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RESUMO 

Esta tese tem como objetivo compreender quais foram as políticas trabalhistas e como 

foram executadas, em especial, nas áreas educacional e assistencial, assim como entender 

de que forma as ações repressivas contribuíram para sua efetivação. O conjunto dessas 

políticas públicas será aqui denominado de novo trabalhismo. O Ministério do Trabalho 

foi o principal articulador dessas políticas repressivas e seus ministros podem não ter sido 

os seus formuladores, mas tiveram papel-chave na sua negociação e viabilização com 

outros ministérios, com os sindicatos e com a comunidade internacional, especialmente 

com a Organização Internacional do Trabalho. O novo trabalhismo foi executado 

sobretudo entre os anos de 1964 e 1974 e visava ‘ampliar’ as atribuições dos sindicatos e 

torná-los parceiros do governo na promoção de projetos e programas de investimento nos 

setores sociais de produtividade indireta. Para atingir esse fim, era necessário que 

houvesse um expurgo das lideranças sindicais, o controle das eleições das diretorias e a 

criação de uma legislação sobre violações da liberdade de associação. 

Palavras-chave: Ministério do Trabalho; Ditadura militar; Políticas Públicas; Repressão; 

Assistencialismo; Educação; Sindicato. 

  



 
 

ABSTRACT 

This thesis aims to understand what the labor policies were and how they were 

implemented, especially in the educational and welfare areas, and how repressive actions 

contributed to their implementation in the early dictatorship’s years, between the Castelo 

Branco and Médici governments. Here, this group of public policies will be called novo 

trabalhismo (new labor). The Ministry of Labor was the main articulator of these 

repressive policies and, while its ministers may not have been their formulators, they 

played a key role in their negotiation and feasibility with other ministries, with unions 

and with the international community, especially with the International Labour 

Organization. New Labor was the public labor policy elaborated by the military 

dictatorship, especially between 1964 and 1974, and aimed to 'enlarge' unions’ 

attributions and make them partners with the government in the promotion of investment 

projects and programs in the social sectors of indirect productivity. To achieve this end, 

there had to be a purge of union leaders, control of board elections, and the creation of 

legislation on violations of freedom of association. 

Keywords: Ministry of Labor; Military Dictatorship; Public Policy; Repression; 

Welfarism; Education; Union. 
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Introdução 
 

Em janeiro de 2019, o Ministério do Trabalhou foi extinto e suas atribuições 

distribuídas por diversos órgãos da administração federal, a maior parte delas ficou com 

o recém-criado Ministério da Economia.1 Esse fato simboliza não apenas a perda de 

prestígio da pasta na agenda política, circunscrita ao seu orçamento e à sua autonomia, 

como também um manifesto lançado pelo novo Executivo sobre como os assuntos 

trabalhistas deveriam ser tratados. O Ministério do Trabalho se tornou uma Secretaria, tal 

qual antes de 1930. Seu acervo jaz em Brasília. Uma parte dele está no Centro de 

Referência do Trabalhador Leonel Brizola, uma bonita tumba. A outra, cerca de dez mil 

caixas, encontra-se em um galpão sem acondicionamento, à mercê do clima do Planalto 

Central, e é composta, de acordo com as informações, por parte da documentação das 

Delegacias Regionais de São Paulo e Rio de Janeiro, que tinha sido transferida na década 

de 1980 ou de 1990. 

 

 
1 No início da presidência de Jair Bolsonaro, diversos ministérios foram extintos com o objetivo de cumprir 
a promessa de campanha de ‘enxugar’ os gastos públicos. O (super)Ministério da Economia passou a 
gerenciar uma enorme fatia de recursos, refletindo a importância do ministro Paulo Guedes. Dois anos 
depois, em 2021, diante de mais uma crise institucional e política, com a necessidade de fazer acordos para 
acomodar aliados e controlar as denúncias de corrupção, o Ministério do Trabalho foi recriado, sob a gestão 
de Onyx Lorenzoni. “Nos governos anteriores, as gestões do FGTS [Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço] e do FAT [Fundo de Amparo ao Trabalhador] eram vinculadas ao Ministério do Trabalho, mas no 
governo Bolsonaro as duas áreas não estão ligadas à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ou seja, 
não precisariam ser transferidas automaticamente para Onyx”. A criação do Ministério do Trabalho e 
Previdência Social levou a transferência de 66% do orçamento controlado pelo ministro da Economia, 
refletindo o desgaste de Paulo Guedes e a necessidade de passar o controle das verbas para aliados políticos. 
Bolsonaro recria Ministério do Trabalho e nomeia Onyx Lorenzoni para pasta. Disponível em: 
<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/07/28/bolsonaro-recria-ministerio-do-trabalho-e-
nomeia-onyx-lorenzoni-para-pasta.htm>. A nova pasta do governo, que será comandada por Onyx 
Lorenzoni, terá um dos maiores orçamentos da Esplanada. Acessado em 27/09/2021. Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/07/29/interna_politica,1290955/recem-recriado-
ministerio-do-trabalho-e-previdencia-levara-66-da-economia.shtml>. Acessado em 27/09/2021. 
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Figura 1: Fotografias do acervo do Ministério do Trabalho em Brasília em 2017. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Na última vez em que estive no Ministério do Trabalho, tentando viabilizar uma 

parceria para que alunos da Universidade de Brasília pudessem ajudar a realizar o 

tratamento técnico do acervo e garantir a sua mínima preservação ao mesmo tempo em 

que aprendiam a fazer pesquisa documental, fui recebida pelo coordenador-geral de 

Recursos Logísticos2, ao qual o Arquivo Geral se subordina, indicado, então, por alguém 

do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).3 Após uma longa conversa sobre o acervo, ficou 

evidente que não seria possível realizar nenhum trabalho. Não era a primeira vez que eu 

me deparava com uma pessoa que desconhecia as regras do tratamento técnico 

arquivístico, também não me surpreendi com o fato de ele acreditar no mito da 

digitalização e que os documentos velhos precisavam ser eliminados por causa dos custos. 

O que me causou estranheza, no entanto, foi que, pela primeira vez, alguém queria saber 

o que eu pesquisava antes de autorizar minha entrada no acervo. Eu já tinha visitado o 

arquivo em inúmeras outras ocasiões, acompanhada ou não por integrantes da Comissão 

 
2 Ministro coloca jovem de 19 anos, apadrinhado do PTB, para fazer pagamentos de R$ 473 milhões. O 
Globo. Rio de Janeiro. 08 mar 2018. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/ministro-coloca-
jovem-de-19-anos-apadrinhado-do-ptb-para-fazer-pagamentos-de-473-milhoes-22470321>. Acessado em 
29/07/2019. 
3 É essencial historicizar a trajetória do PTB para que as suas ações em 2021 não sejam confundidas com a 
do período de fundação, em 1945, e extinção durante a ditadura, em 1965, e posterior recriação em 1980. 
Abordarei alguns aspectos do partido no decorrer dessa introdução. 
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Nacional da Verdade ou da Comissão da Verdade do Ministério do Trabalho, que é 

liderada pelas centrais sindicais. Essa conversa ocorreu um ano antes da extinção da Pasta. 

Existe uma parte do acervo do Ministério do Trabalho que foi recolhida para o 

Arquivo Nacional, em Brasília. Não é um volume pequeno, mas ainda pouco, se 

comparado ao que está no Ministério do Trabalho. A preocupação com a preservação 

desse acervo afetou, significativamente, parte da pesquisa desta tese. Um importante 

processo sobre a greve que ocorreu em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, no 

ano de 1968 (discutida no capítulo 1), estava em um galpão (depois foi transferido para o 

Centro de Referência Leonel Brizola) e foi achado, por acaso, em uma das visitas com a 

equipe da Comissão Nacional da Verdade. Outros documentos, como os relatórios de 

prestação de contas de sindicatos (parte das fontes analisadas no capítulo 2), encontram-

se distribuídos no Arquivo Nacional e no Ministério do Trabalho, mas só foi possível 

examinar os que estão na primeira instituição, pois o instrumento de pesquisa do 

Ministério e as condições precárias de acesso aos processos que lá se acham inviabilizam 

sua consulta. 

Ao participar de uma oficina sobre trabalho do historiador4, falei um pouco acerca 

de como eu estruturei a pesquisa para montar a tese a alunos da graduação. Ao organizar 

a apresentação, percebi como discutir de arquivos era essencial para compreender o 

processo de pesquisa. É comum alguém me perguntar sobre documentos e arquivos, 

porém mais pessoas passaram a me questionar como trabalhar com os arquivos. Pego um 

desvio e, em breve, retomarei esse tópico. 

Como uma historiadora que trabalha no Arquivo Nacional, afirmo que a 

compreensão da história da instituição é parte essencial do tratamento técnico de um 

acervo documental. Como uma funcionária do Arquivo Nacional que faz uma tese de 

doutorado, é impossível não esperar que eu observe todas as atribuições da instituição em 

que eu trabalho. 

Por isso, ao olhar para o órgão Ministério do Trabalho, sabia que seria necessário 

executar alguns recortes. Eu não poderia estudar tudo o que a pasta fez durante todo o 

período da ditadura e, também, não queria me centrar em uma única atribuição. Para 

delimitar, eu precisava descobrir onde estavam as respostas para o que eu perguntava.  

 
4 Agradeço ao professor Marco Aurélio Vannucchi pelo convite para participar da quarta edição do ciclo 
de palestras “O ofício do historiador”, realizada em 07 de maio de 2019, no CPDOC/FGV.   
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Qual foi a política pública trabalhista desenvolvida pela ditadura brasileira para a 

classe trabalhadora e seus sindicatos? Ela foi capaz de direcionar o trabalho das lideranças 

sindicais? Quais pautas eram passíveis de discussão com o governo? De que forma e quais 

grupos eram atingidos pela repressão? Como agências internacionais, como a 

Organização Internacional do Trabalho, poderiam afetar a atuação e as decisões sobre a 

área trabalhista no Brasil? 

