STR alegaram que as dificuldades internas com a FETAG deixa 

vam o sindicato isolado e sem poder arriscar uma coisa dessas, 

quando não houve nenhuma combinação anterior. Mas se 	justifi- 

cavam, sobretudo, no fato de que não se deve mexer com o proble 

ma dos "outros". Neste caso, a idiossíncrasia do difícil rela- 

cionamento entre as entidades parecia representar grande 	peso 

nessa decisão, embora isso s6 pudesse ser relativizado com 	um 

projeto político claro que não existia. No julgamento do dissf 
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dio, a direção eleita do STIAC (-chapa 2) terminou assinando 	a 

tese dos usineiros e esse fato representou importante preceden 

te no resultado contrario aos interesses do STRC. Por outro Ia 

do, 	mais tarde novamente sob intervenção, o STIAC voltou a 	re 

presentar forte ameaça aos interesses do STRC na-disputa pela 

contribuição sindical, com a manutenção da aliança com os 	usj 

neiros e no desinteresse em defender os problemas dos trabalha 

dores rurais de usina. 

Outra questão que decorre desse campo de 	resistência 

à alianças com setores de "fora" do MSTR, recebe a imputação de 

paralelismo. Embora menos determinante em Campos por se tratar 

de um município com forte influência do grupo da Tradição Fami 

lia e Propriedade - TFP, vinculado à Igreja tradicional 	que 

sempre foi hegem5nica na região e que conquistou seus fiéis pe 

la despolitização e pelo conservadorismo, o STR tamb6m era in- 

fluenciado pelas concepções engendradas no prGprio 	movimento 

sindical. 

Naturalmente, atrás desta definição do paralelismo en- 

contram-se explicações corporativistas acerca da disputa 	pela 

coordenação das lutas dos trabalhadores rurais promovidas sobre 

tudo a partir da Igreja (Pastoral da Terra, acampamentos) e da 

CUT, • desde o "racha" entre as Centrais Sindicais, tendo a CONTAG 

optado por sua filiação à CONCLAT. Considerando a diferença de 

pressupostos ideo16gicos e de m6todos de ação, a reação do MSTR, 

sabidamente a força hegemônica no campo, traduzia mais a ameaça 

de "contagio" e o perigo da "divisão", fatais para a reprodução 

de sua essência - a "unidade", do que propriamente politizavaas 
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razões 	(o sempre existiam varias) 	das divergncias, 	de modo a 

capitalizar para o avanço do Movimento. Via de regra, era me- 

lhor "evitar" e em princípio recusar como "adversário" do que 

propiciar condições de alianças claras entre formas 	distintas 

de ação, tentando privilegiar o inimigo comum em lugar da dispu 

ta. Essa dificuldade sempre se resumia numa prevenção exclusi-

vista deambas as partes. 

E Campos, mesmo não sendo terreno dessa disputa, via a 

construção do discurso dos dirigentes no STRC se organizar sob 

o parametro da divergôncia apriorística com a CUT, a CPT 	ou 

com alguns partidos da esquerda, sem que política ou ideologica 

mente soubessem argumentar sobre as diferenças, situando-se no 

plano da preferancia corporativana maioria das vezes. 

Independente da obviedade da opção política a justifi 

car a atitude, a questão se tornava mais complexa sob outropris 

ma pois rejeitava-se assim, num ambito mais geral, qualquer pra 

posta alternativa. Ou a pr6pria capacidade do movimento recebe-  

uma direção de baixo (sindicato) para cima, construída por eles 

mesmos, os dirigentes daquele sindicato, no modo de fazer a luta 

daqueles canavieiros fluminenses. Assim, se percebia que 	no 

MSTR as diretrizes da ação sindical tinham um referencial muito 

forte que era externo e pró-concebido. 

Ainda quanto à 'leitura" do STRC acerca das propostas 

do MSTR, merece consideração a análise que 6 feita do trabalho 

sindical em Campos; tendo como referência as diretrizs do III 

Congresso. A leitura dessas diretrizes 6 parcial e se refere ba 

S& - 4 - 	- 
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sicaniente ao encaminhamento no campo jurídico, embora no âmbito 

das propostas mais avançadas desse encaminhamento que são inte 

gralmente aplicadas em Campos, unia vez que por tradição o 	STRC 

sempre se empenhou nessa forma de luta. Neste aspecto, a atuali 

zação do projeto político do MSTR a nível local 	compreendida 

como rigorosa e coerente, e deste modo os dirigentes tomam a par 

te (luta na justiça) pelo todo. 

Este ponto sugere uma certa caracterização, por repre 

sentar justamente o modelo da ação sindical e]fl Campos que 6 per 

cebido pela direção da entidade, enquanto a atualização do pr 

jeto do MSTR, ou seja, a parte da tarefa que lhes compete e que 

- e assumida com vigor. 	 - 

A luta legal, ou o espaço jurídico das relações traba 

lhistas, privilegiado como o campo da luta sindical, representa 

para os dirigentes a função política da luta a ser assumida De 

la entidade e esta é percebida comum estatuto distinto da 	luta 

de resistência mais imediata dos trabalhadores nos lodais de 

trabalho. São lutas distintas, 	com estatuto e significado dife 

rentes. 

O papel do sindicato é mais geral e técnico político. 

Ele deve assumir a negociação com a classe patronal •na 	instari 

cia do Estado, atingindo assim dois objetivos principais: o de 

proteger o trabalhador.do  confronto direto, colocando-se 	corno 

um porta-voz oficial que procura se preparar com uma dedicação 

sem limites e que tem procuração legítima e legal, para 	deferi 

der os interesses da classe contra os roubos do patrão; e o ob 

-. 	 ... .•. :, 	:rr;nTi:.p: F T'Tjvr:. 
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jetivo de conduzir o conflito ao nível do Estado, 	conferindo- 

-lhe unia essência jurídica e elevando-o à condição de 	demanda 

objetiva cujo significado e promovido pela prdpria Justiça Ofi 

cial. Em outras palavras, elevando o próprio direito do confli 

to trabalhista à igualdade de condições, no equilíbrio da Lei e 

da Justiça. O próprio milagre da cidadanização se realiza nes 

se ato simb61ico (e político) e de cujo papel o sindicato 	não 

pode se omitir pois que de sua competência e empenho 	depende 

riam as condiç6es de sobrevivência e de trabalho de seus repre 

sentados, segundo sua lGgica. 

, portanto, na especialização t&cnico-jurídica que o 

empenho maior do sindicato irá transparecer na forma do aperfei 

çoamento.dos instrumentos e da metodologia de luta 	privilegia 

dos. Um campo no qual a assessoria jurídica mais do que necess 

ria, torna-se imprescindível, comparativamente ã importância re 

lativamente vaga de uma assessoria educacional, vista esta como 

um apoio mais eventual, de resultados pouco concretos à 	curto 

prazo e de qualidade técnica menos objetiva, dado que 	diferen 

tes áreas profissionais podem exercer essa tarefa de 	politiza 

ção. E dado que g preciso existir por parte dos dirigentes, p.ri 

melro um projeto político o que.no  caso do STRC sugeria, 	basica 

mente; a necessidade da sustentação competente de advogados pa 

ra a consecução do modelo da ação sindical. 

A garantia do patamar de igualdade da luta, que cidada 

niza o trabalhador rural marginalizado, ocorre no campo da 	su 

posta neutralidade do Estado que sugere a percepção da lei como 

campo de força. E para que não se confunda essa concepção 	com 
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ingenuidade - do que estão longe os dirigentes do STRC - 6 pre 

ciso resgatar que sua concepção - de Justiça não. 5 pensada linear 

mente nessa neutralidade, mas esta 5 vista como uma decorrgncia 

de fatores objetivos e racionais: a Lei que está escrita 	deve 

ser cumprida, ou melhor, se o direito 5 garantido na Lei, difi 

cilmente os agentes da Justiça irão contra a Lei, especialmente 

no caso da legislação trabalhista. 

Com um grande volume de processos na Junta de Concilia 

ção em que o "ganho de causa" 5 praticamente certo para o STRC, 

essa transposição ao nível dos tribunais parecia assegurar-lhes, 

por si s5, as chances de vit6ria.. 

A luta dos canaviais, entretanto, possui uma natureza 

distinta na 6tica dos 	dirigentes 	do STRC, o que não significa 

que ela seja discriminada, uma vez que o sindicato percebe 	o 

teor dessa revolta porque conhece as dimensões da 	exploração, 

mas daí a perceber que essas lutas são o proprio sindicato 	se 

construindo na base, existe uma separação que 5 elaborada- como 

definidora de dois processos diferentes. Por essa razão, o esta 

tuto dessa luta espontânea nos canaviais 6 compreendido como um 

processo diante do qual o sindicato deve interferir, quando so 

licitado, no sentido de se oferecer como mediador, usando 	de 

suas atribuições oficiais e legais para aquele momento específi 

co, mas demonstrando com isso total incapacidade de canalizá- 

-las para a transformação da entidade e o avanço de suas 	con- 

quistas. 	 - 	 - 

Interpretando assim - o estatuto da luta como um 	momen 
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to isolado de revolta, o sindicato não as organiza porque 	não 

as assume como ."luta do sindicato". Neste caso, foi preciso que 

mais tarde a luta real se impusesse ao sindicato de modo 	inc 

versível. 

A luta sindical legal, portanto, se constitui com 	a 

atuação dos dirigentes na sede da entidade e na eficiência 	da 

atuação junto às agências trabalhistas do Estado. 	Esse modelo 

foi realisticamente montado pelo sindicalismo fluminense para a 

entrada na convenção coletiva a nível estadual, numa 	experi&n 

cia de integração que significava para o STRC a aproximação do 

modelo de Pernambuco. E vários fatos contribuíram para isso. O 

primeiro deles, a presença de J056 Francisco na Mesa de Negocia 

ções, o segundo e anterior, o processo de preparação da Conven 

ção desde o Encontro de Carpina. Demonstrando clareza acerca da 

proposta e total convicção quanto a sua estrat6gia, o STRC ab 

dicou de um direito fundamental - a sua data base original - em 

nome de uma integração que se fragmentou a partir do encaminha 

mento dado pela entidade de coordenação do processo, a FETAG. 

Diante desse impasse, conv5m afirmar que a perda 	foi 

sentida a dois níveis. No plano mais direto, o acordo obtido pe 

lo T1T terminou mais estreito que o obtido em Convenções ante 

riores com os Fazendeiros. E no plano mais geral, a experiência 

de construção de um MSTR no Estado do Rio passou por um grande 

retrocesso. A chave da integração do MSTR, que era a data base 

unificada para todo o Estado, não foi obtida, e a CONTAG 	não 

voltou a participar dos desdobramentos da negociação no sentido 

de trazer seu apoio mais direto. 

- 
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Esse impasse, somado a outros fatores que fogem aos iii. 

teresses dessa tese, terminaram colocando a FETAG numa posição 

frágil e sem uma estrutura para assumir a coordenação do sindi-

calismo no Estado. À nível político se retraía porque a sua di 

reção assumiu inúmeros compromissos com o sindicalismo 	urbano 

para a construção de uma Central Sindical, o que criava o cons- 

trangimento de estar "abandonando" o meio rural, na 6tica 	dos 

dirigentes sindicais; e a nível financeiro, passava por urna cri-

se que exigiu o desmontamento de sua assessoria educacional e a 

redução de seus quadros na assessoria jurídica. 

Para superar esse momento, uni ano depois do 	julgamen 

to do Dissídio, por sugestão direta da CONTAG, a sucessão 	da 

FETAG se. fez, mantendo Eraldo Lírio na presidência, mas trazen 

do Josi Carlos, então presidente do STRC,para compor a direto 

ria, no sentido de reestruturar administrativa e financeiramen 

te a entidade. O que por essa via tambgm aumentava o peso e a 

presença dó sindicalismo de Campos, na FETAG. 

Resta como último aspecto a ser analisado, com relação 

à interpretação e à atualização do MSTR como projeto político, 

a percepção do STRC acerca do modelo de ação sindical desenvol- 

vido em Pernambuco. Os dirigentes em Campos percebem que exis 

tem diferenças nas lutas dos canavieiros da Zona da Mata e 	os 

canavieiros do Norte Fluminense, mas compreendem essa diferença 

enquanto uma questão de estágio na luta. Têm clareza que o tra 

balho é dirigido segundo essa referência e, em sua análise, con 

sideravam três fatores fundamentais no que se refere à 	inexis 

tência de condições objetivas para a organização de uma greve. 
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Primeiro, alegavam que os trabalhadores ainda não estavam prepa 

rados para uma paralisação ate porque em Campos os canavieiros 

nunca fizeram uma greve geral. Segundo, explicitavam a necessi-

dado de conquistai: o direito "legal" de representação dos traba 

lhadores vihculados às usinas como pr&-condição para uma organi 

zação maior do movimento, o que tamh6m justificava a ênfase em 

colocar a luta no campo jurídico. E terceiro, reconheciam a or 

ganização da Convenção Coletiva Estadual como o início da prpa 

ração de urna estruturação do MSTR no Estado, planejado na pro- 

gramação de Carpina, que seria consolidada com a conquista 	da 

unificação da data-base. 

Em resumo, o que sobressai de modo mais flagrante, i a 

força da significação dada em respeito ao 'modelo" pelo lado do 

Sindicato, e a perspectiva de um receituário a partir do 	qual 

se, tende a subestimar as condições locais de sua operacionali 

zação, principalmente quando a coordenação intermediária - Fede 

ração - não consegue êxito na adaptação ou transposição das ex 

periancias a partir das quais se constr6i o movimento. Mas quan 

to a esse aspecto, veremos na parte seguinte (2) deste capítulo. 

Finalmente, para uma análise dessa interpretação 	do 

STRC acerca do conteúdo que 6 transmitido pelo modelo de luta do 

MSTR, pode-se partir da consideração de que, no primeiro 	argu 

mento a "leitura" do STRC sobre a realidade sup6e que efetiva-

mente os dirigentes não "enxergavam" a revolta dos canaviais co 

mo um embate real entro capital e trabalho. 

No terceiro, revela-se uma análise tirada num encontro 

de assalariados cuja afirmação demonstra os resultados deumtra 

• 



34 2 

balho conjunto organizado pelo MSTR. Bela deduz-se a ostrat6gia 

de consoi:idação, cio sindicalismo rural fluminense como um projo 

to integrado, mas nessa mesma programação tirada em Carpins 	e 

proposta da organização da Convenção Coletiva além de não 	ex- 

cluir a possibilidade de organização de uma greve, inclusive a o 

recomendava com anfase em sua preparação, coisa que o STRC não 

"leü" porque na sua interpretação Campos não se situava "neste 

caso" 

E especificamente, no segundo argumento, reside a ques 

tão central desta tese. Nele fica colocado que a luta pelo 	en 

quadramento sindical era entendida corno a necessidade de deter 

"legalmente" o direito de representação da categoria. Percepção 

muito distinta do sentido de conquistar, na luta, essa represei) 

tacão. Nessa diferença de formulação reside o 	privilegiamento 

do campo jurídico que imediatamente conduz a compreensão de que 

essa, realmente, ainda não era a 'luta dos trabalhadores", mas 

a "luta do sindicato", uma vez que a pr6-condição do sindicato 

para lutar 	vista como antecedente e mais importante do que a 

pr6pria luta. 