Obviamente, eu tinha que buscar as fontes, questioná-las, colocá-las à prova, 

afinal, esse é o trabalho elementar do historiador. No entanto, depois que retornei do 

doutorado sanduíche5, ficou evidente que o trabalho que desenvolvemos não tem nada de 

visível. Ao finalizar a tese e apresentar o resultado, com as suas notas de rodapé e citações, 

tornamos o processo hermético. Dar visibilidade às fontes, acredito, também pode ser 

uma forma de olhar diferente para os acervos e, quem sabe, valorizá-los e difundir a 

necessidade da sua preservação. Portanto, sempre que possível, apresentei as fontes e seus 

arquivos, no desenvolvimento e análise da tese. Escolhi falar sobre as fontes que utilizei, 

o processo de seleção e por que elas me trariam as respostas para aquelas perguntas. 

Este preâmbulo é essencial para a compreensão do motivo de os acervos 

institucionais serem parte fundamental desta tese e o meu principal foco de interesse. O 

relatório produzido pela CNV, o já citado processo acerca da greve de Cabo e inúmeros 

documentos do Serviço Nacional de Informação (SNI) são as fontes utilizadas no capítulo 

1, que discute a repressão aos trabalhadores durante a ditadura. Os também já 

mencionados relatórios de prestação de contas dos sindicatos aparecem no capítulo 2 e 

são utilizados para debater o sistema previdenciário e de saúde do país. No terceiro 

capítulo, os boletins informativos publicados pela Agência Nacional, órgão de notícias e 

propagandas do governo federal, servem como base para a compreensão do projeto 

educacional ditatorial. E, por fim, os relatórios mensais produzidos pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e os processos de violação de direitos sindicais são 

analisados para refletir sobre o poder de um organismo internacional no direcionamento 

das políticas em estados ditatoriais, no capítulo 4. 

 
5 Participei do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior pela Capes (PDSE/Capes), durante os meses 
de outubro de 2018 a março de 2019, e estive como aluna visitante no Departamento de Ciências Sociais 
do King’s Collegue, com a supervisão do professor Anthony Pereira. Quase a totalidade dos alunos que 
compõem o King’s Brazil Institute (KBI) são alunos de Relações Internacionais.  
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Faço um último adendo quanto às fontes do capítulo 4. Quando cheguei em 

Genebra para pesquisar no acervo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

minhas expectativas sobre as possibilidades de pesquisa eram altas. Após uma semana 

debruçada nas pastas, eu entendi que seria impossível cobrir todos os temas que 

vinculavam a OIT com o Brasil durante a ditadura militar. Meu filtro inicial eram os 

processos que tratavam de violações de liberdade de associação e denúncias contra a 

prisão de sindicalistas, em especial Clodesmidt Riani, que era membro do Conselho de 

Administração da Agência e tinha sido preso em 1964. Não obstante, a tentação era 

grande, a OIT era um universo de possibilidades. Eu tinha retornado ao dilema inicial do 

doutorado e precisava me conter, pois estava sob risco de escrever uma outra tese. Essa, 

talvez, tenha sido a decisão mais difícil que tomei ao longo dos caminhos desta pesquisa. 

Renunciar a riqueza das discussões apresentadas e o ineditismo do material, sabendo da 

imensa lacuna entre as produções sobre a temática.6 Senti uma grande empatia pelas 

pessoas que trocam seus temas de tese depois de ir para o doutorado sanduíche, ou por 

causa do acervo, ou pelas discussões e experiências vividas. 

A evidente inversão dos elementos que compõem a introdução tem como 

propósito espelhar o caminho trilhado durante a pesquisa para a tese. Os questionamentos 

iniciais, as buscas por e nos acervos, as trocas realizadas em diferentes instituições, 

grupos e países, os necessários cortes e as sugestões de complementação e de ênfase em 

determinado tema não podem ficar relegados aos agradecimentos iniciais, porque 

conformaram e modificaram de forma essencial o objetivo e texto final. 

Portanto, o objetivo desta tese é compreender quais e como foram executadas as 

políticas trabalhistas, em especial nas áreas educacionais e assistenciais, assim como 

entender de que forma as ações repressivas contribuíram para sua efetivação. O conjunto 

dessas políticas públicas será aqui denominado como novo trabalhismo, por motivos que 

 
6  Magaly Rodriguez García apresenta quatro grandes desafios para os estudos sobre a OIT: 1) pesquisas 
que enfoquem países de média e baixa renda, especialmente Ásia, África e América Latina; 2) compreender 
melhor a dinâmica entre atores estatais a não estatais; 3) as pesquisas sobre empregadores e estados-
membros são pouco desenvolvidas, pois existe uma preferência para o estudo dos sindicatos; 4) é necessário 
aprofundar o estudo comparativo entre a OIT e outras organizações internacionais. RODRÍGUEZ 
GARCÍA, Magaly. Conclusion: The ILO's Impact on the World. In: Van Daele, J.; Rodríguez García, M.; 
Van Goethem, G.; van der Linden, M. (orgs.). ILO Histories. Essays on The International Labour 
Organization and its Impact on the World During the Twentieth Century. Bern: Peter Lang, 2010. p. 461-
478 
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eu explicarei adiante. O Ministério do Trabalho7 foi o principal articulador dessas 

políticas, seus ministros podem não ter sido os formuladores, mas tiveram papel-chave 

em sua negociação e viabilização com outros ministérios, com os sindicatos e com a 

comunidade internacional, especialmente com a Organização Internacional do Trabalho. 

Encerro este preâmbulo e passo a discutir como a produção historiográfica lidou 

com a questão trabalhista e como a recolocação da questão classista, sob um novo ângulo, 

no debate, permite ampliar e complexificar a compreensão sobre a sociedade durante a 

ditadura. 

 

O golpe contra os trabalhadores em 19648 
 

Diversas forças e fatores são colocados lado a lado para explicar como ocorreu o 

golpe de 1964. A escalada do acirramento político atingiu o seu auge no Comício da 

Central, em 13 de março, ocasião em que o presidente João Goulart, conhecido como 

Jango, diante de trabalhadores, sindicalistas, estudantes e militares, anunciava as reformas 

de base e propunha um diferente caminho econômico.  

As ações de Jango foram objeto de um intenso debate historiográfico, cujas 

ramificações afetaram as visões sobre os motivos e as forças que levaram à tomada do 

poder pelos militares. Ainda na década de 1970, Alfred Stepan9 defenderia a ideia de que 

a incapacidade de João Goulart para moderar os atores políticos e a escalada do 

 
7 O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio foi criado em novembro de 1930. Em julho de 1960, a 
pasta sofreu uma modificação de atribuições e nomenclatura, passando a se denominar Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. Em 1974, foi anunciada a separação das duas pastas, com a criação de novos 
ministérios. Optei, para facilitar a leitura, por usar apenas Ministério do Trabalho, quando citado por 
extenso, e MTPS, quando mencionada a sigla do órgão. 
8  Paulo Fontes sintetizou os argumentos que demonstram como o fortalecimento da presença dos 
trabalhadores e de suas organizações no espaço público foi fundamental para o golpe de 1964 em um 
pequeno artigo intitulado O golpe contra os trabalhadores publicado originalmente no site Carta Maior em 
abril de 2014 e republicado em março deste ano no site do LEHMT/UFRJ. Este item compartilha muitas 
das ideias presentes no artigo e toma emprestado seu título. Disponível em: <https://lehmt.org/o-golpe-
contra-os-trabalhadores-paulo-fontes>. Acessado em 16/10/2021. 
9 STEPAN, Alfred. Os militares na política: as mudanças de padrões na vida brasileira. Rio de Janeiro: 
Artenova, 1975. Para saber mais sobre estudos acerca do papel dos militares durante a ditadura, realizados 
sob diferentes abordagens e perspectivas, ver: D’ARAÚJO, Maria Celina; SOARES, Gláucio Ari Dillon; 
CASTRO, Celso (Org.). Os anos de chumbo. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. MARTINS FILHO, 
João Roberto. O palácio e a caserna. São Carlos: EdUFSCar, 1995. MARTINS FILHO, João Roberto. 
Tortura e ideologia: os militares brasileiros e a doutrina da guerre révolutionnaire (1959-1974). In: 
SANTOS, Cecília; TELES, Edson e TELES, Janaína de Almeida. Desarquivando a ditadura: memória e 
justiça no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2009, v.1.CHIRIO, Maud. A política nos quartéis: revoltas e protestos 
de oficiais na ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2012. 
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radicalismo às vésperas daquele abril de 1964 indicavam sua intenção de ele mesmo, 

junto com os comunistas, subverter o sistema democrático e aplicar um golpe. O autor, 

ao analisar o papel dos militares na política, indicou que as tensões já existentes entre o 

baixo e o alto oficialato e entre correntes discordantes dentro das Forças Armadas foram 

agravadas pela Revolta dos Marinheiros, episódio no qual marinheiros reunidos no 

Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, no dia 25 de abril, declararam apoio às 

reformas de base de Jango e reivindicaram, entre outros, o direito de associação e 

melhores condições para os navios e quartéis. 

Outros autores voltaram o seu olhar para o período anterior ao golpe para explicar 

a queda do governo. Octávio Ianni, em O colapso do populismo no Brasil10, analisou a 

ruptura do modelo político, econômico e social implementado e controlado pelo Estado 

através da política de massas, o qual havia se consolidado entre 1945 e 1964. A cooptação 

das classes assalariadas, de origem rural e vistas como ‘atrasadas culturalmente’ e 

‘inexperientes politicamente’, por líderes carismáticos para o desenvolvimento de uma 

sociedade urbana e industrial teria limitado a sua organização e capacidade de impor suas 

demandas. 

As esquerdas também foram consideradas ‘culpadas’, por demonstrar ‘pouco 

apreço’ pela ideia de democracia, e, portanto, suas ações ‘radicais’ no pré-1964 acabaram 

por ‘justificar’ o golpe. Argelina Figueiredo11 caracterizou o golpe como um confronto 

de forças que eliminaram outras opções de ação, ou seja, diante das decisões tomadas por 

João Goulart e o reposicionamento dos atores, restariam poucos caminhos que não 

levariam ao golpe de 1964.  

Ao analisar os grupos golpistas, René Armand Dreifuss12 afirmou que a ditadura 

teria sido implementada quando um heterogêneo grupo empresarial conseguiu articular, 

com a injeção de avultantes recursos, a desestabilização do governo através da atuação 

em diferentes frentes, como a intensa propaganda anticomunista, executada por meio do 

IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) e do IBAD (Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática). A tese, baseada na teoria gramsciana, deslocava a explicação sobre as 

 
10 IANNI, Octávio. O colapso do populismo no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988. 
11 FIGUEIREDO, Argelina Cheibud. Democracia ou reformas? Alternativas democráticas à crise política: 
1961-1964. São Paulo: Paz e Terra, 1993. 
12 DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado. Petrópolis: Vozes, 1987. 
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razões do golpe para o complexo arranjo que a burguesia teria executado, com apoio dos 

militares, para conquistar o Estado. 

Essas análises, em certa medida, formaram os balizadores das discussões 

historiográficas sobre 1964. Quarenta anos depois do golpe, diversos autores 

aproveitaram a efeméride para apresentar um balanço das produções temáticas do campo. 

Carlos Fico13, por exemplo, afirmou que a área vinha despertando um notável interesse, 

especialmente nos jovens, sendo os principais tópicos de atenção: o discutível caráter 

democrático das esquerdas, a anistia e o processo de transição democrática e, ainda, o 

golpismo de João Goulart. Os objetos estudados pareciam se repetir, mas com novas 

análises, fontes e métodos, fornecendo renovadas interpretações para o golpe de 1964 e 

para a ditadura. O conhecimento dos aspectos culturais e das engrenagens das políticas 

repressivas complexificaram a compreensão da sociedade e do Estado. Os sindicatos e os 

trabalhadores, todavia, pareciam ser um assunto, se não esgotado, ao menos invisível nos 

balanços historiográficos.14 

No entanto, desde os anos 1980, estudos de antropólogos, sociólogos, cientistas 

políticos e historiadores produziram uma nova leva interpretativa, muitos deles 

influenciados por obras teóricas, como a de E.P. Thompson, e pelo contexto brasileiro 

das lutas e greves do ‘novo sindicalismo’. A maioria dos estudos não atingiu o período 

ditatorial, mas expôs o potencial de pesquisa do campo. Trabalhadores rurais15, os 

espaços de sociabilização16 e a relação com o mundo político17 mostraram as 

 
13 FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista Brasileira de História, v. 
24, n. 47, setembro 2004. 
14 Na introdução de O golpe e a ditadura militar: quarenta anos depois (1964-2004), os organizadores 
indicam que o livro “não resume tudo o quanto se disse e ainda se está dizendo sobre esse passado tão 
recente e de memória tão dolorosa, mas oferece uma expressiva mostra de estudos e pesquisas que se 
realizaram, e ainda estão se realizando, sobre os 40 anos da ditadura militar no Brasil”. Estão presentes na 
obra textos sobre quatro grandes temas: história e memória; política, economia e sociedade; cultura e 
política; repressão, censura e exílio. Não há capítulo algum dedicado aos sindicatos e trabalhadores. No 
balanço dos 50 anos do golpe, em outro livro dos mesmos autores, há um capítulo escrito pelos sociólogos 
Ricardo Antunes e Marco Aurélio Santana sobre o novo sindicalismo. REIS, Daniel Aarão, RIDENTI, 
Marcelo, MOTTA, Rodrigo Sá (orgs.). O golpe e a ditadura militar: quarenta anos depois (1964-2004). 
Bauru: Edusc, 2004. p. 10. REIS, Daniel Aarão, RIDENTI, Marcelo, MOTTA, Rodrigo Sá (orgs.). A 
ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 
15 LOPES, José Sérgio Leite. A tecelagem dos conflitos de classe na cidade das chaminés. São Paulo: 
Editora Marco Zero/Editora da Universidade de Brasília, 1988. PALMEIRA, Moacir. Casa e trabalho: nota 
sobre as relações sociais na plantation tradicional. Rio de Janeiro: Contraponto, 1977. SIGAUD, Lygia 
Maria. Os clandestinos e os direitos: estudo sobre trabalhadores da cana-de-açúcar de Pernambuco. São 
Paulo: Duas cidades, 1979. 
16 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle 
époque. Campinas: Editora da Unicamp, 2001. DECCA, Maria Auxiliadora Guzzo. A vida fora das 
fábricas: cotidiano operário em São Paulo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
17 GOMES, Angela de Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 
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possibilidades de lutas dentro e fora das fábricas, das entidades sindicais e dos partidos 

políticos. 

Esse novo olhar demoraria a pairar sobre o período ditatorial. Pesquisadores 

nacionais e internacionais18, na década de 1970, reforçaram a tese de que o 

corporativismo seria o responsável pela imobilidade de ação, isto é, a estrutura sindical 

brasileira, por ser ‘subordinada’ ao Estado, teria amarrado qualquer possibilidade de 

reação da classe trabalhadora diante do golpe, pois suas lideranças (e liderados) estariam 

dependentes dos benefícios ‘concedidos’ (a prestação de serviços assistenciais). Nesse 

sentido, as ideias de Francisco Weffort19 se tornaram marcos da crítica à orientação e 

organização dos comunistas e dos sindicalistas no pré-1964, pois a sua adesão à estrutura 

sindical e aceitação das práticas populistas limitaram a sua capacidade de atuação. Para o 

autor, as greves que ocorreram em Contagem e Osasco, em 196820, foram possíveis 

devido a sua independência em relação, especialmente, às cúpulas sindicais. Ao se 

aproximar das bases e se afastar da estrutura, um novo modelo de ação operária, em 

consonância com o processo de industrialização, criaria um sindicato ‘representativo’ e 

‘democrático’. 

Essa interpretação também foi partilhada por parcela dos movimentos sindicais, 

na emergência do ‘novo sindicalismo’. Estas novas lideranças teriam empreendido uma 

ofensiva contra algumas atividades executadas pelos sindicatos, como a assistência social. 

O assistencialismo se tornou uma expressão que simbolizava a manipulação e o controle 

estatais, passando a ser empregada, pejorativamente, para caracterizar os ‘pelegos’. Nesta 

tese, optei por utilizar o termo assistencialismo sem essa conotação negativa, indicando 

apenas a ação assistencial desempenhada pelos sindicatos e, portanto, não encampando a 

interpretação de que essa ela seria prejudicial para a mobilização da classe trabalhadora.21  

 
18 MERICLE, Kenneth. Corporatist control of working class: authoritarian Brazil since 1964. In: 
MALLOY, James. Authoritarism and corporativism in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 1977. ERICKSON, Kenneth Paul. Sindicalismo no processo político no Brasil. São Paulo, 
Brasiliense, 1979. RODRIGUES, José Albertino. Sindicato e desenvolvimento no Brasil. São Paulo: Difel, 
1968. MARTINS, Heloisa Helena Teixeira de Souza. O Estado e a burocratização do sindicato no Brasil. 
São Paulo: Hucitec, 1989. RODRIGUES, Leôncio Martins. Trabalhadores, sindicatos e industrialização. 
Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009. ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. O 
sindicalismo no Brasil: novos problemas, velhas estruturas. Debate e Crítica. n. 6, 1975. 
19 WEFFORT, Francisco Correa. Participação e conflito industrial: Contagem e Osasco, 1968. São Paulo, 
Cebrap, 1972. 
20 No capítulo 1, irei abordar as greves que ocorreram em 1968. 
21 Uma ampla discussão sobre sindicatos e assistencialismo será realizada no capítulo 2. 
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Aliás, seriam os estudos sobre as práticas do ‘velho’ sindicalismo, examinadas 

sob novos marcos temporais, que assinalariam a renovação interpretativa acerca dos 

sindicatos, lideranças e sua atuação junto à classe trabalhadora22. Alguns desses estudos 

procuraram explicitamente rediscutir as supostas diferenças e descontinuidades entre o 

“novo sindicalismo” e as práticas e ideologias sindicais anteriores a 1964.23. O 

sindicalismo no período ditatorial, entretanto (com exceção das greves de 68 e dos 

movimentos grevistas a partir de 1978), continuou a ser pouco estudado e analisado.  