Por esta razão, o STRC não consegue 	aplicar na sua 

atuação o modelo desenvolvido em Pernambuco, no qual a ação 1e 

gal t acompanhada de uma mobilização, como parte da mesma ação, 

enquanto para o STRC, a mobilização ocupava um lugar delimitado 

e preenchia finalidades específicas como, por exemplo, a discus 

são das clgusulas da campanha salarial para preparação da Con-

venção e que era acompanhada da notificação de 4ue se pleitearia tam-

b&m o enquadramento do pessoal de usina para aanpliaros direitos para todos. 
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Neste aspecto, pôde-se alegar problèmas de preparação 

do pr6prio sindicalismo fluminense quanto aos objetivos da mobi 

lização e a necessidade do envolvimento da entidade nessa pro-

posta. Mas conhecendo a l6gica do raciocínio dos dirigentes, p0 

de-se dizer que sua compreensão tornava-se determinante 	neste 

aspecto. 

E foi justamente essa perspectiva que definiu o signi 

ficado da luta legal como diferente daquele atualizado em 	Pci' 

nambuco e que fez imperar, como decisivos, os limites do privi 

legiamento dá luta sindical no campo jurídico. Ainda que o sin- 

dicato não tivesse conseguido traduzir aqui o que 	terminaria 

tendo que absorver mais adiante, como força inovitvel que ex-

plode das contradições no processo de trabalho. 

Mas quanto aos limites dessa luta legal, pode-se afir 

mar que no plano da ação sindical o impasse se traduzia, entre 

outros fatores,,  no modelo da interpretação corporativa 	acerca 

da "conscinèia de classe", ao substituir o trabalho de politi 

zação pela condição apriorística de 'representação de classe". 

O que significa uma forma de explicar a escolha dos m6todos de 

ação pela manipulação competente da corporação, ou seja, a luta 

contra a exploração do capital e suas manobras ideo16gicas tem 

como 16cus essencial e exclusivo um campo de domínio do Estado 

e se organiza fora do local da produção. 

Na tentativa de desenvolver esse raciocínio, torna-se 

necessgrio recuperai alguns elementos relativos a forma legalis 

ta da "luta pelos direitos" e pontuar alguns aspectos potenci- 

T°ïC  
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ais que aparecem subestimados na situação específica cia luta pe 

lo enquadramento em Campos. Segundo Barsted: 

"04 t&abctLhadwtaó /LwLat4, dependendo deus p04 
4bLUdade4 de nia&i/t pa/LtLccpaçao 4oc.Lcct, ui 
tentando to)LncVL a .CtL e o c5dLgo ato'cLtótLo 
.CoecJL em elcn;eHtots c'po:te;vtc1s. Pch.ta pe/Lwt-tc&t, 
quaiLó cu chances dessa opo&Lçcw 4 Vc capLttf Á. 
zado num p'toje.to pott-tLcb awtotomo da elas-se 
t&abccehado'ia. Pok oLWw lado, cabe uma owt'ta 

	

p'Lgusvta. Em que !nedLda 04 ttabctlhadoies 	tat 
)w,L4 ao lwtakem pelo p'LedoJnZriLo da -CeL não es 
txvt2Lo keoz'Lçci.ndo a pvr4pec-tLua de uma 'hegemo 
vLã ativa' da bwtgctes-La a n,LueX nae.-Loncol". 7  

A pesquisadora, ao realizar um estudo em Campos, no ano 

de 1979, a respeito do uso sociaL da categoria direito, 'levanta 

essas perplexidades, apesar de relativizã-las interrogativanien 

te ao apontar alguns paradoxos inerentes à luta legalista pelos 

direitos. 

Inicialmente, no fato da pr6pria burguesia açucareira, 

enquanto fração da classe dominante, rejeitar na sua prática, o 

princípio ideológico da lei que legitima o Estado Burguês, en-

quanto a ação sindical procura se apropriar do princípio da "lo 

galídade" para conduzir a luta pelos direitos dos assalariados 

e, com isso, reforça a hegemonia burguesa ao nível ideológico. 

Mas ao mesmo tempo, a luta dentro dos limites da legalidade pas 

	

sa a apresentar uma posição com possibilidade ofensiva, 	posto 

que ó dentro desse princípio que se organiza e se reforça o sin 

l3arsted, Leilade Andrade Linl\ares - "Legalidade e Conflito So 
dai em Campos", comunicacao aprese ntava no "Work-shop" sobre a Representa 
çao Ideológica de Justiça e Direito nomeio Rural, realizado no CPDA e orga 
nizado pela Prof- Margarida Moura, em junho de 1981, p.  7 (mimeo). 
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dicato pelos trabalhadores rurais, na medida em que assim 	re 

• constroem a unidade da classe. 

Mas se essa reapropriação política do direito estatal 

"poda levas a. urna ampttação do pk6p/ito tLtnLta da £e.cztLdide e. a 

uma p;tatLaa eSetLva  da cLdadau.LcL, e. urna qae4tao itarnatLda ao pai 

p'c.Lo p/Loca460 4oc.LcL4'L". 8  

A luta do disídio coletivo em 1981 e suas 	conseqüên 

cias no plano imediato da ação sindical (fora do ãmbito dos con 

flitos travados nos locais de trabalho) at 1983, caminharam no 

sentido de agravar a separação entre o que ocorre no sindicato 

- a relação com os "questioneiros"9  que adotam a mesma 	reapro 

priação legalista para defender-se da exploração mais direta - 

e 	aquilo que ocorre em termos das lutas diretas nos canavi 

ais que não passavam nem obtinham encaminhamento pelo canal sindi 

cal. 

Entretanto, a luta sindical pelos direitos, como no ca 

se do enquadramento sindical, colocava-se como estratgica. AS 

pela importância dose concentrar o atual poder de pressão no in 

tenor de uma única estrutura de organização econ6mico-corpora 

tiv a-rural. 

O projeto político do MSTR, ao lutar por manter a 	re 

presentação dos assalariados rurais em empresas agroindustriais 

o ]3arsted, Leila A.L. op. cit., p. 8. 

"Questioneiro" & a categoria de representaço utilizada 	para 
identificar aqueles trabalhadoras que apesar das ameaças e do sistema de do 
minaçao vigentes resolvem individualmente acionar o sindicato para "botar 
questão na justiça" contra o patrão. 

ÃNEOU moi 
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ou agrocomerciais e portanto, ao impedir a falsa "urbanização" 

do chamado "rurícola", 	sobretudo pertinente, por privilegiar 

o plano da consciência e da condição de ser do trabalhador 	ru 

ral como sujeito histórico. 

O que se discute 	o fato da luta prosseguir a partir 

de urna interpretação da entidade e do MSTR, 	independentemente 

da compreensão/põlitização das bases mais diretamente atingidas, 

principalmente pelos efeitos de sua alienação do processo, 	ca 

racterizando urna luta mais "avançada", no sentido de "distante", 

das reivindicaçêes que os trabalhadores apresentavam sobre 	as 

condiçôes de sua exploração mais direta. 

Na minha visão, esse era o quadro que se traduzia 	no 

STR de Campos, e mais, nos termos de. Barsted, uma situação que 

facilitava a tendência ao reforço da hegemonia ativa da burgue 

sia à nível nacional no parâmetro da luta legalista, porque ca 

recia da participação da própria categoria no impasse jurídico 

e porque fragilizada diante das vantagens à disposição dos - usi 

neiros nos tribunais, arriscava a generalização dessa 	vitória 

do setor agroindustrial do açúcarcampista para outras regíães 

do País. 

Assim se configuraram os limites da ação sindical que 

do sèu campo explicam a vitória da tese dos usineiros de que 

trabalhadores rurais de usina devem ser classificados como "in 

dustriários" para efeito de melhor manipulação e exploração dos 

mesmos, segundo princípios acordados em lei. Ninguém melhor do 

que a burguesia para saber mover-se na seara dos Tribunais e da 
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Justiça que ela mesma criou. E na verdade o que me interessa co 

locar não i apenas o fato de que haviam condições objetivas pa 

ra construção de alternativas a ação sindical desenvolvida, mas 

tamb6m o fato de que a conhecida derrota nos Tribunais ropresen 

teu um ano e meio sem data base e som salário diferencial do Sin 

dicato. Quer dizer, um longo período em que mesmo na Junta, 	o 

STRC não poderia reivindicar nada além do sal,-,rio mínimo ofici 

al. Este prejuízo para os trabalhadores 6 que é o foco 	princi 

pal para uma revisão crítica. 

Por fim, nesses dados arrolados e analisados da inter 

pretaço do STRC sobre o projeto político sindical, 	resultam 

com maior clareza o que tentei caracterizar como o 	modelo da 

ação sindical que supervaloriza o legalismo da luta pelos direi 

tos e cfue determinou tanto os limites da .conquista quanto difi 

culdades para a consolidação do MSTR fluminense e futuramente. 

- 	a implosão do pr6prio modelo, quando os trabalhadores decidiram 

fazer uma greve que desde o primeiro momento da decisão, 	foi 

ilegal. 

• Quero lembrar, porém, que esse modelo de ação sindical 

aqui analisado enquanto uma "interpretação" das diretrizes 	do 

"HSTR" na construção da luta pelos diretos, não configura 	um 

caso isolado. Unia vez que ainda g possível afirmar que a tradi 

ção incorporada da luta legal, nos termos do sindicalismo ante 

nor ao III Congresso, permanece presente como uma prática razo 

avelmente generalizada entre às sindicatos de assalariados e en 

tre inclusive., os que estão procurando implementar a orientação 

do encaminhamento de Convenções Coletivas e que, recebendo Per 

........ 
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nambuco cO]nO modelo, mas despoyidos de um sindicalismo 	regio 

nal consolidado, ou de uma coordenação mais firme e presente por 

parte das Federações e da pr6pria CONTAG 	no sentido de organi 

zar e não apenas mobilizar os trabalhadores das bases - assim 

traduzem a sua versão mais atual da luta pelos direitos. Contra 

pondo o paradigma dos canavieiros pernambucanos para as 	condi 

çoes objetivas que possuem ou entendei-a possuir, e para a leitu 

rã subjetiva dos dirigentes que organizam uma forma de 	lutar 

que em questões significativas se distancia da tendência 	de 

transformaçãá da "legalidade" em projeto político autônomo 	da 

classe trabalhadora. 

E, em especial, destaco, que o STR de Campos desponta 

pela participação de seus dirigentes nos encontros e Congressos 

do MSTR, como um grupo autôntico, de posições políticas claras 

com relação Bs críticas que estabelecem ao capitalismo. Não se 

trata, portanto, de um sindicato atrasado, reacionário ou 	con 

prometido com os setores patronais. Merece, por isso, mais àin-

da o destaque acercado modelo da ação sindical aqui analisado, 

at6 pela distância que se pode verificar entre sua eficácia 	e 

as intenções dos dirigentes que o elaboram. 

Fica o registroda necessidade de uma reflexão 	perma 

nente acerca do modo de encaminhamento legal que se insere 	na 

luta pelos direitos como forma de contribuir para ampliação da 

cidadanização do homem do campo. 

'e 

14Lr F 
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2 - A GREVE DA CARTA DE ALFORRIA E O STRC: 

O NOVO PARÂMETRO DA AÇÃO SINDICAL OU A REVERSÃO DO MODELO 

Tendo como objetivo deste capítulo a análise da 	ação 

sindical promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais 	de 

Campos, torna-se necessário procurar compreender algumas carac 

terísticas do movimento que partiu dos trabalhadores rurais ap6s 

a derrota sofrida pelo sindicato nos Tribunais e que representa 

va, àquela altura, três anos em que pouquíssimas cláusulas, do 

ponto de vista salarial ou das condições de trabalho, haviam si 

do conquistadas por Convenção Coletiva, como forma de amenizar 

o teor da exploração nos canaviais. 

Esse movimento, tendo ocorrido fora do período contex 

tualizado nesta pesquisa, possibilitou à análise da ação sndi 

cal um parâmetro novo para à comprôensãodo seu modelo e de sua 

relação com o MSTR de modo geral1°  

Quando a greve aconteceu, envolvendo os canavieiros de 

Campos, São João da Barra, São Fid6lis, Macaú e Conceição 	de 

Macabú ela implodiu o modelo da ação sindical por baixo, a par 

tir da base, em função principalmente dos limites do desespero da 

exploração que vinha se acumulando nas lutas miúdas, travadas nos canaviais. 

10 No farei, portanto, um estudo da greve de 1984, mas com base 
nos textos e documentos produzidos sobre a paralisação 	(ver O'Dwayer, E. e 
Dabul, L.- "A greve dos Trabalhadores Rurais Canavieiros de Campos - W. 
Comunicação apresentada no Seminrio sobre Conflitos no Campo do ERJ.-PPGAS 
- Museu Nacional, UFRJ, 29. e 30 de outularo de 1984 (mimeo), boletins e pan 
fletos) e rios depoimentos de dirigentes do STRC, assim como de membros 	da 
equipe que acompanharam o processo no local, e com base nas minhas proprias 
conclusoes da pesquisa, procurarei situar alguns elementos para a compreen 
são da aço sindical promovida pelo STRC. 
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Apesar de toda tradição de legalidade existente no Sin 

dicato, 	a greve surgiu como alternativa, 	fora do controle da 

entidade. 

A pETAG e o STRC montaram para o ano de 1984 um progra 

ma de discussão sobre as- condições de trabalho na micro-região 

Açucareira de Campos. A idéia de urna greve não estava excluída, 

mas havia um planejamento e a concepção implícita de um modelo 

de greve, baseado na experí6ncia pernambucana que por mais de 

urna vez conseguiu organizar paralisações de acordo com 	a Lei 

4.330 que rege o direito de greve. 

A programação das discussões por sindicato (nem todos 

cumpriram) tinha como objetivo a preparação do 	1 Encontro dos 

Canavíeiros do Estado do Rio de Janeirb, que teve lugar em Caia 

pos no dia 22 de julho de 1984. 

Para esse encontro que era uma atividade do MSTR, pro 

curou-se constituir alianças táticas importantes para o que se 

articulou a presença do Secretário de Justiça do Estado, do Bis 

po de Campos recentemente empossado)  de posições liberais e dia 

tintas de seu antecessor que era líder da T.F.P., de 	represen 

tante da OAB-Seccional Rio, e de lideranças sindicais 	urbanas 

do município. 