Em 2005, Marcelo Badaró publicou um balanço discutindo a historiografia sobre 

o golpe e lembrando a centralidade dos trabalhadores no debate.24 O autor já questionava 

como o revisionismo25, que passava a dominar as interpretações sobre 1964, havia 

deslocado a explicação que o golpe se deu “para controlar os trabalhadores e garantir o 

projeto empresarial” para a de que “foi em decorrência de uma intransigência mútua, 

senão de uma maior responsabilidade ‘das esquerdas’”.26 

Em 2017, após 13 anos da publicação do seu primeiro balanço historiográfico, 

Carlos Fico novamente oferecia uma avaliação do estado da arte e buscaria identificar 

“algumas das mais relevantes obras da ditadura militar, recentes ou não, para discutir as 

 
22 RAMALHO, José Ricardo. Estado patrão e luta operária. O caso FNM. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1989. PESSANHA, Elina; MOREL, Regina. Gerações operárias: rupturas e continuidades na experiência 
de metalúrgicos do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 6, n. 17, 
outubro 1991. NEGRO, Antonio Luigi. Linhas de montagem. O industrialismo nacional-
desenvolvimentista e a sindicalização dos trabalhadores. São Paulo: Boitempo, 2004. SILVA, Fernando 
Teixeira da. Operários sem patrões: os trabalhadores da cidade de Santos no entreguerras. Campinas: 
Editora da Unicamp, 2003. SANTANA, Marco Aurélio. Partido e militância sindical: a atuação comunista 
no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro (1947-1964). Revista de Sociologia e Política, n. 8. junho 
1997. FONTES, Paulo. Trabalhadores e cidadãos: Nitroquímica: a fábrica e as lutas operárias nos anos 50. 
São Paulo: Annablume, 1997. 
23 MATTOS, Marcelo Badaró. Novos e velhos sindicalismos: Rio de Janeiro (1955-1988). Rio de Janeiro: 
Vício de Leitura, 1998. Sobre a discussão em torno dos ‘velhos’ e ‘novos’ sindicalismos, ver também: 
SANTANA, Marco Aurélio. O ‘novo’ e o ‘velho’ sindicalismo: análise de um debate. Revista de Sociologia 
e Política, n. 10-11, dezembro 1998. SANTANA, Marco Aurélio. Entre a ruptura e a continuidade: visões 
da história do movimento sindical brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 14, n. 41, 1999. 
24 É importante destacar que Caio Navarro de Toledo também indicou que “abril de 1964 representou, de 
um lado, um golpe contra as reformas sociais que eram defendidas por amplos setores da sociedade 
brasileira e, de outro, representou um golpe contra a incipiente democracia política que nascera em 1945, 
com a derrubada da ditadura do Estado Novo.” TOLEDO, Caio Navarro de. 1964: Golpismo e democracia. 
As falácias do revisionismo. Crítica Marxista, v.1, n.19, 2004. TOLEDO, Caio Navarro de. 1964: o golpe 
contra as reformas e a democracia. Revista Brasileira de História, v. 24, n. 4, 2004. 
25 Diferentes autores passaram a rever interpretações sobre o golpe de 1964. Esse movimento foi 
caracterizado negativamente e chamado de revisionista. Não pretendo abordar os aspectos da discussão em 
torno do revisionismo nesta tese, pois os artigos supracitados resumem e respondem grande parte desse 
debate. O excelente artigo de Mariana Joffily faz uma análise acerca das polêmicas que surgiram nos 
‘aniversários do golpe de 1964’. JOFFILY, Mariana. Aniversários do golpe de 1964: debates 
historiográficos, implicações políticas. Tempo e Argumento, v. 10, n. 23, 2018. 
26 MATTOS, Marcelo Badaró. Os trabalhadores e o golpe de 1964: um balanço da historiografia. História 
e Luta de Classes, ano 1, n. 1, abril 2005. p.18. 
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seguintes questões teórico‐conceituais e historiográficas que têm vindo à tona 

ultimamente”. Os principais temas pareciam ecoar aqueles contidos no artigo de 2004: o 

revisionismo de determinados objetos de pesquisa (golpismo de João Goulart, caráter 

democrático das esquerdas, o uso do conceito de cultura política e o não uso do conceito 

de classes sociais); “a noção de retroalimentação entre ‘luta armada’ e repressão”; 

periodização do golpe e ditadura; e a saída da ditadura e os setores de oposição”.27 Apesar 

de já existir uma considerável produção a respeito dos trabalhadores na ditadura, que 

abordarei adiante, o autor focou na disputa sobre o uso da categoria de ‘classe social’ para 

compreensão dos motivos do golpe de 1964. Para ele, o debate teria ficado restrito à 

vinculação às correntes historiográficas que classificam o golpe e a ditadura como 

‘empresarial-militar’, ‘civil-militar’ ou ‘militar’28 e à ideia de que o golpe significou uma 

vitória da burguesia, ambas as conclusões já alcançadas pela historiografia, sendo, 

portanto, um ‘falso’ dilema apresentado pelos marxistas. 

Alguns dos temas discutidos no artigo ressonavam uma mesma questão: qual 

papel os trabalhadores, as lideranças sindicais e partidárias, e as esquerdas de uma forma 

geral, que estavam ao lado de João Goulart, tiveram no golpe de 1964 e no decorrer da 

ditadura. Greves, aumentos salariais e expansão de direitos foram utilizados como 

justificativa para a deposição de um presidente eleito. O ‘caos social’, o medo do 

comunismo e da instalação da “República sindicalista”, disseminados pela grande mídia, 

pelo meio empresarial, pelas Forças Armadas e por representantes de interesses 

internacionais, faziam referência às conquistas e lutas dos trabalhadores e a sua relação 

com o Estado. 

 
27 FICO, Carlos. Ditadura militar brasileira: aproximações teóricas e historiográficas. Tempo e Argumento, 
v. 9, n. 20, 2017. 
28 Utilizo, nesta tese, o termo ‘ditadura militar’ sem querer excluir o caráter classista que o golpe e a ditadura 
tiveram. Os ministros do Trabalho, civis e militares, ocuparam o cargo percorrendo diferentes trajetórias e 
com ambições diversas. Alguns eram militares que ingressaram, definitivamente, no meio político, outros 
eram civis, ditos técnicos, que continuaram a exercer cargos no Executivo ou no Judiciário. A pressão dos 
meios empresariais para a execução das políticas trabalhistas, nesse período, poderá ser vista em diversos 
momentos, assim como a usurpação das atribuições ministeriais e a imposição dos interesses militares no 
processo decisório. Para saber mais sobre o papel dos militares, ver: MARTINS FILHO, João Roberto. 
Adieu à la dictature militaire? Brésil(s). Sciences humaines et sociales. n. 5, maio 2014. Para uma discussão 
sobre o termo empresarial militar, ver: MELO, Demian Bezerra de. O Golpe de 1964 e meio século de 
controvérsias: o estado atual da questão. In: MELO, Demian Bezerra de (org.). A miséria da historiografia: 
uma crítica ao revisionismo contemporâneo. Rio de Janeiro: Consequência, 2014. Para uma visão 
‘multifacetada’, ver: RIDENTI, Marcelo. As oposições à ditadura: resistência e integração. In: REIS, Daniel 
Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe 
de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 
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Portanto, o uso do conceito de classe social é fundamental para a compreensão 

desta tese. Não se trata apenas do posicionamento sobre a aplicação da nomenclatura ou 

da ‘vitória da burguesia’, mas de entender qual era o projeto político e econômico que a 

ditadura desejava estabelecer para a classe trabalhadora, cujo papel era essencial no 

modelo exploratório instalado pelo meio empresarial que havia conquistado o Estado. O 

aparelho repressivo, controlado pelos militares, infiltrou-se em todas as atribuições 

ministeriais para limitar a movimentação trabalhista e, no fim, conformar um novo 

modelo de trabalhador, conforme discutirei a seguir. 

Nesse enquadramento, a luta da classe trabalhadora, em períodos repressivos e 

democráticos, com órgãos do Estado, como a Justiça do Trabalho e o Ministério do 

Trabalho, deve ser creditada à sua capacidade de criação e de adaptação dos repertórios 

de ação coletiva.29 Subscrevo, portanto, a concepção de Edward Palmer Thompson, 

segundo a qual a classe acontece em determinado período histórico e é relacional, 

“quando alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas e 

partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e contra outros 

homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus”. Durante a ditadura, 

a imposição de um modelo de relações de produção excludente e opressor pode ter 

apagado os “becos sem saída, as causas perdidas”, no entanto, “suas aspirações eram 

válidas nos termos da sua própria experiência” e “a forma como essas experiências foram 

tratadas” é o que conformou a consciência de classe dos trabalhadores.30 

Assim sendo, o estudo do Ministério do Trabalho não deve perder de vista que a 

política imposta pelos ‘de cima’ gerou consequências nos ‘de baixo’ e que, mesmo diante 

dos aparelhos repressivos, essa relação foi alterada e o resultado dela significou, em 

alguns momentos, perdas para os trabalhadores e, em outros, conquistas. 

Independentemente de esta tese não ter em seu escopo a busca do entendimento do 

impacto das políticas públicas nos sindicatos e trabalhadores, são oferecidas pistas das 

suas repercussões, por se considerar essencial o aspecto relacional das classes e com o 

objetivo de circunscrever esta pesquisa dentro do campo da história social do trabalho. 

 
29 TILLY, Charles. Regimes and repertoires. Chicago: Chicago Press, 2006. TILLY, Charles. From 
mobilization to revolution. University of Michigan Library. 1977. Mimeo. Disponível em: 
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/50931/156.pdf. 
30 THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária: a árvore da liberdade. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1987. (volume 1). p. 9-11 
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Conforme enunciado, as pesquisas a respeito dos mundos do trabalho no período 

da ditadura passaram por uma crescente produção nos últimos 10 anos. Novos olhares se 

voltam para os sindicatos, com o objetivo de complexificar e compreender a relação das 

lideranças sindicais e os associados diante do contexto repressivo e sua relação com as 

políticas públicas estatais, especialmente na primeira década de ditadura militar. 