No ambito do MSTR, a presença de José Francisco, 	da 

CONTAG, dava o tom de urna integração no movimento sindical. Mas 

apesar da programação das discussõs prever o início de um pro 

cesso de preparação para a luta, na verdade os trabalhadores reu 

nidos já decidiram tirar ali niesmo, em lugar de esticar a "dia 

ItrTF,; 1 
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cussão", a proposta de greve que foi acatada por 	unanimidade. 

embora não fosso aquele o forum legítimo (,unia Assemblia Geral) 

em que, com pauta pré-determinada, se pudesse fazer legalmente 

uma votação desta natureza. 

Acordada a greve por aclamação, igualmente de forma ina 

propriada, do ponto de vista legal, tirou-se a pauta das reivin 

dicações para que o sindicato 	negociasse com os patrões Sol) 3 

ameaça da paralisação. 

Entretanto, um dado significativo para a decisão 	dos 

trabalhadores decorreu do fato de que, por um lado, houve um em- 

penho em mobilizar os canavieiros de vários municípios 	da re 

gião norte o que juntou muitos deles, originalmente isolados em 

sua dispersão natural, favorecendo assim um despertar quase ex 

plosivo, e por outro, o fato de que a greve dos 	"b6ias-frias' 

de Guariba, em São Paulo, ocorreu no mesmo período do Encontro. 

As repercussões. dessa greve, noticiada amplamente na televísãc, 

rádio e jornais, especialmente pela coragem dos 	trabalhadores 

rurais e pela violncia da repressão, revelava tamb6m as condi 

ções semelhantes da exploração cometida contra os assalariados 

do campo em qualquer região. Nessa greve os "b6ias-frias" 	de 

Guariba obtiveram grandes conquistas e pelo que se 	noticiava, 

foi a primeira vez que os trabalhadores daquela S região se mobi 

lizaran-r objetivando uma paralisação, o que atestava o limite da 

suportabilidade diante das pssimas condições de trabalho. 

Essa repercussão em Campos podia ser notada pela defi 

nição do conteúdo da mdbilização decidida no Encontro e feita a 

partir de então, para a deflagração da greve. Os panfletos mas 

árL 
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travam as conquistas de Guariba e as reivindicações eram as mos 

mas, tiradas daquele exemplo. Guariba enfim, era 	o estímulo 

mais imediato da convocat6ria. 

Embora o Sindicato apoiasse, o modelo de greve 	que 

saiu da cabeça dos trabalhadores não era o de Pernambuco, e ape 

sar da 'ilegalidade", o Sindicato precisou acompanhar a decisão 

de suas bases. As "lutas miúdas" venceram, demonstrando que 	o 

estatuto desses conflitos havia definido a ação sindical, antes 

que a entidade preparasse seu encaminhamento formal. 	A greve 

saiu fora da lei, na "marra"  determinada pelas condições da ex 

ploração e sem que a questão do enquadramento estivesse resolvi 

da a favor do STRC,e os dirigentes não conseguiram conter a prá 

tica política dos trabalhadores. 

A CONTAS, presente ao Encontro, imediatamente endossou 

e provocou o encaminhamento. O sindicato se organizou e cresceu 

com esse aprendizado na luta concreta, cujos desdobramentos si& 

nificavam a estruturação de um trabalho de mobilização que 	o 

STRC nunca havia feito. 

A partir da decisão pela greve, o MSTR se mostrou ca 

paz em coordenar, efetivamente, 	o movimento. Vieram equipes da 

FETAG e da CONTAS, surgiram colaboradores do pr6prio município 

e a negociação nesse clima tornou-se francamente favorve1 aos 

interesses dos canavieiros. 

Essa greve durou 24 horas e derrubou; na prática, o ira 

pedimento alegado pelos usineiros da representação sindical do 

seu pessoal de lavoura pelo STRC. Ao sentarem-se na mesa 	para 

• C--,., 	 7.—•-•': 
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negociar - usineiros e fornecedores - com os sindicatos 	traba 

lhistas rurais, a questão do enquadramento tornou-se virtualmen 

te superada. 

Não apenas superada a questão como, face à pressão da 

greve, concederam as onze cláusulas reivindicadas cõni urna peque 

na redução nos valores, os quais, segundo o Comando de Greve, 

mantinham-se, ainda assim, acima do patamar mínimo da 	negocia 

ção. Alcançaram um salário 50% maior do que o mínimo oficial. 

De fundamental, obtiveram a tabela da cana (cuja remu 

neração ficou equiparada à conquistada pCiOS trabalhadores rurais 

de Guariba -SP) al6m de transpoite. gratuito e seguro, forneci 

mento gratuito de ferramentas, assinatura de carteira diretamen 

te pelo empregador e fim das empreiteiras. 

Isto significa que obtiveram ganhos econ6micos e po11 

ticos importantes destacando-se a aprovação, no papel, do 	fim 

das empreiteiras e a garantia, na prática, da representação sin 

dical dos canavieiros vinculados ?i usina pelo Sindicatg de Tra 

balhadores Rurais. 

Naturalmente, o que 6 acordado perante a Justiça 	por 

parte da classe patronal, não significa necessariamente que se 

rã cumprido. O Sindicato continuou organizando as lutas 	pelo 

cumprimento das cláusulas e tinham a seu favor a "surpresa" dos 

usineiros e fornecedores que foram flagrados com a 	emergência 

da greve. 

Tendo sido esta a primeira greve geral de setor reali 

zada nos canaviais do Norte Fluminense, representou a produção 
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social de uma nova lei , denominada por seus autores - os traba 

lhadores rurais - a Carta de Alforria dos Canavíeiros, escrita 

na prática da luta. 

Embora a partir da proposta de greve a organização do 

movimento demonstrasse claramente a coordenação do MSTR e as 

características de sua atuação com base nas experiências de ou 

tras greves de assalariados rurais e notadamente nas 	experiên 

cias da Zona da Mata, o momento da decisão teve como i3arânetro 

o "modelo" da greve de Guariba cuja organização não poderia ser 

caracterizada de per si como um desdobramento do trabalho 	do 

MSTR. A greve de Guaríba, ao contrario, teve entre os 	agentes 

de sua coordenação a tendancia sindicalista da CUT, Central da 

qual a CONTAG não participa e inclusive critica. 

A partir da coordenação, então, a 16gica que organiza 

a ação sindical trabalha com o modelo de Pernambuco, como apoio 

e direção explícita do MSTR, mas a partir de um precedente que 

de alguma 'forma afligia os dirigentes do STRC e 	particularmen 

te, seu Presidente, Josg Carlos, porque era uma greve 	ilegal. 

"E .óe. 04 u.4.Lneuitoó &e4o.tve44enl ant/icz/t com e.46e )tecLUtao n04 t' 

banaii4 na koita do cwnptLme.nto do cteokdo?" (sic.) 

Esse fato não ocorreu e as conquistas foram reais tan 

to do ponto de vista da negociação corno do ponto de vista 	do 

aprendizado na luta para os trabalhadores e para o Sindicato. 

Tanto que em 1985 houve nova greve e nesta oportunida 

de os canavieiros );à conheciam a pedagogia da experi&hcia de so 

lidariedade que se produz na luta e j não eram os mesmos em es 

.............-- 



tado disperso. Nem o sindicato que apesar de ser cioso do enca 

minhamento legal, terminou acompanhando em 1984 urna greve tira 

da sem qualquer critcrio de legalidade, durante um 	Encontro, 

sem Ata, e sem a formalização de uma Assembleia. 	Este tambm 

não estava mais tão despreparado para um confronto direto. E as 

sim se fundou o modo fluminense de mobilização dos assalariados 

rurais fora da lei de greve e numa terra cuja tradição sindical 

na luta pelos direitos sempre foi legalista. 

A segunda greve, diferentemente, foi tirada no 	f6rurz 

adequado - assemb6ia, mas novamente sem cumprir os requisites 

da lei, tendo sido preparada desde a mobilização do ano anterior. 

Entretanto, novos problemas surgiram e 	possive1r:ente 

não puderam ser contornados. Entro as novas dificuldades resi- 

dia o fato de que a greve de 1985 contava tamb&m com o 	sete: 

patronal melhor preparado. 

A produção havia atrasado por causa da greve anterior 

e das paralisaçães que se fizeram necessárias em cada usina 	e 

fazenda, em função da luta pelo cumprimento das cláusulas. Fiou 

ve portanto, um remanejamento de quase dois meses no calendário 

agrícola e o período de safra mudou. 

A época da Campanha Salarial ficou muito pr6xima 	do 

momento de refluxo de demanda da força de trabalho, especialmen 

te a temporária, e a correlação de forças determinou o estreita 

mento da conquista econômica. Relativamente à greve de 1984, na 

de 1985 praticamente retornaram aos níveis do sal5río mínimo. 

Outro dado importante, refere-se ao fato de que, 	na 

a 



primeira greve, os trabalhadores tiveram o apoio dos 	pequenos 

comerciantes que aceitavam yaies apostando iio xito da 	greve 

que assim lhes traria, vantagens diante da competição desonesta 

dos barracôes das usinas e em função do aumento salarial repre 

sentar, em razão direta, aumento da capacidade d& consumo. 	Es 

ses aliados demonstraram ser estrat5gicos at6 por sua "indepen 

d6ncia" política diante do conflito. Enquanto apoio, ocuparam o 

espaço das usina--,, que fecharam seus barrac6cs , no sentido 	de 

pressionar contra a greve, pela necessidade de aquisição de ali 

mentos. 

Na segunda greve, entretanto, esse novo sistema de r  

lações sociais que garantiu a relativização da depcnd5ncia 

usina, não foi recuperado. 'A Jnterfer8ncia de usineiros e forme 

cedores verificou-se pela spa entrada no esquema, 	absorvendo 

nas "vendas' e barracões o consumo, enfraquecendo os comerciam 

tes autônomos, aliados importantes do momento anterior. Assim, 

a classe patronal deixou de perder indiretamente com a 	greve, 

atravs da exploração obtida pelo controle dos preços 	arhitr 

rios das mercadorias emitidas nos vales e com a manutenção 	da 

relação de dependência, instrumento importante da dominação. 

A perda econômica, portanto, foi relativamente grande 

mas 'obteve-se, no fundamental, conquistas significativas para o 

sindicalismo. Repetiu-se o €xito político anterior com a ratifi 

cação do fim das empreiteiras registrado no documento do acordo 

e com a superação da tese do enquadramento sindical numa 	nego 

ciação acompanhada de pressão das bases, o que valeu reafirmar 

a conquista da representação legítima dos canavieiros no 	muni 

. -.t,. nrrr.-.r.t - :: -','-:..,,, ..' rs.  t- Ç* 	 JY..  
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c5pio polo STRC, sem discriminação. A adesão à proposta da gre 

ve pelos trabalhadores trazia a equivaiancia de tuna escolha de 

STRC como aontidade de defesa de seus interesses e lutas, ape-

sar da aus&ncia do consentimento legal juridicamente estabeleci 

do pelo Estado. 

Provou-se assim que na luta concréta, at6 mesmo os prin 

c pios Jurídicos defendidos pelos tribunais acabam se .submeten 

do ao imperativo da vontade dos trabalhadores. Entretanto. ter 

na-se necessrio reconhecer tamhm, que a articulação do setor 

patronal tornou-se mais atualizada face B greve, quando usinei 

ros e grandes fornecedores p5eni em ação seus esque;nas de prestr 

gb e poder, aceitando negociar sob pressão, mas 	socializando 

economicamente cada vez menos e procurando resguardar a h:se do 

sistema de reprodução das relaç6es de dominação situado sobretn 

do na configuração de um mercado de trabalho monopolizado e no 

não cumprimento, da legislação, trabalhista. Isso ocorre, 	mesmo 

apesar do confronto direto ter a potencialidade de ser um fato 

ainda maior, notoriamente, pelo aprendizado de classe nesse pro 

cesso, tanto para o Sindicato como para os trabalhadores. 	Por 

tanto, 6 nesse fio de tensão que iria se escrever a nova histS 

ria do sindicalismo de Campos'. 

11 Destas e das greves que se seguiram, tamb&a nasceram novas li 
deranças cujo aprendizado original no -sindicalismo forjou—se nessa luta de 
confronto direto, com apelo mais forte na'formaçao desses quadros do que a 
tradição da entidade. E dentre eles, surgiu o futuro presidente em exerc 
cio  do STRC em 1987, Jos Rdrigues,na mesma chapa que trazia o nome 	de 
J06 Carlos, aliando assim impetuosidade e gosto pelo trabalho de base com 
experincia e sabedoria das leis. 	 - 	- 

1 
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O que significou, enfim, para a ação sindical no STRC 

a emergência dessas greves? 

De imediato esse resultado representou um "novo conho 

cimento", o, da rela tivização, imposta no momento da greve, 	do 

poder autoritário do setor patronal que age "fora da lei", embo 

ra não tenha fundado ainda o conhecimento sobre a 	construção 

de um novo Sindicato. Como se o "mesmo sindicato", passando 	a 

organi lar greves, pudesse efetivamente avançar em relação a rup 

tura de uni padrão de dominação arraizado e cuja reprodução não 

se dá apenas no plano local mas. 6 articulado a nível 	nacional 

resguardado nos interesses do setor, preservados na política ma 

croeconômica do Governo. 

Percebia--se no sindicato, a euforia e o aprendizado da 

organização de urna greve, em contraste com a ausôncia de 	una 

compreensão acerca do significado geral daquilo que se tem que 

enfrentar e como. Picando com o mesmo sindicato, terminam suhs 

timando o pr6prio inimigo, um inimigo que não 6 apenas o imedia 

to. De suas análises se pode pensar algo como se os dirigentes 

do STRC estivessem satisfeitos com um sindicato "questionei.ro' 

no cotidiano de seu trabalho na Junta, e que já demonstrou que 

tem força para fazer uma greve quando preciso. Mesmo assim, já 

estavam preocupados com os desfechos da ultima paralisação 	em 

termos dos pequenos ganhos salariais e da demonstração de força 

do outro lado. 	 - 

Os dados traduzem que no quadro atual, em relação 	ao 

• período que eu analisei, muita coisa mudou em favor dos 	traba 

lhadores, mas esse avanço teve dois vetores: primeiro, se desen 

2 
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volveu a partir das lutas concretas muito mais do que em função 

das orientaç6es da CONTAG ou da FETAG, quer dizer, emergiu 	de 

um processo por baixo E segundo, se estabeleceu a partir 	de 

uma descontinuidado dentro do mesmo osqueiia de atuação do sindi 

cato, face ao contexto da relação entre capital e trabalho. 	O 

que vaie dizer que a tradição da ação sindical não perdeu 	for 

ça, apenas tornou-se mais enriquecida com essa mobilização que 

longe de apontar para. uma redefinição do pr6prio sindicato dian-

te da ação coletiva, muito mais reforçou a id6ia de que a luta 

6 um desdobramento da ação no campo jurídico e não o contr5rio. 