Trabalhos como os de Evandro Machado Luciano31 e Carolina Dellamore Batista 

Scarpelli32 se afastam das explicações limitadoras sobre os ‘pelegos’ e ‘interventores’ e 

oferecem um mosaico complexo de interesses, disputas e lutas, na tentativa de 

compreender a experiência dos trabalhadores nas suas associações representativas. A 

exploração dos trabalhadores rurais e as violações de direitos humanos relacionadas à luta 

pela terra foram tema do relatório da Comissão Camponesa da Verdade33 e das pesquisas 

desenvolvidas por Leonilde Servolo de Medeiros.34 

A influência norte-americana no Brasil e a tentativa de implantação de um 

sindicalismo ‘livre e democrático’ durante o período ditatorial foram temas de análise de 

Larissa Rosa Corrêa.35 A dificuldade de formação de sindicalistas brasileiros pelo 

Instituto Americano para o Desenvolvimento do Sindicalismo Livre (IADESIL) e pelo 

Instituto Cultural do Trabalho (ICT), mediante financiamento da maior central sindical 

dos Estados Unidos da América, a Federação Americana do Trabalho e Congresso de 

Organizações Industriais (AFL-CIO)36, mostra quão complexo foram o processo de 

influência para conformação de um novo modelo sindical e o poder que o corporativismo 

tinha no controle das relações trabalhistas durante a ditadura militar. Estudos sobre 

organizações internacionais ligadas ao trabalho, como as confederações internacionais e 

 
31 LUCIANO, Evandro Machado. O nascimento dos 'velhos': sindicalismos, sociabilidades e a agência de 
sapateiros/as na ditadura civil-militar (Novo Hamburgo/RS, 1974-1979). Dissertação de mestrado. 
Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2019 
32 SCARPELLI, Carolina Dellamore Batista. Forjando lideranças: comportamentos políticos e militância 
operária no Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem durante a ditadura militar (1964-
1984). Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em História. Universidade Federal de Minas 
Gerais. Belo Horizonte. 2019. 
33 Comissão Camponesa da Verdade. Relatório Final. Violações de direitos no campo. 1946 a 1988. 
Disponível em: 
http://www.contag.org.br/arquivos/portal/file/site/Relatorio%20Final%20Comissao%20Camponesa%20d
a%20Verdade%2009dez2014.pdf 
34 MEDEIROS, Leonilde Servolo de. Ditadura, conflito e repressão no campo: a resistência camponesa no 
estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Consequência, 2018. 
35 CORRÊA, Larissa Rosa. Disseram que voltei americanizado: relações sindicais Brasil-Estados Unidos 
na Ditadura Militar. Campinas: Editora da Unicamp, 2017. 
36 Em inglês: American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. 
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os adidos trabalhistas, e as conexões entre as ditaduras latino-americanas para a 

formulação das políticas trabalhistas37 são potenciais e inéditas frentes de pesquisa. 

Do lado das investigações sobre o mundo empresarial38, a análise de Pedro 

Henrique Pedreira Campos demonstrou como um bloco monopolista de empreiteiras se 

inseriram no Estado e influenciaram a formulação de políticas públicas para obter 

vantagens financeiras.  

Se o governo beneficiava as empresas com subvenções, reserva de mercado, 

incentivos financeiros, isenções e demanda de obra, outra face do 

favorecimento das construtoras brasileiras era através da política para os 

trabalhadores, que incluía arrocho salarial, desrespeito às leis trabalhistas, 

coerção sobre as suas formas de organização, enfraquecimento dos 

mecanismos fiscalizadores de segurança, dentre outras medidas e orientações 

das políticas estatais.39 

A superexploração do trabalho e o descaso com as medidas de proteção levaram 

a um aumento colossal nos números de acidentes de trabalho, sendo esse o tema de 

pesquisa de Ana Beatriz Ribeiro Barros Silva. Em Corpos para o Capital40, além das 

políticas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, são analisados o processo de 

reabilitação, que permite enxergar as consequências que o discurso de culpabilidade do 

sinistro teria no trabalhador, e a sua recolocação no mercado profissional. 

A repressão dentro das fábricas, que gerou uma condenação histórica41, abre um 

novo leque de pesquisas sobre empresas, violência estatal e trabalhadores. Nesse sentido, 

 
37 Escrevi, com Florencia Osuna, um artigo sobre as políticas previdenciárias e as conexões entre as 
ditaduras brasileira e argentina para a sua formulação, estabelecidas quando Castelo Branco e Juan Carlos 
Onganía eram presidentes dos respectivos países. NAGASAVA, Heliene; OSUNA, Florencia. Políticas 
sociais e trabalhistas no Brasil e na Argentina durante as ditaduras dos anos 1960: o caso do Ministério do 
Trabalho brasileiro (1964-1967) e o do Ministério da Previdência Social argentino. In: LVOVICH, Daniel; 
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As ditaduras argentina e brasileira em ação: violência repressiva e busca de 
consentimento. No prelo. 
38 Ver também: BORTONE, Elaine de Almeida. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e a 
Ditadura Empresarial-militar: os casos das empresas estatais federais e da indústria farmacêutica (1964-
1967). Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em História. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro. 2018. MORAES, Ana Carolina Reginatto. A ditadura empresarial-militar e as 
mineradoras (1964-1988). Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em História. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2019. 
39 CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Estranhas catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-
militar, 1964-1988. Niterói: Eduff, 2014. p. 367 
40 SILVA, Ana Beatriz Ribeiro Barros. Corpos para o Capital: acidentes de trabalho, prevencionismo e 
reabilitação profissional durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). Jundiaí: Paco, 2019. 
41 IIEP: Volks tenta fazer ‘retratação rasa e distorcida’ com acordo que ficou ‘aquém do negociado’. Opera 
Mundi. 24/09/2020. Disponível em: <https://operamundi.uol.com.br/direitos-humanos/66823/iiep-volks-
tenta-fazer-retratacao-rasa-e-distorcida-com-acordo-que-ficou-aquem-do-negociado>. Acessado em 
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os doutorados de Marcelo Almeida de Carvalho, que estudou as práticas de violência 

utilizadas pela Volkswagen do Brasil42, e de Richard de Oliveira Martins, acerca da 

repressão no Vale do Paraíba43, recolocam a questão trabalhista nas políticas de justiça 

de transição.  

Do lado das instituições, a Justiça do Trabalho continua gerando frutíferas 

pesquisas sobre o pré-1964, no entanto, ainda são poucas as que avançaram para o período 

ditatorial, destacam-se, portanto, a obra de Fernando Teixeira da Silva44, que efetua um 

sólido exame das temáticas dos dissídios e homologações de acordos do Tribunal 

Regional do Trabalho da 2ª Região para discutir o peso das negociações diretas e o uso 

do poder normativo, mostrando quando e como o acionamento da Justiça do Trabalho era 

parte das estratégias de luta dos trabalhadores para a garantia e execução de seus direitos. 

Claudiane Torres da Silva45 volta o seu olhar para a instituição e procura entender como 

se deram a conformação da justiça trabalhista, a atuação dos juízes e suas motivações nos 

julgamentos. 

Essa pequena amostra revela que existe um imenso potencial de pesquisa sobre os 

mundos do trabalho durante o período ditatorial, distanciando-os, definitivamente das 

sugestões de esgotamento temático. Em um balanço específico sobre a historiografia do 

trabalho na ditadura publicado em 2016, Larissa Corrêa e Paulo Fontes já apontavam o 

crescimento da produção acadêmica nesse campo e mapeavam uma grande agenda de 

lacunas temáticas e possibilidades de pesquisas.46  Eles apontavam também como o 

predomínio de um determinada concepção de história política na historiografia sobre a 

ditadura acabava por obscurecer (por vezes deliberadamente) a história social do período, 

 
08/10/2021. Kopper, Christopher. A VW do Brasil durante da ditadura militar brasileira 1964-1985. Uma 
abordagem histórica. Disponível em:  
<https://www.volkswagenag.com/presence/konzern/documents/history/VW_B_DoBrasil_p_WEB.pdf.> 
Acessado em 08/10/2021. 
42 SILVA, Marcelo Almeida de Carvalho. As práticas de normalização da violência utilizadas pela 
Volkswagen do Brasil durante a ditadura militar brasileira. Tese de doutorado. Programa de pós-graduação 
em Administração de Empresas. PUC-Rio. 2018. 
43 MARTINS, Richard de Oliveira. Lutas vigiadas: militância operária, retaliação patronal e repressão no 
Vale do Paraíba (1979-1994). Tese de doutorado. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade 
Estadual de Campinas. 2020. 
44 SILVA, Fernando Teixeira da. Trabalhadores no Tribunal. Conflitos e Justiça do Trabalho em São Paulo 
no Contexto do Golpe de 1964. São Paulo: Alameda Editorial, 2016. 
45 SILVA, Claudiane Torres da. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região na cidade do Rio 
de Janeiro durante a ditadura civil-militar (1964-1979). Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil/FGV. Tese de Doutorado. Programa de pós-graduação 
em História, Política e Bens Culturais. Rio de Janeiro. 2015. 
46 CORRÊA, Larissa Rosa; FONTES, Paulo. “As falas de Jerônimo”: trabalhadores, sindicatos e a 
historiografia da ditadura militar brasileira. Revista Anos 90, Porto Alegre, vol. 23, n. 43, julho 2016. 



29 
 

negligenciando o papel fundamental de diversos atores sociais, em especial os 

trabalhadores e suas organizações. Em anos mais recentes, parte da agenda esboçada por 

Corrêa e Fontes começou a ser enfrentada pelos pesquisadores e as análises que articulam 

os mundos do trabalho, gênero47, raça48, etnia e orientação sexual no período ditatorial, 

por exemplo, embora ainda escassas, começam despertar forte interesse dos 

pesquisadores.49  

A compreensão das relações trabalhistas na primeira década da ditadura militar, 

em diálogo com os trabalhos sobre repressão e políticas públicas sociais é uma das 

brechas que esta tese pretende preencher. Ao questionar as explicações que enxergaram 

o estado como um bloco monolítico ou buscaram no corporativismo a causa da inação da 

classe trabalhadora, pretendo oferecer um novo olhar acerca das relações entre os órgãos 

de repressão, o Ministério do Trabalho e os sindicatos. Ao mesmo tempo, foco a análise 

nesse período para demonstrar que a classe trabalhadora não desapareceu no pós-golpe e 

ressurgiu no final dos anos 1970. 