Assim, contraditoriamente há um lado que "empurra" enquanto 	a 

luta e o movimento altera o cotidiano da entidade que quando re 

torna ao seu eixo sabe que não 6 a mesma mas somente aos poucos 

admite .que 6 para mudar. 

Ampliaram-se as alternativas de luta mas o modelo 	da 

ação sindical, fundado na pratica e nas interpretações dos diri 

gentes - o sindicato enquanto 6rgão corporativo com funç6es de 

finidas prioritariamente no trabalho na sede - permanece 	como 

determinante porque e produto da vivência e da incorporação ide 

o16gica dessa vivência que nasce do enfrentamento de unia reali 

dado cindida e contradit6rja. 

E isso se percebe, por exemplo, pela dificuldade ainda 

existente entre os dirigentes, no sentido tanto da compreensão 

quanto da construção efetiva de um sindicato em outras 	bases. 

Um sindicato que venha a ser ãonstftuído no processo cotidiano 

de organização nos locais de trabalho e na formação de quadros 

permanentes (delegados sindicais) que venham a participar 	da 

- t - 
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propria direção sindical, mesmo nos períodos de desmobilização 

isto 6, fora do pique das greves. O trabalho de preparação das 

campanhas salariais ainda fica restrito aos meses que antecedw! 

a data base e se resumem aos esquemas de mobilização, enquanto 

ao longo do ano o trabalho de organização não 6 observado 	con 

continuidade, como parte do mesmo processo da campanha salarial. 

Essa compreensão de um sindicato de luta parece 	não 

ter sido elaborada ainda nem como proposta nem como prática efo 

tiva no STRC e provavelmente muito monos no MSTR fluminense. Em 

bora cada experiência de luta na greve tenha como potencial 	a 

pedagogia para constituir as condições de novas redefinições e 

mais profundas em relação ao modelo internalizado da ação sindi 

cal 12  em direção s novas concepções e quadros que venham a re 

pensar a pr6pria função política do sindicato na construção de. 

um projeto alternativo para a classe trabalhadora. 	A Carta de 

Alforria decisiva. 

O que pretendo afirmar, enfim, 6 que em relação ao pe-

ríodo pr5-greves, existe agora sem dúvida, uma configuração no 

va, mas no mesmo quadro da correlação de forças antigo, o 	que 

12 No ano de 1986 a campanha salarial se iniciava sob tensao San 
te da retomada dominante dos usineiros. Mas um fato extraordinrio alterou 
decisivamente a correlaçao de forças e nessa linha das redefiniçoes no pro 
cesso de cada luta, o STRC experimentou a mais expressiva, uma aliança com 
o Sindicato dos Tiabalhadores nas indústrias do açucar de Campos 	STIAC, 
bom quem sempre disputou base e Contribuição Sindical. Articulando assim a 
deflagração de uma greve conjunta que terminou em uma semana levando usinaí 
ros e fornecedores a uma insegurança visível e trazendo o Estado - IAA co=o 
um novo agente participante nas negociaçes. Retomando desse modo, na 3gre 
ve, as conquistas da primeira (1984) que haviam sido relativizadas na segun 
da (1985) e com mais garra, numa aliança urbana e rural contra o inimigo co 
mum. 

r:TT 	r4ï -.1: 	
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torna mais claro em que medida. O avzniço das conquistas depende-

da superação do modelo da ação sndica]. vigente. E em, que medi 

da isso implica na organização de um outro tipo de 	sindicato. 

Na linguagem do MSTR essa organização está colocada como 	unia 

alternativa mais visível no prdprio modelo pernambucano da Zona 

da Mata que hoje traduz um sindicalismo de delegados de base. 

Finalmente, de tudo que -foi colocado presumo que tenha 

deixado claro que de alguma forma a discussão passa pela 	p1,6- 

pria eficácia da construção do projeto político do MSTR quando 

situado diante das detorminaç3es da trajet6ria do sindicalismo 

a nve1 local, das bases em que se organiza o modelo de 	ação 

sindical, e, por último, diante das concepç6es e "leituras" tal 

corno desenvolvidas pelps quadros dirigentes em seus sindicatos. 

Resta saber se essa discussão que chama atenção para o 

desempenho sindical em contraste com a reprodução das relaç6es 

de dominação - atravs do estudo de urna ação localizada na luta 

pelo enquadramento dos canavieiros flumiiienses, anterior aos mo 

virnentos grevistas - consegue prover subsídios que sejam atuais 

para o avanço das conquistas dos trabalhadores rurais de 	Cam-- 

pos. Foi nesse sentido que coloquei meu esforço de análise mas 

tanibem numa tentativa de perceber novos caminhos nesses passos 

da virada do século em que os trabalhadores relançam seu grito 

para a intransigência: na lei ou na marra 

-7-- - -r 
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3'- AS' CONSIDERAÇÕES FINALrSSIMAS; O AUTOR E O QUE 'PENSA 

A vivência na pesquisa para essa dissertação foi toma 

da por uma emoção sincera em relação ao envolvimento afetivo 

com os trabâlhadores e sindicalistas com os quais tive contato. 

-( 

	

	De outro lado, partilhei de uma troca de experiência relativa à 

compreensão de questões decorrentes de situações concretas de 

embate entre trabalho e capital, margeadas por unia vontade - cx 

p105 iva mas fragmentada de' lepdade, oposta por unia violncia 

autoritária e cínica na defesa do cativeiro, arregimentada pe 

los usineiros e respaldada nos Tribunais. 

O sujeito do conhecimehto se desdobra então em Teoria 

e Ciência de uma parte, e em sujeito empírico portador de uma 

hist6ria pessoal e cidadania, de outra. Nesse sentido - consci- 

ente e crente 	muitas vezes analisar o processo do dissídio em 

Campos me levou tamh&m a optar, opinar, interferir e aprender. 

Dá pr6pria riqueza complexa da realidade e das tensões 

que construíram o cotidiano nos canaviais, podia-se prever que 

Campos não apresentava um processo encerrado e que as forças de 

confronto podiam passar por novas 'conjunturas que alterassem 

significativamente o quadro verificado. Nesse aspecto, como ci 

dadã, recebi e retirei lições: que a politização dos trabalhado 

res assim como a construção política de seus aliados, represen 

tain condições básicas para o movimento, mas que depende de tare 

fas pequenas para as quais a ansiade deve ser superada pela 

persistência e paciência mais se,,guas; e que para se chegar à 

um ni6todo de ação estratgico 	preciso considerar que a domina 
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ção requer avaliação dentro da mxima objetividade e 	competn 

cia, sem subestimação de nenhum de seus 	aspectos componentes ou 

de seus efeitos violentos ou sutis, at& porque deve ser admiti 

da como inimiga "a priori' 	de qualquer expressão de liberdade. 

Com essas considerações me apresento, ao final da clis 

• sertação, para que não existam dividas de que não nego a paixão 

quando analiso. Muito menos reduzo minha inspiração filos5fica 

e política, no momento em que investigo um pedaço de chão da 

realidade. 

Saudo as greves, como demonstração de organização e for 

ça, assim como sajido as lutas miiidas como as que acontecem nos 

canaviais de Campos-que um dia invadirão,, como o açficar, todo o 

País e o mundo. Assim como anseio pela vit6ria geral do traba 

lhador que vírá um dia, acalentando o prop6sito de uma socieia 

de nova, de um homem novo, de uma cultura emergente, de urna na 

tureza reencontrada. O tempo mutante, atE o socialismo como pr,_. 

gresso geral da humanidade. 

Analiso a realidade e creio que ela se transforma, as 

sim como quem crg na pr6pria militância do cotidiano, onde at& 

mesmo amar sem medo o companheiro pode significar uma parcela 

no "Front" da Revolução. 
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ANEXO 1 	CONSIDERIÇÕES NTODOLÕGFCAS 

Para -realizar os objetivos da pesquisa e checar minhas 

hipdteses , optei por tentar um procedimento inetodologico domi 

nado Metodologia Ativa (Àctiv Research) cuja caracterfstica prin 

cipl refere-se à intervenção direta na .realidade, permitindo 

que o fato social se desdobre e se revele, na medida em que 

acionado, a partir de dentro, ao "ser conhccido" de forma qués 

tio n adora. 

A condição fundamental da referida metodologia de in 

tervenção social 	refere-se à experi6ilcia de acompanhamento de 

m processo social concreto.  

Tal abordagem - "Activ Rpsearch" - foi recentemente in 
troduzida no Brasil nos meios acadêmicos. E orientação adotada 

pela Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais - FLACSO, em 

projetos regionais. Na Inglaterra e Estados Unidos j& ganha um 

coxpo.cada vez maior entre as instituições de pesquisa da área 

humana. 

S6 posteriormente a pesquisa feita para 

ção & que apareceu sistematizada em dois livros no 

essa disserta 

Brasil, am 
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hos organizados por Carlos Rodrigues Brandão1  que reuniu um con 

junto de experi5ncias formando essas cojetaneas de textos. 

Sabe-se também, que esse projeto encaminhado por Bran 

dão, decorro de urna articulação Latino-Americana, que vem orgahi 

zando Congressos Anuais sobro Pesquisa Participante. 

Segundo Erandão, na introdução do primeiro livro, data 

do de 1983, a pesquisa participante significa o compromisso cri 

fico da cincia, quando explica: 

"Um conhec,3nenijo que,.óccZdo da pka-tLca pofLUca 
que ft'khcc po&sZve& a p/LQVCLtO4Ó o cosnp.&omLóéo 
de g)uL)io's populares com q)apo4 de cetitt7..tcc6 
.óoc;:ÚLA, )DQ)L OXSO&J, .4eJC. 'um -ütóttwne;tto 	a. 
mala  no )teci/tço do pccívc do povo. 	Podut que 
se a'una COifi a pCI.'cUCJpaÇaO do Ln.e.Ced1uat (o 
&entL4ta, o p'wjestot, o e&tctdcuttc, o agente 
de pa4Xoka!, o Xta&Wiadot 4OcLcttL e owt'to4 
pkO6Ló4.LÔflC(24 mLtL-tau-te,$) comp'wmettdo de cvt-
gwn modb com a causa popweat". 2  

Essa definição de uma 'nova modalidade de conhecimento', 

exprime o espírito da inquietação dos intelectuais que de aYgu 

ma forma se questionavam acerca dos usos e vantagens 	sociais 

possíveis a partir de suas pesquisas e em relação aos segmentos 

populares. A sistematização das práticas de ação de apoio 	ga- 

nham em cientificidade quando se busca sua corporifiação em 

todo áo conhecimento. E é isto o que representa a Pesquisa Par 

ticipante que respalda o comprometimento do intelectual com as 

1 Brando, Carlos Rodrigues (org.) - Pesquisa Participante, Ed. 
Brasiliense, S.P., 1983; e, Brandão, C.R. (org.) - Repensando a Pesquisa 
Participante, Ed. )3rasiliense,'S.P., 1984. 

2 Brandão, op. cit., 1983 - pg. 9 e 10. 

t 
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• classes populares, quando se organiza e interpenetra o campo da 

academiu e o C311iO da pratica social 

A Epoca de minha pesquisa, entretanto, eia que pese os 

livros organizados por Mandão 	não haverem sido ainda 	publica 

dos, por outras vias já se podia ter contato com experiências 

nessa linha, embora não diretamente produzidas na esfera acadê 

mica. 

Podia-se perceber que esse procedimento Já vinha sendo 

adotado na esfera sindical brasileira atravs da presença, cada 

vez mais expressiva, de intelectuais assumindo função de asses 

zona direta. Destaco a figura recente do especialista em Ciên 

cias Sociais, subsidiando a formação de projetos de ação sindi 

cal, num sentido mais orgânico, apoiando na constituição de es 

trat6gi'as de classe para os setores trabalhistas. Esta atuação 

difere daquela tradicionalmente desenvolvida exclusivamente pe 

Ia assessoria jurídica vindo inclusivc,,ã subsidia-ia. Pelo que 

se percebe, propiciando aos trabalhadores um saber, antes de ex-

clusividade da burguesia, na qualidade de objeto de reflexão. 

Da forma como vem sendo desenvolvida essa experiência, 

nota-se que a aplicação desse saber torna-se imediata, e da ir, 

teração dinâmica entre assessoria e direção sindical no acompa 

nhamento de processos concretos, definem-se as demandas. A sua 

colocação nesse plano altera em qualidade e forma o mesmo saber 

que antes atuava "por fora" deste canal de classe. Verifica-se 

como condição da relação demánda-resposta, o 	acompanhamento 

"por dentro" 4o movimento sindical, a intervenção (entendida co 
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mo atuação participati.v) , a orientação e 	troca de teorias: as 

oriundas da experi.nci a vivida dos trabalhadores e as oriundas 

do conhecimento ccadanii.co . Resulta t  grosso nodo, na busca da 

criação de linguagens pr6prias e eficazes tendo em vista o auto 

reconhecimento necessario da situaçao., condiçao e prática, 	da 

classe dominada. Em termos cmpricos isso se traduz em encaini 

nhawentos estrat6gicos relativos ao embate entre capital e tra 

balho. 

Trata-se de cooptação de intelectuais alinhados da pe 

quena burguesia pela classe operria, como formula Gramsci? Es 

sa nova divisão do trabalho diretamente referida à luta de das 

ses, tem como determinação o amadurecimento das contradiçEes en-

tre capital e trabalho, embora aparentemente se apresente como 

uma nova vocação da academia burguesa?  

Enfim, essas direções do pensamento explicativo me o  
recem excessivamente gerais e iniíteis para a oportunidade con 

juntural na qual esse fato se coloca, em que pese seu valor l 

gico não poder ser desprezado. 

Não temos dessa experiôncia a prática necessária ain 

da para uma sistematização auto referenciada. Esse modo de atua 

ção do acadômico, no interior de canais classistas, na 	minha 

opinião, supõe a dedicação maior e por mais tempo ao conhecimen 

to para fora de si mesmo, o que não rende louros nem 	sucessos 

individuais e possivelmente significa que se tenha que ficai:  em 

estado "estrategicamente" anônimo por algum tempo. 

Pelas razões expostas, ao invgs de analisar essa expe 
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rincia iniciante de metodologia ativa no Brasil, prefiro tecer 

algumas consideraç6es eat6 demonstrar atarv6s de exemplos, o 

que eu tentei desenvolver como sondo parte do sentido deste mg 

todo, quando este assume a condição de assessoria educacional 

sindical. Com  isso abandono at6 mesmo a definição desta aborda 

gein a partir da literatura internacional, por achar que ela de 

corre da aplicação culturalmente localizada. 

Via de regra, a Pesquisa-Ação encontra sua opertunida 

de de aplicação em processos sociais específicos, e sua capaci 

dade em localizar conhecimentos acerca da realidade, estã dire 

tamente ligada a uma relação de interdependncia aos est5gibs 

de desdobramento dos processos sociais nos quais o cientista/ 

agente iterv6m. Difere, portanto, cia pesquisa tradicional por 

que não pode ser submetida exclusivamente aos crit6rios positi 

vistas de investigação, muito menos pode assumir "cortes" na 

realidade para fins operacionais. O que se aponta corno objeti 

vo te6riconum determinado momento, pode vir a ser superado nu 

ma etapa posterior. Tambm não pode admitir um prazo pr-fixado 

para conclusão da experimentação. Digamos que um determinadosiri 

dicato encontre-se numa campanha salarial at certo ponto 	bem 

conduzida em termos jurídicos mas a ausncia de uma organização 

das bases leve corno desfecho à uma greve em momento inoportuno 

(do ponto de vista da correlação de forças para uma barganha) e 

h revelia da direção dada pela entidade. Isso pode representar 

a necessidade de um novo encaminhamento ou at& mesmo conduzir à 

enfrentamentos que antes não eram previstos. 	Desta forma, um 

planejamento que pretendia acompanhar o processo jurídico, deve 

-t 
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r, 	por exemplo, se desdobrar cm duas linhas de ação: uma que 

se.guir5 os prazos dos trámites legais, outra que deverá seguir 

o prazo necessário de preparação educacional das bases e de for 

talecimento dapr6pria entidade no sentido de fazg-la canali 

zar o movimento real dos trabalhadores. Quanto a essa segunda 
linha, 6 impossível prever-se o prazo exato, no qual o objetivo 

de. "amadurecimento" cia luta acontecer5, tal a quantidade de ia 

toros subjetivos e objetivos que o processo envolve. Tarn11)6m se 

ria impossível prever-se as questões de conhecimento que emergi 

riam neste novo processo. 

Se o cientista pretende conhecer o "processo" 	para 

fins de análise, corno no caso da elaboração de urna monografia, 

deverá, na minha opinião, assumir um corte arbitrário e 	r, erma 

necer com suas conclusões e, interferôncias em aberto, ou seja, 

passíveis de serem negadas ou comprovadas pela própria realida 

de no dia seguinte em que acabou de escrever o seu texto. Isso 

se deve não apenas ao caráter conjuntural do estudo, que inclu 

sive não 5 necesskíxio - pode-se querer conhecera mem6ria ou os 

antecedentes de um determinado fato. Mas deve-se, sobretudo, à 

situação na qual, com essa abordagem, a sistematização do conhe 

cimento não conclui o processo, e porque o trabalho de interven 

ção ultrapassa os resultados tentativos de um relatório. A pes - 

quisa-ação continua depois que a monografia (marcada por prazos 

institucionais externos) 6 redigida. 	- 

Isso ocorre exatamente pela superposição de duas ins-

tãncias paralelas que não são moldadas diretamente (ainda) uma 
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para outra: uma relativa ii academia e outra aos movimentos 50 

ciais concretos. 

Acredito não apenas que essa aproximação de instãncias 

tende à uma trans formação positivo, como, no presente estágio, 

sublinhamos a vantagem de urna produção acadarnica cada vez menos 

complexa e abstrata e cada vez mais concreta e de maior integra 

ção na realidade, caracterizando o retorno do compromisso soci 

al cio conhecimento. 	- 

Destaco a produção recente de excelentes, pensadores/ 

assessores educacionais, como Afrânio Garcia, Moacir Palmeira, 

Leonilde Sárvolo, Alexandre Sgrdcci:a, 	Lygia Sigaud, 	Eliane 

D'Wayer, 	Neide Sterci e outros, cuja-  reflexão tem decorrido 

de um acompanhamento estreito de processos de luta no meio ru-

ral, independentemente da diversidade de posturas ou procedimen 

tos utilizados pelos referidos autores. Suas obras tem apresen 

tado grande valia, na elucidação de fatos ideologicamente enco-

bertos na realidade social, pelos instrumentos da dominação. 

Essa prática, que nestas linhas eu incluo como exem 

plos de aplicação de metodologia ativa, representam a meu ver, 

um trabalho científico "engajado" na prática social, sem que se 

possa criticar o comprometimento do valor-verdade do conhecimen 

to produzido. 

A começar por uma opção t6cnico-metodo16gica que parte 

do reconhecimento da dominação e portanto da luta de classes co 

mo essência do processo hist6rico mais geral. A posição do su-

jeito do conhecimento se revela episteniologicamente em função 

;- 	T 	CT..rflc-T7 	7mrr: 
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do vetor c1i.a16tico, o que significa que o que se produz 6 conhe 

cimento e não ideologia, urna vez que a dia16tica E enfoque cien 

tífico. Ainda, segundo Marx. o enfoque cienti. ficamente exato. 

No faço mensão aqui aos nomes dos especialistas que 

citei acima. Admito como formulação explicativa particular o 

que acabei do mencioar. fl a "minha leitura". Admito que cada 
um haver de ter a sua. Na c-ssgncia, ressalte como comum a cen 

cepção dial6tica da realidade. 

Nessa abordagem incluo ainda, enquanto intervenção na 

experiência sindical, duas formas assumidas: assessoria direta, 

específica à urna determinada. entídaae, ou assessoria espcciali 

zada intersindica] , como é o caso do DIBESE e do IBASE. 

Me parece também interessante, separar os níveis de in 

tenção: direta, no caso das experi3ncias acima citadas, e mdi--

reta, no caso da intenção de produção de uma pesquisa, com um 

produto te6rico tipo monografia. 

Passarei a falar deste segundo caso, no qual incluo a 

presente pesquisa numa tentativa de sistematizar o trabalho que 

desenvolvi. 

Começo por situar o sujeito do conhecimento. Quanto 

mais voltado para uma produção acadêmica, mais •solitrio e mdi 

vidual torna-se o agente do conhecimento e suas interpretações. 

Isso não é mal, apenas caracteriza .o sentido da produção inte 

lectual. O melhor, entretanto, é reconhecer que quando a tarefa 

busca a coletivização da reflexão, ela sê ganha em riqueza de 

- 	percepção do real. 
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Com relação 	pesquisa e seus procedimentos, destaco a 

necessidade de acompanhamento sistcmtico e a troca de colabora 

ção com a entidade (unidade da investigação) . isso conduz a um 

outro procedimento: o de assumir dentro da problemática analisa 

da uma determinada perspectiva de interpretação. O que não sie 

nifica adot-1,9 como verdade inquestienâvel, mas corno urna fonte 

de construção do fato. 

No meu caso, para estudar o impasse do enquadramento 

sindica]., me vi diante de- trs fontes de produção social (ou se 

ja, instâncias diretamente relacionadas ao fato) : o sindicato 

de trabalhadores rurais, o sindicato dos industriários do aú 

car e o sindicato patronal (usineiros) 

Fiz a pesquisa a partir de dentro do sindicato dos tra 

balhadores rurais, acompanhei sua - atLaço e convivi com as ] ei 

turas que fazia do processo, participando ativamente das discus 

sôes e análises. Desta forma me aproximei de como o STRC 'conhe-

ce" a si mesmo, a estrutura corporativa a que pertence, o muni 

cípio, sua base, o setor patronal e os desdobramentos do deba 

te. Os encaminhamentos com relação ao enquadramento, assim como 

atitudes adotadas em relação a seu desfecho. Em resumo, atuei 

desde o ponto central de produção do fato social. De alguma for 

ma ajudei a construí-lo ou a moldá-lo. E não apenas 	decodifi 

quei-o. 

No procedimento interativo/participativo, destaco ai 

guns exemplos que tornarão o relato mais claro. 

Ao trabalhar com o arquivo do STRC pude conhecer o con 

...... 	 rr;•- 
- 	 r 
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tciido dos documentos, o sistema de "armazenaipento" o classifica 

ção. Por outro lado pude sugerir formas de arquivamento ou le 

var documentos ou informações obtidas de fora para ampliar o 

acervo. 

Ao trabalhar com as fichas de anotação das audi&ncias 

quando concluí meu levantamento, devolvi as mesmas arrumadas em 

ordem crono16gica e separadas em: processos contra usinas, em 

preiteiras e proprietário 	'urais, Entretanto, neste, caso, ao 

invés de auxiliar o dirigente da entidade, meu crit5rio mais "ra 

cional" acabou confundindo-o. Como resultado, acabei aprendendo 

com ele. A forma aparentemente desorganizada correspondia ao 

ritmo de atendimento dos trabalhadores e a assiduidade da rela 

ção entre filiado e entidade. E esse critrio apareceu como "cri 

trio" para mim e para ele por causa desse incidente. Um cri.t6 

rio definido segundo os problemas sociais envolvidos, sua dimen 

são e a percepção do trabalhador que assumiu levar a "demanda" 

na justiça: o reconhecimento sensível dos "questioneiros" em 

quanto categoria social relevante para analise. 

Ao acompanhar as assembléias mensais, passei de obser 

vadora (coletando informações para a pesquisa) a colaboradora, 

esclarecendo alguns assuntos, complementando uma analise ou ou 

tra, trazendo informações comparativas ou produzindo críticas e 

dúvidas cuja emergência poderia resultar em reorientação 	da 

ação sindical e assim em novos rumos para a pesquisa (.tendo eu 

participado desse redirecionafuento no fato social) 

Tivë tambm, uma oportunidade muito bem •vinda de ir pa 

r,-.---,- - 
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ra Minas Gerais e desenvolvc-r-  um trabalho de assessoria educa 

cional junto àFETAEMG - Federação dos Trabalhadores na Agricul 

tura de Minas Gerais 	que me permitiu "reconhecei" o chamado 

Movimento Siïidica]. de Trabalhadores Rurais - MSTR. Isso ocorreu 

durante o período de quase um ano, separando rainha pesquisa de 

campo em mais um momento que se deu ap5s meu retorno para o Rio. 

Nesta oportunidade, percebi uma diferença qualitativa na minha 

atuação. Me senti mais segura no relacionamento com o pessoal 

do sindicato e menos pesquisadora no sentido "tradicional". 

Naturalmente que isso facilitou um conhecimento mais 

acurado da dinâmica e funcionamento da estrutura sindical , e me 

permitiu acompanhar o chamado movimento sindical a partir de 

uma entidade de 29  Grau, cujo papel de coordenação 	nível esta 

dual, absorve funções tanto relativas 	um conjunto de sindita 

tos, como de mediação entre estes e a Confederação. 

Essa posição oportuniza uma visão bastante abrangente, 

uma situação estratégica em termos da tradução das demandas vei 

culadas pelos trabalhadores em seu processo concreto de organi 

zação e mobilização. Senti uma pressão muito viva no sentido de 

organizar respostas ou encaminhar ações e orientações 	no que 

diz respeito à um colaborador e observador participativo. 	Por 

outro lado, pelo fato de estar vinculada profissionalmente 	e 

não voluntariamente, os aprendizados e erros tornaram-se 	mais 

claramente dimensionados. 

O meu retorno para o Rio de Janeiro me fez passar por 

um novo processo de adaptação. Durante minha permanência em Mi 



nas Gerais não consegui, de fato, produzir nenhum registro es 

crito que mo, facilitasse posterioimeitte a tarefa da tese, 	ape 

sar de, em contrapartida ter 	peimentado "por dentro" e empi 

ricamente como elemento integrante, a dinâmica do MSTR. 

Por essa razão, essa monografia, estou certa, não re 

fletir na sua execução o que de fato aprendi e ainda não conse 

gui sistematizar de forma satisfat6ria em minha cabeça. 	- 

Vendo a tese COmO um exercício acadimico, coloco aos 

leitores e avaliadores, rainhas desculpas e minha ambição reduzi 

da. 

Destaco minha preocupação mais amadurecida com relação 

ao objeto que atualmente me envolve - o MSTR - e sublinho a van 

tage]n da Pesquisa Ação • como mtodo & como pratica profissional 

Com este trabalho, espero estar iniciando um processo 

de aprendizagem e desenvolvendo a minha tentativa de colabora 

ção às lutas sociais rurais. Imagino, honestamente, que os pr6-

ximos trabalhos ganharão em qualidade aquilo que neste deixa a 

desejar. 

A PESQUISA DE CAMPO - DETALI-IAMENTO 

Estabelecemos uni roteiro para o trabalho de campo e es 

te ficou dividido em v5rias etapas, e sua duração geral (dois 

anos) explica-se pela complexidade do objeto, uma vez que pre 

tendia, reconhecer os antecedentes ou fatores implícitos àqui-

lo que se verifica como questão empírica e numa seqü6ncia crono 

lGgica, como o dissídio coletivo propriamente dito. 

-«, 
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Desta forma a pesquisa dividiu-se em seis partes e em 

cada uma delas fui ampliando em profundidade a anilise e espe 

cializando a observação. O Trabalho de Campo teve início 	em 

1981, foi interrompida a investigação em Campos por quase um 

ano, e concluiu-se finalmente em 1983. 

la. Parte — Preparação 

— Entrevista na FETAG-RJ e obtenção de documentos sobre o 	dis 

sídio (realizei.: contatos com assessoria educacional e jurí 

dica tendo em vista uma primeira compreensão do problema em 

pauta). 

— Levantamento dos processos de negociação coletiva na DRT. 

— Acompanhamento de mesas redondas, acordos e o dissídio pro 

priauiente dito no ano de 1982, em sessões na Delegacia Regio 

nal do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho. 

— Levantamento de documentos e informaç6es na CEPA-RJ. 

— Entrevistas nos sindicatos patronais:. Sindicato Rural (fazen 

- 	deiros) e da Indústria de Refinação da Cana (usineiros) 

— Levantamentos em arquivos — CEDI, IEL e CPDA. 

— Organização de arquivo pr6prio (Jornal do Brasil). 

2a. Parte — Sondagem e Localização de Pistas 

— Seis viagens para contato direto em Campos, com as seguintes 

pretensões: 
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la. : Sondagem: contato inicial com os sindicatos trabalhistas 

rurais e dos industrUrios da refinação do açúcar. Reali 

zação de entrevistas, localização de informantes e obten 

ção de documentos. 

2a. e 3a.: entrevistas de profundidade com o presidente do 

STR de Campos e observação das .Assembléias mensais do 

sindicato. 	- 

4a.: pequena hist6ria de vida do trabalhador rural que fundou 

o primeiro sindicato de trabalhadores rurais do Estado 

do Rio de Janeiro Cem Campos, 1937) numa tentativa de 

resgatar a mem6ria das negociações coletivas e para ca 

racterização- de transformações sofridas no quadro econ6 

mico do município em relação às unidades de produção e 

ao emprego preferencial da força de trabalho - Seu Antônio 

João de Faria. 

Sa.: segunda entrevista de .profundidade com o presidente do 

STR .de Campos. 	 - 

- entrevista de profundidade com presidente do STR de mu 

• nicípio vizinho - São João da Barra - que também parti 

cipa do dissídio coletivo em foco. 