As empresas privadas, que conspiraram e apoiaram o golpe em 1964, garantiram 

o seu lugar de influência dentro da máquina pública, implantando um modelo de 

transferência de recursos que significou uma privatização das atribuições estatais. Na 

educação e na saúde, essa política pública criou uma complexa relação entre os sindicatos 

e seus associados, que gerava controle e, ao mesmo tempo, permitia o contato com a 

associação representativa para garantia de direitos. Os líderes sindicais, interventores ou 

não, reagiram ao contexto e tiveram que alcançar um tênue equilíbrio entre defender os 

 
47 HARTUNG, Julia Chequer. Memórias ocultas: experiências de mulheres canavieiras em Guariba (1975-
1985). Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em História, Política e Bens Culturais. Centro 
de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Fundação Getúlio Vargas 
(CPDOC/FGV). Rio de Janeiro. 2019. ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. Osasco 1968: a greve no 
masculino e no feminino. São Paulo: Letra e Voz, 2014. 
48 SILVA, Leonardo Ângelo da. Volta Redonda em Preto e Branco: trabalho, desenvolvimentismo e 
relações raciais (1946-1988). Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em História. Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. Seropédica, 2019. CHADAREVIAN, Pedro. A questão racial no debate 
político brasileiro em 1964. In: Seminário Internacional Mundos do Trabalho, 3, 2014. Salvador. Anais... 
Salvador: Uneb, 2014. ANDREWS, George Reid. Negros e brancos em São Paulo (1888-1988). Bauru: 
Edusc, 1998. 
49 Para além do campo da história social, no entanto, esse esforço intelectual e a crescente produção 
acadêmica ainda são pouco lidos e considerados nos “estados da arte” historiográficos, mesmo entre aqueles 
que supostamente dizem estar interessados no papel da sociedade civil no regime militar. Daniel Aarão 
Reis, em recente balanço escrito em um livro justamente intitulado Por uma revisão crítica: Ditadura e 
Sociedade no Brasil, negligencia completamente a recente historiografia sobre trabalho e trabalhadores na 
ditadura. REIS, Daniel Aarão. Ditadura e tradições autoritárias no Brasil: por uma revisão crítica 
permanente. In: ROLLEMBERG, Denise; CORDEIRO, Janaína Martins (orgs). Por uma revisão crítica: 
ditadura e sociedade no Brasil. Salvador: Sagga, 2021. 
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interesses dos trabalhadores e pressionar o Estado sem que sofressem represália. Não é 

meu objetivo mapear como essas políticas foram ressignificadas pela classe trabalhadora, 

mas, sempre que possível, busco oferecer pistas. 

Finalizo a tese recolocando a repressão no centro da análise, mas a partir de uma 

perspectiva internacional. O Ministério do Trabalho também teve que lidar com as 

pressões externas e justificar suas ações perante órgãos como a Organização Internacional 

do Trabalho. Problematizo a influência externa nas políticas repressivas nacionais para a 

área do trabalho, discutindo o alcance das relações sindicais mundiais e seu poder de 

mobilização diante dos interesses da OIT. Nesse sentido, avançando na agenda de 

pesquisas da História Global do Trabalho50, tento questionar o olhar eurocêntrico do papel 

representando por esta entidade e, simultaneamente, busco ampliar a compreensão sobre 

a conduta dos estados membros em uma agência representativa tripartite. 

Em 2024, sessenta anos terão se passado desde o golpe de 1964. Uma nova 

oportunidade para lembrar que a deposição de João Goulart significou um golpe contra a 

classe trabalhadora. 

 

Os ministros do Trabalho da ditadura 
 

João Goulart, o presidente destituído em 1964, havia sido ministro do Trabalho 

durante a presidência de Getúlio Vargas, entre junho de 1953 e fevereiro de 1954, e 

entendia o peso dos trabalhadores na política. Anteriormente a Jango, Marcondes Filho 

tinha sido o grande nome de referência a ocupar a cadeira de ministro do Trabalho, no 

período de Estado Novo, sendo responsável pela construção de um amplo arcabouço 

legislativo trabalhista e pela aproximação do Estado com as classes trabalhadoras, apesar 

de isso ter sido “feito preservando-se a ‘aura’ de autoridade pública”. Durante o seu 

período ministerial, Jango optou por um “estilo mais informal e flexível no tratamento 

das questões sociais”. Buscou negociar diretamente com trabalhadores e sindicalistas, 

desfazendo a ideia do político inacessível, e, com isso, não apenas estreitava os laços com 

 
50 LINDEN, Marcel van der. Trabalhadores do mundo: ensaios para uma história global do trabalho. 
Campinas: Editora da Unicamp, 2013. 



31 
 

suas bases de apoio, mas também transformava “suas promessas em atos jurídicos do 

Ministério”.51 

A atuação de Jango causou incômodo em outros funcionários de carreira do 

Ministério do Trabalho, que não apoiavam suas propostas e a forma como ele conduzia o 

órgão federal. Um desses era Arnaldo Sussekind, que se tornaria o primeiro ministro do 

Trabalho da ditadura. 

 

Tabela 1: Ministros do Trabalho e Previdência Social entre 1964 e 1974. 

Ministro Período Meses no 
posto Presidente 

Arnaldo Lopes 
Süssekind 

4 de abril de 1964 a 7 
de dezembro de 1965 20 

Humberto de Alencar 
Castelo Branco52 

 

Walter Peracchi 
Barcelos 

7 de dezembro de 1965 
a 18 de julho de 1966 7 

Luís Gonzaga do 
Nascimento e Silva 

1 de agosto de 1966 a 
15 de março de 1967 8 

Jarbas Passarinho 15 de março de 1967 a 
30 de outubro de 1969 31 Arthur da Costa e 

Silva 

Júlio Barata 30 de outubro de 1969 a 
15 de março de 1974 65 Emílio Garrastazu 

Médici 
Fonte: ERICKSON, Kenneth Paul. Sindicalismo no processo político no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense, 1979. Quadro D-2: Os ministros do Trabalho, 1930-1969: carreiras e dados biográficos. 

p. 92-93. 

 

Júlio Barata foi o único, dentro do período analisado, que ocupou a cadeira durante 

todo um mandato presidencial. Jarbas Passarinho, provavelmente, teria se equiparado a 

Barata, mas a morte de Costa e Silva encerrou a sua atuação no Ministério do Trabalho e 

foi nomeado para o da Educação no governo Médici. Quando Castelo Branco foi 

presidente, apesar de Nascimento e Silva ter apenas um mês de gestão a mais que 

Barcelos, o conjunto de ações que ele promoveu foi de tal monta que ele foi reconduzido, 

em 1974, a ministro do recém-criado Ministério da Previdência Social. 

 
51 GOMES, Ângela Maria de Castro; D'ARAÚJO, Maria Celina Soares. Getulismo e trabalhismo: tensões 
e dimensões do Partido Trabalhista Brasileiro. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil, 1987. p. 63-64. 
52 Durante o governo de Castelo Branco, entre a saída de Barcelos e a entrada de Nascimento e Silva, Paulo 
Egydio Martins ocupou o cargo, interinamente, de 18 de julho de 1966 a 1º de agosto de 1966, acumulando 
com o de ministro da Indústria e Comércio. 
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Erickson traçou um perfil dos ocupantes da pasta, analisando como as suas 

profissões influenciaram os alinhamentos políticos e a condução dos interesses 

governamentais aos três poderes republicanos. O uso dessa metodologia, nas ciências 

políticas, serve ao objetivo de compreender o funcionamento do jogo político, o equilíbrio 

de forças e o desenvolvimento das políticas públicas. Nesse sentido, “as nomeações 

desses cargos de chefia governamental têm a capacidade de modificar o perfil de ação 

política do órgão e adequá-la às preferências do presidente, monitorar a atividade 

burocrática além de comunicar a visão do presidente à imprensa, aos funcionários e aos 

clientes do órgão”. 53 

No Brasil, devido à estruturação do sistema político, os ministros de Estado 

possuem “poder decisório o suficiente para alterar sensivelmente o padrão de vida das 

pessoas”.54 Maria Celina D’Araújo, ao analisar dirigentes públicos que ocupam cargos 

nos altos escalões governamentais, em regimes democráticos, argumenta que “esses 

profissionais integram uma equipe de governo e são corresponsáveis pelo programa 

proposto pelo governo”.55 

Outros autores indicam que, no Brasil, ministros com perfil técnico ou político 

sempre ocuparam postos-chave nos ministérios, seja em períodos democráticos, seja em 

autoritários, além disso, em relação aos técnicos, “estudos defendem que suas nomeações 

são condição sine qua non para a implementação de projetos de modernização como as 

que ocorreram durante a Quarta República (1945-1964) e regime militar (1964-1985)”.56 

Não pretendo analisar extensivamente a biografia dos ocupantes do posto de 

ministro do Trabalho, no entanto, acredito que seja relevante o conhecimento de suas 

trajetórias para a compreensão de suas ambições e alinhamentos no período em que 

estiveram à frente do Ministério. 