- acompanhamento da assembléia mensal. O balanço do ano 

de 1981. Nesta oportunidade, não apenas observe.i 	co 

mo participei- diretamente. 

-- tA--- 	'-;;'- :--. ......... •- ----- .-- r'-____ 
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3a. Parte - Trabalho de Campo Sistemático - 19 Momento 

No Trabalho de Campo a pesquisa ficou dividida 	em 

três momentos e a interação foi-se processando 	diferentemente 

em cada um 'deles, que a posteriori caracterizei como sondagem/ 

contato; investigação/conhecimento; e sistematização/intérferan 

cia. 

S6 no último período de levantamento de dados, de pos 

se de uma visão mais. geral do sindicalismo praticado na entida-

de e exaustivamente questionada em meus objetivos pelo "pessoal 

do sindicato", é que tive con.diç5es para assumir uma 	colabora 

ção mais sistemática. 

Aqui, nesta parte, descrevo o 19 Momento. Nesta etapa 

do trabalho de campo, permaneci vinte dias consecutivos no muni 

cípio e utilizei como técnicas de coleta de dados respectivamen 

te, observação participante, compilação de documentos, levanta 

mento das infrmaç6es relevantes no arquivo do sindicato, 	e 

construção de algumas tabelas, através do cruzamento de 	dados 

primários. 

Neste momento, já havia de.finido. o sindicato de tra 

balhadores rurais como o foco central da observação e a perspec 

tiva. preferencial para compreensão da realidade. 

Elaborei um roteiro bastante diversificado para obser 

vação, que procurou atingir três principais dimens6es. 
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A. O sindicato e o Trabalho Stndical: 

Observei a rotina do STR, a relação dos representantes 

da entidade com os associados, e o encaminhamento das demandas 

trazidas pelos trabalhadores. Verifiquei também, a rotina 	do 

trabalho sindical, acompanhando diretamente os diretores da en 

tidade em suas viagens, seja aos ambulat6rios, seja conduzindo 

o oficial de justiça para garantir as notificaç6es trabalhistas 

no campo ou na atuação na Junta de Conciliação e Julgamento: 

Isso tudo permitiu uma aproximação do que seria a rela 

ção entre entidade e base, onde pude deduzir uma 	priorização 

do encaminhamento jurídico das quest6es trabalhistas, como a ar 

ma de combatividade do sindicato e a quase ausência de um traba 

lho sindical diretamente nas base: entendido como uma ação sis-

temátiCa nos locais de moradia e de trabalho. A luta inclusive 

se consolidava quase exclusivamente ao nível do campo jurídico, 

e entretanto, representava forte ameaça ao grupo patronal. 

B. O Campo Jurtdico como Campo da Luta Sindical: 	- 

Observei o encaminhamento dos processos na 	justiça 

trabalhista atravgs,do acompanhamdnto citado acima; de 	entre 

vistas informais com a assessoria jurídica do sindicato e da fe 

deração, do levantamento das aç6es trabalhistas ao nível da Juri 

ta de Conciliação e Julgamento desde 1974 - ano de entrada 	da 

atual diretoria do STR - ate 1982; e destaquei alguns 	proces 

sos julgados para análise de conteúdo, com relação as causas em 

questão, aos ganhos trabalhistas e aos argumentos de três par-

tes: trabalhador, empregador é juiz. 
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Isto permitiu unia aproximação mais 'clara da representa 

ção da luta sindical no campo jurídico, uma vez que essa instân 

cia havia se ressaltado como prioritária para compreensão 	da 

ação sindical. 	Percebi 	nesta prática a maior concentração de 

esforços relativa à ação sindical onde seriam indicadores: o vo 

lume de processos, o conteúdo da argumentação conduzida 	pelo 

STR que demonstra a reicindgncia de demandas da mesma causa -se 

porventura houve ganho parcial, ate a obtenção do ganho 	total 

para o trabalhador, quando possível; o investimento em 	ações 

que traduzem ganhos irris6rios em termos de honorários para 	o 

STR; e um embasamento bastante rico em termos de sociologia 	ru 

ral, inserido 	nos "argumentos" utilizadds, o que pode ser che- 

cado atrav5s de conversas com a diretoria e com a assessoria ju 

rídica. 

Apenas com os processos, 	pude depreender uma corre 

lação de forças que remete à uma verdadeira "guerra" classista 

no campo 3uridico. 

C. Condiç6es de Trabalho e Condíç6es de Moradia 

Com relação à observaçãd direta dos trabalhadores 	em 

seu cotidiano, o sindicato oferecéu as condiçõesde 	investiga 

ção permitindo os primeiros contatos e propiciando 	esclareci- 

mentos, mas tornou-se insuficiente para, atrav6s da 	entidade, 

cJiegai até às bases. Caminhei, em três rumos: 

1) Visita aos bairros de periferia da sede do município 	(bair 

ros de b6ias-frias). Contatos com alguns - moradores 	atrav6s 

da associação de mulheres. Conversas informais. 
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2) Acompanhamento de unia jornada de trabalho completa, desde a 

parte inicial de recolhimento de trabalhadores pelo 	Snibus 

da usina até o retorno ao mesmo poftto. Perfazendo uma jorna 

da que inicia às 4:00 hs da manhã e termina às 19:00 hs. Pu 

de 	realizar, entrevistas, identificar a dinamica do traba 

lho, a divisão de tarefas, separação de funções, ritmo e con 

trole do processo de trabalho, definição dos critgrios dere 

muneração (medida da tarefa, tipo de cana, quantidade corta-

da, preço determinado,, valor da tarefa) , condições de traba 

lho, repouso, alimentação, relações horizontais e verticais 

(hierarquia na fiscalização) entr os trabalhadores, catego 

rias de trabalhadores e categorias autodenominativas (de re 

ferncia), condições de transporte, formas de dominação (su 

tis e diretas), formas de resistência (burlas à fiscalização, 

"macetes" para burlar a, medição da tarefa, estratégias para 

dividir o cansaço do corpo durante a semana sem prejudicar 

a remuneração) , organização do trabalho no grupo 	familiar 

combinada de forma à maximizar o ganho considerando-se 	"ra 

cionalmente" as diferenças de idade, sexo e disposição físi 

ca) etc. 

3) Acompanhamento parcial de mais duas turmas nos locais de tra 

baiLho, de forma tal, que 	tive contato com pelo menos três 

tipos de situações: 

a) Na primeira, escolhida pelo STRC, a observação 	completa 

foi com urna turma que saiu de uma usina onde eram assala 

nados permanentes para outra (que observei) onda. passa 

ram a ser temporrios, 	fichados, 	sujeitos a serem 	contra 
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tados permanentemente, apenas alguns poucos. Na nova usi 

na ocorriam mudanças também do sistema de remuneração por 

tarefa (de tonelada) , para um "melhor" (por metro) segun 

do definição do grupo; 

b) Uma turma de clandestinos escolhida por mim aleatoriamen 

te, cujo local de trabalho e forma de remuneração da tare 

fa poderia variar de uma semana para outra. 	Contratados 

por firma empreiteira de mão-de-obra que vai 	lentamente 

recolhendo as carteiras ate-  o final da safra e 	devolve 

apenas algumas assinadas; 

c) Um pequeno grupo de trabalhadores (que não chegavam a ca 

racterizar uma "turma") empregado- por um mgdio fornecedor 

de cana que cortava, recolhia e transportava a cana auto 

ffomamente, sem depender da usina. Eram empregados 	perma 

nentes, variando o serviço segundo a-safra entre corte e 

lavoura, na média, à disposição do fazendeiro há mais de 

cinco anos, nenhum com carteira de trabalho assinada e to 

dos residindo fora da propriedade, indo por sua conta 	e 

despesa de casa ate o local de trabalho. Todos disseram 

preferir morar fora, porque as experi6ncias como colonos 

foram dramáticas: o patrão não pagava o sa1rio porque o 

"morar" era um "favor" que ele prestava, àlgm disso o ser 

viço era maior e o controle tambgm. Este grupo eu contac 

tei através de uma equipe de pesquisadores da EGY que gen 

tilmente permitiu minha.inclusão na viagem de contato. 

4) Visita à comunidade onde residiam a maioria dos 	trabalhado 
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res da primeira jornada-objeto de nossa investigação. 	Conta 

tos em duas casas quando utilizei entrevistas de 	profundida 

de. No local assistimos juntos o jogo de futebol e pude 	ob- 

servar a dinâmica de um domingo - único dia que não 6 dedica 

do exciiisivainente ao trabalho ou ao patrão. 

4a.. Parte - Participação Direta e Intensiva - Minas Gerais 

Passei dez meses desenvolvendo um trabalho de. assesso 

ria educacional em apoio ao trabalho do assessor permanente Ale 

xandre Sgreccia, na Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

de Minas Gerais - FETAEMG. Deste trabalho constava basicamente: 

1) Assessoria direta a diretoria da entidade na sua relação com 

o Estado, com os sindicatos urbanos ou na coordenação do mo 

vimento sindical; 

2) Preparação, treinamento e acompanhamento do trabalho de uma 

equipe de 23 orientadores sindicais, cada 	um 	responsável 

por uma das 23 regi6es divididas estrategicamente para o acom 

panhamento do sindicalismo à nivel local (organização inter 

na dos sindicatos, organização e mobilização dos trabalhado 

res rurais na base, e encaminhamento das lutas) 

3) Elaboração de relat6rios, circulares, matarias para jornal, 

material didático, e documentos resumindo ou orientando 	as 

diretrizes para as frentes de luta; 

4) Organização e participação em Encontros de Avaliação e Progra 

inação Regionais; 

: 	 Ea.i'7; jfL iaE(4 
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5) Oferecimento de cursos de treinamento para dirigentes, 	por 

categoria (pequena produção, posse, assalariamento) ou para 

delegados sindicais; 

6) Apoio às lutas em processo, às campanhas salariais, 	greves 

ou conflitos de terra, atuando diretamente no local. 

5a. Parte - Trabalho de Campo Sistemtico - 29 Momento 

(Retorno a Campos) 

Retornei ao município de Campos e lá permaneci dez dias 

consecutivos na época da organização da campanha salarial 	de 

1983, a primeira após o dissídio de 81, porque o sindicato per 

maneceu quase um ano sem definição da data base. Com  o dissídio 

unificado, optaram por perder a data base de 15 de janeiro para 

recolocá-la em julho no período de safra. Entretanto - com a de 

cisão do processo no qual os usineiros se retiraram - o STR de 

Campos e mais outros quatro ficaram separados e receberam como 

data base oficial 24 de junho, data em que o dissídio com 	os 

proprietários rurais foi homologado e publicado no DOU. 	- 

Ajudei a preparar a campanha, e acompanhei a 	convoca 

ção (mobilização) dos trabalhadores. 

Participei, secretariando, da Assemb1ia que discutiu 

as cláusulas para a negociação coletiva. Compareceram cerca de 

300 trabalhadores, enquanto na campanha de 1981 o sindicato fi 

cou lotado com a presença de mais de 1.500 filiados. Percebia-

-se claramente que as condições de vida e trabalho pioraram, mas 

a relação do sindicato com a base havia esfriado com essa distância. 
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Nesta oportunidade, considerei concluído o levantamen 

to de dados específicos e simultaneamente iniciei a próxima et! 

pa. 

6. Parte - Apoio Sjstemtjco ao STR de Campos - 39 Momento 

Permanecei, à convite, junto à entidade desenvolvendo 

trabalho de assessoria quinzenalmente -. acompanhada pela asses 

soria jurídica - com os filiados do STR, atravós de reuniões na 

sede com os seguintes objetivos: 

1) Preparar os trabalhadores para o acompanhamento de todas as 

etapas do processo de negociaão.; 

2) Informar sobre a conjuntura, analisando e explicando os 	ca 

suísmos da política econ6mica adotada pelo Governo, à partir 

das reflex6es e questões trazidas pelos trabalhadores; 

3) Prepârar, atravgs de discussões,a participação nos Encontros 

do movimento; 

4) Treinar atrav6s de orientações - juntamente com a diretoria 

da entidade - e da participação no processo de 	negociação, 

um grupo de trabalhadores que viessem constituir a equipe de 

apoio do Sindicato nas bases - delegados sindicais. 

5) Futuramente, acompanhar reuniões lias bases - distritos, 	lo 

cais de trabalho ou de moradia, à pedido dos delegados sindi 

cais. 

Essa parte do trabalho, ultrapassa a elaboração da pre 

sente dissertação. Trata-se de um processo iniciado sem 	prazo 

JYTP!TC H; 
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para conclusão, mas que nasceu do trabalho dé pesquisa que ora 

apresento e dele 6 conseqüência. Entretanto, devo declarar que 

com muito pesar não pude acompanhar diretamente, em 1984, o que 

eu previa pudesse acontecer e tanto desejava: a greve que 	foi 

denominada pelos trabalhadores como "A Carta de Alforria dos Ca 

navieiros Fluminenses". 

De todos os modos, pude estar sempre informada porque 

os companheiros do STR me davam noticias. 

No presente momento, a tarefa que me compete de forma 

mais imediata 6 a de devolver-lhes o conhecimento que me permi 

tiu sistematizar o registro desta dissertação. 

Acredito que ap6s a avaliação que eles fizerem terei a 

noção mais certa da medida de erros e acertos do único momento 

desta tese que precisei desenvolver em solidão: 	a sistematiza 

ção das id6ias coletivas pela "minha" cabeça, 



ANEXO 2 .-  CLÁUSULAS UNFiCAbÀS io MSTR-RJ - 1981 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Convenção vigorará pelo prazo de 

um ano, a partir .de 15 de julho de 1981 e  

encerrar-se a 14 de julho de 1982. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Nenhum trabalhador rural abrangido pela .pre 

sente Coxivençãoreceberá salário inferior a 

Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mensais, mesmo que venha a ser 

contratado ap6s a assinatura e vigência do presente. 	Para os 

trabalhadores rurais menores serão observadas as disposições 1! 

gais. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica assegurado um Salário Normativo no va 

ior do salário estipulado na Cláusula Sé- 

gunda.acrescido de mais 1/3 (um terço), aos trabalhadores 	que 

exerçam funções especializadas efetivas, desde que estejam 	há 

mais de 1 (um) ano exercendo as funções de: tratorista, enxerta 

dor, inseminador artificial, mecânico, carpinteiro, 	pedreiro, 

eletricista, e operador de micro-trator. 
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CLÁUSULA QUARTA - Fica assegurado salário igual ao substituído 

em favor do substituto admitido ou transferi-

do para a substituição. 

CLÁUSULA QUINTA - Fica assegurada estabilidade provis6ria para 

a trabalhadora gestante pelo prazo de 60 (ses 

senta) dias a iniciar-se ap6s o prazo de licença legal. 

CLÁUSULA SEXTA - Ficàão os empregadores rurais obrigados a for 

necera seus empregados, gratuítanente, as fer 

ramentas necêssárias e indispensáveis ao cumprimento do serviço 

a ele atribuído;  como também osiniformes, quando seu uso 	for 

necessário ao serviço, ou exigido pelo empregador, e ainda todo 

material indispensável à proteção do empregado contra acidentes 

de trabalho. 

CLÁUSULA SJTIMA - Serão abonadas as faltas dos empregados estu 

dantes quando da realização de exames escolares. 

CLÁUSULA OITAVA - Fica estabelecido que as moradias fornecidas 

pelos empregadore.s aos trabalhadores 	rurais 

obedecerão aos requisitos mínimos de salubridade, higiene e con 

forto, assim considerados: caiações nas paredes, pisos de cimen 

to ou assoalho, mínimo de um banheiro com as necessárias -insta 

lações sanitárias. O desconto da moradia, previsto 	na lei 

5.889/73, s6 será cabível quando preenchidas estas condições. 
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CLÁUSULA NONA - Os empregadores rurais ficarão obrigados a 

construir escolas primrias em todas as pro 

•priedades rurais onde trabalhem mais de 30 (trinta) famílias, 

desde que não haja escolas num raio de 5 (cinco) quil6metros. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O serviço extraordinário será remunerado com 

acrgscjmo de 25% (vinte e cinco por cento) so 

bre a remuneração da hora normal de trabalho, não podendo a jor 

nada normal de trabalho exceder a 48 (quarenta e oito) horas se 

manais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - As horas extras habitualmente trabalhadas se 

PRIMEIRA 	rio computadas obrígaroriamenten.a remuneração 

/ 	 das férias, gratificação natalina, e repouso semanal. 

CLÁUSULA DÉCIMA - As horas não trabalhadas por motivo de chuvas 

SEGUNDA 	serão computadas como de efetivo serviço, des 

de que o empregado se apresente no ponto, 	e 

não abandone o trabalho sem antes ouvir o empregador e as --suas 

determinações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica acordado que a falta de formalização do 

TERCEIRA 	aviso próvio pelo empregado, quando 	desejai 

romper o contrato de trabalho, caracterizará, 

após trinta dias, a justa causa de que trata a legislação vigen 

te, ressalvados os casos de empregados estáveis, para os quais 

será observada a jurisprudência dos Tribunais Trabalhistas. 

§ ÚNICO - Desejando o empregador res'cindir o Contrato, de Ti-aba 

( 



lho, deverá formalizar o aviso prévio ao empregado, e a 	falta 

desta formalização: descaracterizarâ a alegação de abandono 	de 

emprego por parte .do empregador. 

CLÁUSULA DbIMA - O empregado que for deslocado de seu local de 

QUARTA 	trabalho, em condução fornecida pelo emprega 

dor, para prestar serviço em outra proprieda 

de rural, terá incluído na sua jornada de trabalho o tempo gas 

to no percurso de ida e volta. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O atestado médico fornecido por médido do Sin 

• QUINTA 

	

	dicato com Convênio com o INAMPS, ou qualquer 

outra instituição oficial ou credenciada, te 

ra validade para qualquer efeito jurídico, ficando os empregado 

res res?onsveis  pelo pagamento dos salários de até quinze dias 

correspondentes ao aludido atestado médico; 

CLÁUSULA DÉCIMA - Os empregadores rurais permitirão a seus 	em 

SEXTA 	pregados com mais de três meses de serviço, fa 

zer junto a sua moradia uma horta para consu 

mo e subsistência de sua família, não podendo comercializar. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Os transportes fornecidos pelps empregadores 

.SÉTIMA 	aos trabalhadores rurais obedecerão obrigato 

riamente as normas do Conselho Nacional 	de 

Trânsito - CONTRAN, isto é, se realizados em veículos de carga, 

deverão estes serem dotados de coberturas, bancos fixos com en 

costo, guardas altas de madeira ou ,cordas na carroceria. 



397 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica assegurado ao empregado que execute ser 

OITAVA 	viços de natureza insalubre e/ou perigosa, 

aumento sobre o salário estabelecido 	no 

presente, de acordo com os percentuais estabelecidos na 	Porta 

ria n9 3.21/78 do mnistgrio do Trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Ë vedado a todo trabalhador menor e as mu- 

NONA 

	

	 lheres gestantes a execução de tarefas insa 

lubres e/ou perigosas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os empregadores rurais ficarão obrigados a 

assinar a carteira profissional de seus em-

pregados, respeitando a data de admissão na empresa, bem como a 

fornecer recibo quando da entrega da carteira para fins de assj 

natura. 	 - 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Todos os empregadores rurais ficarão 	obri 

PRIMEIRA 	gados, a fornecer a seus empregados envelo 

pes ou comprovantes de pagamento, contendo 

a identificação dos rendimentos pagos, inclusive fgrias, dcimo 

terceiro salário e deduç6es efetuadas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Ficat'ão os empregadores obrigados a 	reali 

SEGUNDA 	zar reparos e consertos decorrentes do uso 

normal e do tempo, gratuitamente, nas casas 

ocupadas pelos empregados, através da solicitação destes e quari 

do for necessário. 	 - 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - Fornecimento gratuito e obrigat6rio por par 

TERCEIRA 

	

	te dos empregadores que tenham gado leitei 

ro de, um litro de leite, diariamente, deven 

do este benefício ser estendido a todos os empregados que traba 

lham com inseticidas ou similares nos referidos dias desse tra 

balho, nestes casos, ainda que não seja empresa de 	pecuária 

leiteira. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - O empregador deverá ceder gratuitamente ac 

QUARTA 	empregado lenha: destinada ao uso doméstico, 

desde que exista na propriedade 	madeira 

destinada para esse fim. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os empregados fitam obrigados a fornecer a 

QUINTA 

	

	seus empregados que cortam cana a "peso", o 

comprovante original da balança, da respec-

tiva quantidade cortada, dentro de 24 horas apGs a pesagem. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - O empregador será obrigado a estabelecer o 

SEXTA 	 valor da tarefa a seus empregados 	através 

de documento escrito, antes do início 	da 

execução dos trabalhos, dizendo o preço do corte e da limpa da 

cana. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Não cadastrado o trabalhador rural ao P15, 

SÉTIMA 	fica o empregador responsável pelo pagamen 

to do 149 salário, devido em 	conformidade 

- com a legislação em vigor, desde que o empregado seja portador 

da Carteira Profissional. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - Fica o empregador obrigado a fornecer 	aos 

OITAVA 	seus empregados água potvel, diariamente, 

no local de trabalho, ficando uni 	trabalha 

dor com a incumbência de distribuir a água necessária aos 	de- 

mais nos casos de trabalho de turma. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Será assegurado a todo trabalhador rural, o 

NONA 	 direito de permanecer na moradia até o roce 

b±mento de seus direitos trabalhistas 	bem 

como o recebimento de indenização dos benefícios que porventura 

possua no local. 

CLÁUSULA TRIGËSIMA - 	facultada aos Sindicatos a eleição de De 

legados Sindicais em cada local de trabalho 

para melhor proteção dos associados e dá categoria profissional 

representada, para o cumprimento •do artigo 523 da CLT. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Fica estabelecido um desconto de Cr$ 200,00 

PRIMEIRA 	(duzentos cruzeiros) de todos os 	emprega 

• dos a que se refere a presente Convenção, 

a ser efetuado no primeiro mês em que a mesma vigorar, ressalva 

•do o direito de oposição daqueles que não concordarem com o alu 

dido desconto, desde que manifestado dentro do. prazo de 	30 

(trinta) dias a partir da homologação, perante a Secretaria das 

respectivas Entidades Sindicais dos Trabalhadores. 

(; 

#ir Pt:.i 



ANEXO 3 - CóPI.A DO REÚLTADO DO JULGAMENTO DO DISSÍDIO •- 1982 

DC-154-81 - Rei. Juiz: Luiz Augusto Pimenta de Mello - 

Sucte; FETAG-ERJ (Adv. Aurora de Oliveira Coentro) - Stdas:FAGRJ 

e Outros (+13) - (Advs: Amaro Barreto da Silva e.  Nilson LBbo de 

Azevedo) - "Em sua Composição Plena, 1 -'Acolher, por maioria, o 

pedido de exclusão do dissfdio do Stdo., do Sind. da Ind. e da 

Ref. do Açúcar nos Estados do R.J. eEsp. Sto; II - Acolher por 

maioria, a preliminar arguida, de ofício; pelo Sr. Relator, de 

não conhecimento do dissício coletivo em relação a todos 	os 

Stdos. aos quais a instauração 6 inaugural, remanescendo apenas 

o Stdo. o Sindicato Rural de Campos; III •- Prejudicado, por 

unanimidade, o pedido de homologação do acordo de fls. 188/190, 

face à preliminar de não conhecimento que foi acolhida como cons 

ta acima (item II); IV -Rejeitar, por unanimidade, a 	prelimi 

nar arguida pelo Sindicato Rural de Campos (s fls. 97); 	V - 

Rejeitar por unanimidade, a preliminar de não conhecimento por 

perda da data-base, tudo nos termos do voto do. Si'. Relator; VI - 

Rejeitar, por unanimidade, a preliminar arguida pelo Sindicato 

Rural de 	pos, elativa a vício de representação; VII - No m6 

(: .. .1JFRRj 
'OTECÃ 
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rito, julgar procedente, em parte, o dissídio em relação 	ao 

Suscitado remanescente, Sindicato Rural de Campos, para estabe 

lecer as seguintes condições: Primeira: Fixar, por maioria, 	a 

taxa de produtividade de 4% (quatro por cento) sobre os salri 

os vigentes a data base (15.01.81), resultante do dissídio cole 
tivo anterior acrescidos das revis6es •do INPC respectivo; 	Se- 

gunda: Fornecimento de envelope ou comprovante de pagamento, con 

•tendo a identificação do empregado e do empregador, bem como a 

discriminação dos rendimentos pagos, inclusive fgrias, 13 sala 

rio e deduções efetuadas; por maioria; Terceira: Os empregadores 

rurais fornecerão moradia gratuita aos seus empregados, que re 

sidam em moradias sediadas nas propriedades rurais, ficando es 

tabelecida a condição, para o empregado obter a moradia gratui 

ta, ser casado e receber o sa1rio mínimo estipulado no presen 

te dissídio, por maioria; Quarta: Os empregadores serão obriga 

dos a fornecer, aos seus empregados, as ferramentas necessrias 

para a execução do trabalho determinado, por maioria; 	Quinta: 

Garantia do dia de trabalho ao empregado que houver compar&cido 

ao serviço e, por motivos alheios & sua vontade ficar impossibi 

litado de trabalhar, por maioria; Sexta: Estabilidade a emprega 

da gestate at6 60 (sessenta) dias ap6s o término do auxílio~ ma 

ternidade, por unanimidade; Stima: Desconto de Cr$ 200,00 (du 

zentos cruzeiros) dos associados e de Cr$ 400,00 (quatrocentos 

cruzeiros) dos não associados, a ser efetuado no primeiro 	mas 

em que vigorar o presente instrumento, ressalvando-se o direito 

de oposição dos que não concordarem dom o aludido desconto, des 

de que manifestado dentro do prazo de trinta dias, a partir.  da 
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publicação no 6rgão oficial, desconto este que se destinará à 

construção de coi6nia de•  .frias e construção de sede 	pr6pria, 

por maioria; Oitava; Vigência pelo prazo de Cl) ano, a 	partir 

da publicação das conclusBes do julgamento, por unanimidade; Fi 

caram PREJUDICADAS as cláusulas: DíciÈia Primeira: (Concessão dos 

empregadores a seus empregados de dois hectares de terra para a 

implantação de lavoura de subsistência) por maioria; Vigésima: 

(Direito a 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo a título 

de insalubridade) por unanimidade. Foram INDEFERIDAS as cláusu 

las seguintes: Terceira: (complementação de salárib quando o em 

• pregado estiver licenciado pelo INPS) por maioria; Quarta: (A li. 

• quidação dos direitos trabalhistas iesultante da rescisão 	do 

contrato de trabalho, deverá ser efetivada no prazo máximo 	de 

15 (quinze) dias, a contar do termino do aviso prévio, trabalha 

do ou não) por maioria; Quinta: (Horas extras) , por 	maioria; 

• Sexta: (Reconhecimento de atestados m&dicoseodontol6gicos, pas 

• sados por facultativos do sindicato, mantendo o mesmo convanio 

com o INAMPS) por maioria; Stiwa: (Multas para mora salarial) 

por maioria; Dgcima: (Multa  em caso de descumprimento de 	qual 

quer das cláusulas contidas neste dissídio), por 	unanimidade; 

Décima Segunda: (Anunio de Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros), por 

unanimidade; Décima Terceira: (Considerar como •tempo de 	servi 

ço aquele dispendido pelo empregado em transporte do empregador, 

dentro da propriedade ou entre propriedades do mesmo 	emprega- 

dor) Por maioria: Dcima Quarta: (Pedido de demissão ou recibo 

de quitação de rescisão do contrato de trabalho firmado pelo em 

pregado, após 90 dias de trabalho só será válido quando for fel 
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to com a Assist. do Sind.), por maioria; D5tjna Quinta: (seguro 

coletivo de acidente de trabalho e de auxílio doenças) , por mal 

oria; De-cima Sexta: (-Os empregadores serão.obrigados a realizar 

os reparos e consertos gratuitamente, das casas ocupadas pelos 

empregados), por unanimidade; Dgcima'S'6tlma: (O 13 salário se 

rã pago com base na remuneração devida no ato do pagamento e de 

verá ser pago em dobro, caso o pagamento do salário seja efetua 

do após o dia 20 de dezembro), por unanimidade; Décima Oitava: 

(.Transporte fornecido pelos empregadores. dos trabalhadores ru-

rais, deverá.obedecer às normas do CONTRAN), por maioria; Dci-

na Nona: (O trabalhador aposentado por invalidez, quando a mes-

ma for concedida mediante requerimento do empregado, terá direi 

to a 50% (cinqüenta por cento) do valor da indenização por tem-

p0 de serviço), por unanimidade;' Vigsihia: Terceira: (construção 

de escola pelos empregadores) , por maioria; Vigësima Quarta: (ta 

refeiros) , por maioria; vigsirn'a Quinta: (Fornecimento aos em-

pregados que, cortam cana a. peso, do comprovante original da ba 

lança, da respectiva quantidade cortada, dentro de vinte e qua-

tro horas apGs a pesagem), por maioria; Vigsima Sexta: (Estabe 

lecimento do valor da tarefa aos empregados, atravs de documen. 