Por um lado, o perfil dos ministros fornece pistas de suas atuações e decisões, por 

outro, não podemos considerar o poder decisório como imune às pressões de outros 

órgãos da administração pública e da sociedade. Portanto, é fundamental pesá-los 

 
53 FRANZ JUNIOR, Paulo. O recrutamento ministerial no Brasil: um estudo comparativo entre os governos 
do PSDB e do PT. Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em Ciência Política. Universidade 
Federal do Paraná. Curitiba. 2017. p.15. 
54 Ibidem. 
55 D'ARAÚJO, Maria Celina. Elites burocráticas, dirigentes públicos e política no Poder Executivo do 
Brasil (1995-2012). In: D'ARAÚJO, Maria Celina (org.). Redemocratização e Mudança Social no Brasil. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014. p. 252. 
56 FRANZ JUNIOR, Paulo. op. cit. p.21 
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responsáveis pelos direcionamentos da pasta e, ao mesmo tempo, ter em conta que o 

Estado não é monolítico e o contexto de suas atuações afetou a implantação de 

determinadas políticas. 

Em 1938, Arnaldo Lopes Sussekind, filho do desembargador Frederico 

Sussekind, cursava Direito na Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio 

de Janeiro) quando começou a trabalhar no Conselho Nacional do Trabalho, graças à 

articulação de seu pai com o ministro do Trabalho Valdemar Falcão. Já formado, passou 

a integrar, como assessor, o gabinete do Marcondes Filho e, em 1943, participou da 

comissão que criou a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).57 

Retomo, agora, os dois momentos em que os caminhos de João Goulart e Arnaldo 

Sussekind se cruzaram. A primeira ocasião foi quando Jango era ministro do Trabalho e 

Sussekind um técnico em plena ascensão, com cargos no Ministério e na Procuradoria do 

Trabalho. Conforme dito, o primeiro estava se constituindo sucessor político de Getúlio 

Vargas, enquanto o segundo não apenas admirava o presidente como valorizava suas 

ações na área do trabalho. Porém, nas palavras de Sussekind, o uso pessoal que Jango 

estava fazendo da pasta o desagradou e, com isso, ele pediu demissão da Direção de 

Serviço de Recreação Operária.58 A segunda ocasião foi no início dos anos 1960, quando 

Jânio Quadros promoveu Sussekind ao cargo de procurador-geral da Justiça do Trabalho. 

Com a renúncia de Jânio e a ascensão de Jango à presidência, Sussekind optou por 

apresentar sua demissão, justificando que não tinha boas relações com o novo presidente. 

Entre esses dois momentos, no governo de Juscelino Kubitschek, Sussekind 

acumulou o cargo de procurador com o de diretor de Segurança Nacional do Ministério 

do Trabalho59, quando conheceu Ernesto Geisel, que se tornaria o quarto presidente da 

ditadura militar e que recomendou o seu nome para ocupar o posto de Ministro do 

Trabalho logo após o golpe de 1964. 

Sussekind foi responsável pela execução das intervenções em massa nas entidades 

sindicais e teve que lidar com a repercussão negativa na Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), agência que tinha trânsito e que buscava manter uma boa relação pessoal 

 
57 GOMES, Angela de Castro; PESSANHA, Elina G da Fonte; MOREL, Regina de Moraes (orgs.). Arnaldo 
Sussekind: um construtor do direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 
58 Ibidem, p. 112. 
59 O Conselho de Segurança Nacional (CSN) era formado por cinco pessoas: Sussekind; o coronel Ernesto 
Geisel, na época, chefe da 2ª Seção do Estado-Maior do Exército; Lucídio Arruda, chefe do Serviço de 
Informação e Contra-Informação do Exército, que deu origem ao SNI; o coronel Humberto de Melo, 
secretário do Conselho de Segurança Nacional; e Alírio Sales Coelho, diretor-geral do Departamento 
Nacional do Trabalho. Ibidem, p.114-115. 
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e sua reputação intacta. A direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Indústria (CNTI), uma das mais importantes do país, cujo dirigente era, então, Clodesmidt 

Riani, que foi preso, passou às mãos de Armando de Brito.60 Essas ações serão tema de 

outros capítulos desta tese.  

A gestão de Sussekind ficou marcada pelas perseguições e prisões de sindicalistas, 

intervenções, demissões de funcionários públicos, execução da política de arrocho 

salarial, fracionamento do 13º salário e Lei de Greve, que praticamente inviabilizou a sua 

deflagração durante a ditadura militar.61 Quando saiu do Ministério, no final de 1965, 

passou a ocupar uma vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

Seu sucessor foi Walter Peracchi Barcelos, militar brigadista e deputado gaúcho, 

que tinha ostensivamente se colocado como oposição a João Goulart e Leonel Brizola, no 

Rio Grande do Sul, e que apoiou a eleição de Castelo Branco, no Congresso Nacional, 

após o golpe.62 

Barcelos tinha grandes ambições políticas e viu na instalação da ditadura uma 

oportunidade para realização das suas aspirações, sendo o Ministério do Trabalho uma 

recompensa pelo bom serviço prestado no momento do golpe e uma vitrine para sua 

promoção enquanto se candidatava a governador do Rio Grande do Sul, em 1966.63 

Em reunião no Conselho de Segurança Nacional, em 13 de janeiro de 196664, cujo 

tema era o problema do abastecimento, Otávio de Gouveia de Bulhões, ministro da 

Fazenda, propôs que, além de intervir na Superintendência Nacional do Abastecimento 

 
60 Armando de Brito foi jornalista especializado em assuntos de trabalho e previdência social durante os 
anos 1950. Tornou-se procurador da Justiça do Trabalho, em 1960, e trabalhou como assistente no gabinete 
do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, entre 1961 e 1963. Afastou-se do posto de procurador no 
período em que ocupou cargos dentro do Ministério do Trabalho, após o golpe de 1964. Foi membro do 
Conselho Superior do Trabalho Marítimo em 1965, presidente do Conselho Administrativo do Programa 
Especial de Bolsas de Estudo (PEBE) em 1967, Secretário-Geral do Ministro do Trabalho entre 1969 e 
1972. Em 1992, tornou-se ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), cargo que ocupou até se 
aposentar em 2000. O período em que foi interventor na CNTI não aparece no seu currículo, enviado para 
o Senado Federal quando foi indicado para a vaga no TST. Mensagem n.º 144, de 1992. Submete à 
aprovação do Senado Federal o nome do Doutor Armando de Brito, para exercer o cargo de ministro 
togado do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Marco Aurelio 
de Macedo. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/5127>. 
Acessado em 02/05/2021. 
61 Para saber mais sobre a execução dessas políticas, ver: NAGASAVA, Heliene. O sindicato que a ditadura 
queria: o Ministério do Trabalho no governo Castelo Branco (1964-1967). Jundiai: Paco Editorial, 2018. 
62 VIANA FILHO, Luís. O Governo Castelo Branco. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército: J. Olympio, 
1975. Vol. 1. 
63 O nome de Barcelos como possível candidato ao governo riograndense estava circulando menos de 20 
dias depois de ter assumido o Ministério do Trabalho. Revolução faz questão de manter sob sua influência 
o sucessor de Meneghetti. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 25 dez 1965. 1º caderno. p. 21. 
64 Ata da 31ª sessão do Conselho de Segurança Nacional. Fundo Conselho de Segurança Nacional. Arquivo 
Nacional. Notação: BR.AN.BSB.N8.0.ATA.2/15. 
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(SUNAB), outras medidas deveriam ser tomadas, como a alteração da legislação salarial 

de algumas categorias, como os portuários. Em uma frágil conexão entre os temas, a 

justificativa apresentada era que o ministro da Viação e Obras Públicas teria autonomia 

de “racionalizar as estruturas operacionais dos sistemas de transportes terrestres e 

hidroviários e de disciplinar atividades e remunerações de portuários, marítimos, 

ferroviários e classes conexas, com vistas à estabilidade do custo de vida”.65 

O novo ministro do Trabalho, ávido por se mostrar prestativo, concordou com a 

proposta, mesmo compreendendo que essa peça legislativa significava uma perda de 

atribuições da sua pasta para outros ministérios, esvaziando, mais uma vez, sua 

autonomia. 

O seu pouco interesse nos assuntos ministeriais foi novamente notado em março, 

quando o governo aproveitou o anúncio dos novos índices do salário-mínimo para 

divulgar que acabaria com a estabilidade e criaria o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) e que unificaria os Institutos de Previdência Social (IAPs). Esses dois 

projetos representavam uma perda de direitos para os trabalhadores.66 As alterações na 

alteração da legislação trabalhista foram redigidas por equipes de técnicos dos ministérios 

do Trabalho, Fazenda e Planejamento. Barcelos não se ocupou dessas ações, pois sua 

atenção estava completamente voltada às eleições para governador no Rio Grande do Sul. 

Em julho de 1966, Peracchi Barcelos saiu do Ministério e seu posto foi ocupado, 

interinamente, por Paulo Egídio Martins, que o acumulou com o cargo de ministro da 

Indústria e Comércio. Em agosto, Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva assumiu como 

novo Ministro do Trabalho.  

Nascimento e Silva era advogado e vinha do meio empresarial. Antes de se tornar 

ministro, era ministro do Banco Nacional de Habitação e tinha completo alinhamento com 

a área econômica, teve o seu nome indicado por Roberto Campos, ministro do 

Planejamento, que desejava acelerar a implementação do Programa de Ação Econômica 

do Governo (PAEG). Abordarei esse Programa mais à frente. 

A sua posse significou uma mudança nos direcionamentos das políticas públicas 

trabalhistas. Sussekind abriu o caminho, com a execução da repressão aos sindicatos, a 

alteração da Lei de Greve e o controle dos reajustes salariais. Peracchi aprofundou a 

 
65 BRASIL. Decreto-lei n.º 2, de 14 de janeiro de 1966. Autoriza a requisição de bens ou serviços essenciais 
ao abastecimento da população e dá outras providências. 
66 Abordarei melhor o tema da previdência social em outro capítulo desta tese. Sobre a tramitação e os 
impactos da criação do FGTS, ver: NAGASAVA, Heliene. op. cit. 
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política de arrocho dos salários, ampliando-a para outras categorias, mas a sua falta de 

foco fez não avançarem os programas econômicos desejados por Campos e Bulhões. 