to escrito) , por maioria; Vigésima Sétima: (Fornecimento de água 

potável pelo empregador áos seus empregados, diariamente, no lo 

cal de trabalho) , por maioria; Vig&sima 'Oitava: (Salário norma 

ti.vo), por maioria; vigsima Nona: (Fornecimento de um litro de 

leite; no mínimo, para cada empregado), por maioria; Trig&sima: 

(será garantido o dia de trabalho do delegado sindical que pre-

cisar tratar de assuntós de interesse da categoria junto à dire 
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tarja dos Suscitantes), por unanimidade. Custas, pela Stdo. re 

manescente de Cr$ 18.796,60 (dezoito mil, setecentos e noventa 

e seis cruzeiros e sessenta centavos) ; calculadas sobre o valor 

arbitrado de Cr$ 800.000,Q0 (lOitocentos mil cruzeiros)". - Pu-

blicado no D.O.U. de 24/06/82, Ano VIII, PARTE III. 



ti 

ANExo4 - CÓPIA DO TERMO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE O SINDICATO 

DA INDO5TRrA E DA REFINAÇÃO bo AÇÚCAR NOS ESTADOS DO 

RIO DE JANEIRO E ESPÍRI+OSANTO  E O SINDICATO •DOS EM-

PREGADOS RURAIS DE CAMPOS 

Aos nove dias do ms de julho de mil novecentos e ses 

senta e três, reuniram-se nesta Delegacia Regional do Trabalho 

no Estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do senhor Sebas 

tião Bibiano Torres, Delegado Regional do Trabalho, os represen 

tantes do Sindicato da Indústria e da Refinação do Açúcar 	nos 

Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo e do Sindicato 	dos 

Empregados Rurais de Campos, representados, respectivamente, pè 

las suas Diretorias, os quais ap6s os necessários debates chega 

..ram ao acordo consubstanciado nas seguintes cláusulas: 

Primeira - Os senhores empregadores concederão aos empregados 

rurais da agro-indústria do açúcar, do Estado do Rio 

de Janeiro, um aumento salarjai nas seguintes condições: a) um 

aumento de Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros), para os empre 

gados que percebam o salário mínimo regional; 	b) para os que 

percebam salários superiores ao referido mínimo regional, o au 
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mento será de 70% (_setenta por cento) , com o 	"teto" de 

Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) e o "piso" de Cr$ 15.000,00 

(quinze mil cruzeiros) , isto é, não poderá haver aumento, decor 

rente do presente acordo, superior a quarenta mil cruzeiros 	e 

nem inferior a quinze mil cruzeiros, em oito horas de trabalho 

e incidindo este aumento sobre o salário fixo percebido 	pelos 

empregados em 19 de janeiro de 1963; 

Segunda 
T 
Serão compensados todos os aumentos espontaneos conce 

didos pelos empregadores desde 19  de janeiro de 1963 

até a presente data; 

Terceira - O presente acordo terá vigência de 12 meses, vigoran 

do apar-tir de 18 de junho de1963, e findado em 31 

de maio de 1964; 

Quarta - Ocorrendo, no decurso da vigência do presente acordo, 

que o preço. de Cr$ 4.400,00 de sado de açúcar cristal 

"standard", na condição PVU, seja oficialmente majorado 	pelo 

IAA, em valor superior ao citado preço de Cr$ 4.400,00 por sa- 

co, e caso venha a ser estipulada na composição do novo 	preço 

majorado, parcela para atendimento do aumento salarial, os se-

nhores industriais cumprirão a provisão que for estabelecida, a 

partir da data de sua publicação ao Diário Oficial da União; 

Quinta - O pagamento das diferenças salariais de 19 de junho de 

- 	1963 até 30 de junho de 1963, resultantes do presente 

acordo, será satisfeito, por inteiro, até o dia 20 de agosto de 

1963; 

•-;'*' 	 -. 	- r:Y::;. 	,•- :; TT 
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Sexta - Os senhores empregadores concederão a todos os emprega 

dos que façam jus legalmente a 20 dias úteis de 	fri 

as, ap6s haverem completado o período de aquisição, uma 	exten 

são do período legal até completarem-se 30 [trinta) dias corri 

dos. A extensão de 2Q dias üte2s para 30 dias cor-ridos será pro 

porcional, se o empregado somente fizer jus legalmente a férias 

proporcionais, ou seja, 20 dias úteis aos que tiverem ficado à 

disposição do empregador por mais de 250 dias nos 12 meses 	do 

ano contratual; 15 dias, aos que tiverem ficado à disposição do 

empregador por mais de 200; li ..as, aos que tiverem ficado 	à 

disposição do empregador menos 200 e mais de 150 dias e, final 

mente, 7 dias aos que ficarem à disposição do empregador 	mais 

de 100 dias e menos de 150. Em qualquer caso será pago, sobre o 

período das farias concedidas nos termos desta cláusula, os adi 

cionáis legais para todos aqueles empregados que o recebam 	ha 

bitual e permanentemente; 

Sétima - Fica expressamente proibido aos.senhores empregadores, 

a partir da data do início da vigancia deste 	acordo; 

efetuar desconto no salário dós empregados à título de habita 

ção, sendo que, a Usina que tenha efetuado o aludido desconto . a 

partir de 18 de junho de 1963, ficará obtigada a devolva-lo no 

prazo.e condições previstas na cláusula quinta; 

Oitava - Fica entendido que, dentro do prazo de 30 dias, 	for- 

mar-se-á uma comissão paritária para.estudar a destina 

ção das verbas do IAA concernente à assistancia .m&dico-farmacêu 

tica e social dos trabalhadores rurais da agro-indi3stria açuca 

reira; 

&4S. £i4it& 
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Nona 	- Fica estabelecido que os senhores empregadores 	vende 

rio aos empregados que assim o desejarem, o açúcar cris 

tal standard, necessário ao seu consumo e da sua família, ao 

preço da tabela oficial do IAA; 

D&cima - Quando ocorrer a hipétese de chuvas intensas, 	::assim 

consideradas pela Estação Experimental do 	Ministério 

da Agricultura, em Campos, que ocasionem a paralisação dos na 

balhos na lavoura, o tempo referente a atual paralisação, 	não 

será considerado para efeito de interrupção ao direito do repou 

so semanal remunerado; 

Parágrafo jinico- Cessada a chuv, deverá o empregado retornar 

aos serviços, desde que, isso ocorra 	ainda 

dentro do horário normal de trabalho. 

E, por estarem assim acordados assinam o presente 	em 

4 (quatro) vias para um só efeito. 

Niterói-R.J., em 9 de Julho-de 1963 

Delegado Regional do Trabalho no Es 

tado do Rio de Janeiro. 

Sindicato da Indústria e da Refina 

ção do Açúcar nos Estados do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo. 

Sindicato dos Empregados Rurais de 

Campos. 



ANEXO 5 - CÓPIA DO PROCESSO JULGADO POR Dsínio DE 19O 

PC-7-80 - Rei. Juiz: L>rad de Almeida - Suscitante: Sin 

dicato dos Trabalhadores Rurais de Campos (Adv. Edson Carvalho 

Rangel) Suscitado: Sindicato Rural de Campos (Adv. Amaro Barreto) 

"Em sua composição Plena, julgar procedente, em parte, o Dissí 

dio para estabelecer as seguintes condiç6es: Primeira: Indefe-

rir, por maioria: a pretensão relativa à fixação da produtivida 

de por falta de elementos para a fixação da mesma; Segunda: Vi 

gência a partir de 15.01.80, por hum (1) ano, por unanimidade; 

Terceira: Serão abonadas as faltas ao serviço em razão do càmpa 

recimento do empregado para prestar provas escolares, em 	horá 

rio coincidente com a do trabalho (cláusula t'a" do Dissídio an 

tenor) , por unanimidade; Quarta: Picam os empregadores obriga 

dos a fornecer aos empregados os comprovantes autenticados dos 

salários pagos, discriminando-se nos recibos os valores e a na- 

tureza dos pagarnentos.e descontos, se houver (cláusula "d" 	do 

Dissídio anterior), poi unanimidade; Quinta: Ao empregado que, 

havendo comparecimento com pontualidade ao local de trabalho e 

que ficar impossibilitado de trabalhar por motivo alheio-  a sua 

vontade, será garantido o salário daquele dia (cláusula -"e" do 

---- - 	------ - -r - - 

11 	rCP 

Q) 
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Dissídio anterior) , por unanimidade; Sexta: Os empregadores des 

contarão dos empregados' bene;ftcios com o presente aumento, a quan 

tia de Cr$ 25,00 (vinte e cinco cruzeiros) de cada um, no prazo 

de 30 (trinta) dias após a publicação das conclusões do julgado, 

no 6rgão oficial, cujo montante será destinado para a ampliação 

da sede pr6pría, prestação de assistncia educacional, nidico-

-hospitalar, odontologia, colônia de fgrias (clãusula "b" doDis 

sídio anterior), por maioria; Stima: O Atestado Médico forneci 

do por médico do Sindicato Subscitante, que tenha comprovado con 

vanio com o INAMPS será reconhecido pelo empregador, ficando es 

te responsãvel pelos pagamentos dos dj.as consignados no atesta 

do. Clãusula concedida em processo TRT-231/78 Sindicato dos Tra 

balh.adores Rurais de Jaú, por maioria. Foram indeferidas as clãusu-

las: a) 'anuanios - pox unanimidade;' b) fornecimento de moradia 

gratuita aos seus empregados por maioria; c) fornecimento obrigat6 

rio de ferramentas, por unanimidade; • d) estabelecimento de multa de 

Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) devida a cada empregado, por mai 

oria; e) o salário de ingresso do trabalhador rural, durante a vign 

cia do presente instrumento normativo, será de no mínimo, do sa 

lário mínimo regional, vigente à época da admissão, acrescida de um per 

centual de 15% (quinze por cento), por unanimidade; f)  obrigatoriedade 

de os empregadores rurais concedereni aos seus empregados 2 (dois) hecta 

res dê terra para a implantação de lavouras, por unanimidade; g) consi-

derar como tempo de serviço, o de. transporte do empregado dentro da pro 

priedade ou entre propriedades' do mesmo empregador, por maioria; h) pi 

so salarial do valor de Cr$ 6.000,00 (seis mil cru'zados) para a 

categoria, por unanimidade" (,Publicado no D.O.U. de 	11/06/80.. 

Ano VI, Parte III). 



Mrxo b - DosTR3zuso LIA AREA OCUPADA POR IkIIOÀOES INDUSTRIAIS NO MORTE FLI.MISEJOSE 

I11E0L9AÇ0E5 tIRAIS 	- 	R1EA/PI000ÇA0 

0241 D1.EES PIS3JISA na iu-n. 	AREA JflEKS& 	LD'»9' 	1A 04 7$IIA (*EA 0/ cAq43 	ntA 	na P5O»20 	R.6N 	SEÏ1I 
00 ESTAlA- 	PVOPRIA 10(50 	5)0 	A OftlU 5034 	000115* 00104 10 Et 
'500000 (ao- 	pa t CARÁ DO 10 - mas 

I 	$ 	o» '- 01.134k 	QflIJAç 	AC14tA 	PJ 
tIWS/T2LU1AS  

Qa) 	Øis) 	QIs) Os.) 	(}.$)  

1. 570 . 	13.102 20.102 2.910 - 13.920 - 	3.352 1.192 4.176 10.300 7.530 375.000 45.0 150 

2. QSJ1SSM4k 21.000 21.000 - - 6.500 6.435 65 - 5.300 4.350 203.150 47.3 153 

3. antim 	. 16326 11.547 1.079 - 10.000 5.000 1.000 2.000 3.174 6.360 401.10 63.0 170 

4. 5)PtrAIA 36.000 14.300 1.200 - 6.400 5.010 2.520 340 7.000 7.000 420000 60.0 171 

S. SÃO AlIO 34.230 13.004 	. 1.264 2.000 3.311 7.056.5 1.323.2 441 7.054 LIII 231.330 42.4 135 

6. V 13.337 13.337 - - 6.360 3.664.3 2:295.2 - 4.363 4.300.6 240.763 54.6 130 

7. SAlSA MUÇOE 10.150 10.000 130 - 4.150 3.112.5 330 207.5 3.150 2.000 106.000 33.0 200 

6. C»t.045M 7.379 6.763 1.215 1.200 6.200 3.720 2.550 930 4.310 4.702 174.000 37.0 206 

9. PMA1 7.677 7.437 260 - 3.7*0 3.215 373 339 3.024 2.619 147.000 56j 

10. 021)4 7.267 6.992 235 1.950 4.343 7.4*5.3 1.450.1 207.1 1.153 3.153 175.650 56.0 130 

U. SPXLA OflJA 6.274 5.699 575 	. - 5.600 1.999,2 1.999.2 1.601.6 4.100 3.000 36.936 29.0 96.5 

12. SUA  6.200 4.200 2.000 4.000 2.000 1.560 500 3.213 3.219 230.579 71.7 110 

15. I00 001123412 5.645 5.645 - 600 2.500 350 500 1.230 2.200 1.200 30.735 23.3 200 

14. 321U 5.006.40 5.006.40 - - , 2.300 2.520 224 54 2.300 1.100 123.000 63.3 130 

•15. MESE1~ DENE . . . 	. 
0110 	tOI4A - 
Q13A) 5.000 2.500 2.500 - 1.500 1.500 1.000 ,_, 1.000 530 47.723,,56.o J. '.43 

16. COR.422315 4j0,91 4.4u.13 155•73 - . 	:0' 503,3 2.022 1.213,2 3.596 .2.596 93.116 35:9 no 

17. 0fl190 00 
ILC'sIO 4.500 	. 4.050 450 100 4.000 1.700 1.200 1.500 3.200 3.200 250.000 46.9 130 

II 04W52A 2.647 2.647 - - 2.140 214 642 105 

 

1.754 3.790 1.300 45.729 373 

TOTAL 159 Õ'jflhtflA'4 .IÇfl 50(5.1'I A0.0fl - 33.79&7 1&49L4 79.402 65.0046 £200.140 303 173 . .......- 	.. 
FORNECEDORES: 

• 19. ~L.~ 	1.250 	1.250 	. 	53 	' 	372 	3" 	- 	- 	342 - 	312 	24.000 	70.0 	150 

20. VAlIDOS LTP5 	53,20 	53,20 	- 	- 	43.6 	43,6 	- 	 29 	76' 	900 	31.0 	100 

U. 245A!1. C. RUaS. 	45.40 	45.40 	. 	- 	41,1 	11,1 	- 	- 	41.1 	12,1 	500 	41.1 	20 

1,3 	 TOTAL 	1.351,60 	1.331.60 	- 	30 	456,7 	456.7 	- 	- 	412.1 	303.1 	25.400 	61.0 	- 

10W-GERAL 	179.550i1.161.276.13 	11.274.73 	5.930 	100.114 	60.523.6 	23.790.7 	16.495.4 	79.514.1 65.107,7 	3.310.240 	50.7 	- 

hSt2.s: 	.• 	 .; 	.• .. 