Os sindicatos teriam um papel a cumprir dentro do PAEG, essa função era a de 

conseguir executar os projetos do governo, conforme fala de Nascimento e Silva em sua 

primeira entrevista. Para o ministro, os interesses da classe “não podem ser distintos dos 

interesses gerais da nação” e “os trabalhadores deveriam se centrar na elevação do nível 

geral de produtividade, pois só com o progresso econômico seriam sustentáveis os 

benefícios sociais”.67 Faltando oito meses para o fim do governo Castelo Branco, era 

necessário acelerar a aprovação do FGTS e realizar a unificação da previdência social 

antes da troca governamental. 

A presença dele no Ministério do Trabalho não tinha como objetivo o diálogo com 

os sindicatos ou a conciliação dos interesses dos trabalhadores, sua função de técnico da 

área econômica era executar uma agenda que estava travada e era essencial para o novo 

modelo de políticas públicas que estava sendo elaborado pela ditadura. 

O FGTS foi aprovado automaticamente, de acordo com o Ato Institucional 

número 2 (AI-2)68, e sancionado em setembro de 196669 e, em novembro do mesmo ano, 

foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).70 O Instituto, estabelecido 

por força da lei e de forma impositiva, demoraria para ser burocraticamente e 

administrativamente unificado, tornando-se um órgão cuja má execução dos serviços foi 

constantemente criticada durante todo o período da ditadura. 

  Em março de 1967, com o fim do governo Castelo Branco, Nascimento e Silva 

dava lugar a Jarbas Passarinho, o ministro do Trabalho de Costa e Silva. 

Como Peracchi Barcelos, Passarinho era um militar com ambições políticas. Ele 

ingressou na Escola Militar do Realengo em 1940 e, cinco anos depois, passou a instrutor 

da Escola Militar de Resende, no Rio de Janeiro. Interessado em literatura, participou de 

concurso de contos, foi redator-chefe de revista militar e publicou romance. Até o final 

dos anos 1950, foi promovido a diversos postos dentro do Exército e ingressou na 

 
67 Castelo empossa Gonzaga no Trabalho e anuncia para logo a nova estabilidade. Jornal do Brasil. Rio de 
Janeiro. 02 de ago. de 1966. 1º caderno. p. 11.  
68 De acordo com o artigo 5º do AI-2, projetos enviados pelo governo como urgentes deveriam ser 
apreciados em 30 dias, em sessão conjunta do Congresso Nacional. Extinto esse prazo, o projeto seria 
aprovado automaticamente. Ato Institucional n.º 2, de 27 de outubro de 1965. Mantém a Constituição 
Federal de 1946, as Constituições Estaduais e respectivas Emendas, com as alterações introduzidas pelo 
Poder Constituinte originário da Revolução de 31.03.1964, e dá outras providências.  
69 BRASIL. Lei n.º 5.107, de 13 de setembro de 1966. Lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
70 BRASIL. Decreto-lei n.º 72, de 21 de novembro de 1966. Unifica os Institutos de Aposentadoria e 
Pensões e cria o Instituto Nacional de Previdência Social. 
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superintendência da Petrobras na região amazônica em 1959. Quando ocorreu o golpe de 

1964, Jarbas Passarinho chefiava o estado-maior do Comando Militar da Amazônia e da 

8ª Região Militar (RM), com sede em Belém, e apoiou rapidamente a deposição de João 

Goulart.71 

O imediato suporte foi recompensado com o governo do Pará, por indicação de 

Castelo Branco e mediante eleição indireta, após a deposição e perseguição do governador 

Aurélio Correia do Carmo. Depois do golpe, nunca mais sairia da política, passando a 

ocupar cargos do Executivo ou Legislativo de forma quase ininterrupta até 1992. 

Em 1966, filiado à Arena, elegeu-se senador pelo Pará, porém, um mês depois de 

ter assumido, foi convidado para o cargo de Ministro do Trabalho do governo de Costa e 

Silva, que se iniciava. 

O segundo presidente da ditadura, Costa e Silva, pertencia ao grupo conhecido 

como ‘linha dura’, que agregava militares com posições políticas semelhantes e era 

defensor do “aprofundamento e da manutenção do regime por um longo tempo”.72 Em 

seu discurso de posse, no entanto, prometeu ‘humanizar a Revolução’ e buscar uma 

aproximação com os trabalhadores. Passarinho, também ao assumir o cargo de ministro 

do Trabalho, reprisaria algumas expressões utilizadas por Costa e Silva e informaria que 

sua gestão seria marcada pelo diálogo com sindicatos e trabalhadores e pela busca de 

justiça social.73 Maria Helena Moreira Alves denominou essa política de “liberalização 

controlada”, por meio dela, “o governo encetou uma ativa política de organização dos 

sindicatos e controle ou cooptação de suas lideranças”, essa liberalização se deu entre 

1967 e 1968, dentro dos limites do Estado de Segurança Nacional.74 

Ambos os discursos ficariam marcados mais como elementos de retórica do que 

como ações governamentais. Jarbas Passarinho, após indicar que as entidades sindicais 

seriam liberadas das intervenções e as eleições convocadas, teve que lidar com o aumento 

das reivindicações e da mobilização da classe trabalhadora. A luta contra o arrocho 

 
71 Governador do Pará (1964-1966); senador/Pará (1967); ministro do Trabalho (1967-1969); ministro da 
Educação (1969-1974); senador/PA (1974-1983); ministro da Previdência Social (1983-1985); senador/PA 
(1986-1990, 1992-1994); constituinte (1988); ministro da Justiça (1990-1992). Verbete Jarbas Gonçalves 
Passarinho. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jarbas-goncalves-
passarinho>. Acessado em 07/05/2021. 
72 CHIRIO, Maud. A “primeira linha dura” do regime militar: trajetórias de oficiais do Exército nos anos 
60 e 70. Revista Militares e Política. nº 6. 2010. Disponível em: < 
https://revistas.ufrj.br/index.php/mp/article/view/33847>. Acessado em 07/05/2021. 
73 PASSARINHO, Jarbas. Um híbrido fértil. Rio de Janeiro: Expressão e cultura, 1996. 
74 ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). Petrópolis: Vozes, 1987. p. 
112. 
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salarial se tornou uma bandeira que unificava diversos movimentos e desafiava a política 

salarial da ditadura. 

Apesar de se alinhar com a política econômica de Delfim Neto, ministro da 

Fazenda, Jarbas Passarinho desejava imprimir sua marca na política trabalhista, com o 

objetivo de conquistar poder político e se tornar, no futuro, presidente. Sendo assim, a 

pressão dos trabalhadores, por meio de greves que se espalharam pelo país em 1968, fez 

com que o ministro do Trabalho se colocasse em mesa de negociação com os outros 

ministérios e conseguisse reajuste acima do estipulado pela área econômica e um abono 

de emergência. 

Mas a conquista não veio sem repressão. Prisões, torturas e novas intervenções 

nos sindicatos demonstraram que os discursos de posse não eram condizentes com a 

realidade. “A contradição entre a linguagem do consenso e do diálogo e o aumento da 

repressão nas ruas anulou a legitimação que se esperava obter com a promessa de 

liberalização.”75 Após um turbulento ano de contestação da ditadura, em 13 de dezembro 

de 1968, o Ato Institucional número 5 foi baixado. Considerado o mais arbitrário e um 

endurecimento da ditadura, o decreto suspendia garantias constitucionais, abrindo 

caminho “para a descontrolada utilização do aparato repressivo do Estado de Segurança 

Nacional”. 

Jarbas Passarinho, na reunião que aprovou o AI-5, mandou às favas os escrúpulos 

de consciência ao assinar o ato e se colocar completamente favorável ao uso da violência. 

A partir daquele momento, seus discursos e seus atos institucionais eram mais 

condizentes, pois ele não abria margem para negociação e agia de forma violenta antes 

que qualquer manifestação de contestação viesse à tona. 

Novas formas de repressão aos sindicatos foram utilizadas e a agenda do 

Ministério do Trabalho voltou-se para ações econômicas, afastando-se da promessa de 

liberdade e aproximando-se, novamente, do discurso sobre a necessidade do aumento de 

produtividade para a melhoria salarial. 

Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame e o governo 

passou a ser exercido pelos comandantes das três forças militares, após uma manobra para 

evitar a posse de Pedro Aleixo, vice-presidente da República. Em outubro, Emilio Médici 

assumiu a Presidência e Júlio Barata foi escolhido como novo Ministro do Trabalho. 

 
75 Ibidem, p. 113. 
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Dentro do período analisado nesta tese, Barata foi o ministro do Trabalho com 

mais tempo de gestão, 65 meses, ocupando o cargo, ininterruptamente, até a saída de 

Médici da Presidência. 

Barata se formou em filosofia e direito e trabalhou como jornalista, tendo passado 

por diversos periódicos durante a década de 1920. Em 1940, tornou-se diretor do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e, durante o governo Dutra (1946-1951), 

foi diretor-geral do órgão que o sucedeu, o Departamento Nacional de Informações. A 

sua presença no governo de Dutra era bem vista, pois, em setembro de 1946, foi nomeado 

ministro do Tribunal Superior do Trabalho, acumulando os dois cargos. Em 1960, quando 

foi eleito presidente do TST, já era uma figura conhecida internacionalmente, tendo 

representado o Brasil em eventos e conferências e, como delegado, em órgãos e agências 

internacionais.76 

Assim como Sussekind, Júlio Barata iniciou sua ascendente carreira pública no 

período varguista e permaneceu dentro da administração federal durante todo o intervalo 

democrático, sendo reconhecido na área do Trabalho, dentro e fora do país. Suas ideias e 

posições políticas, no entanto, são mais difíceis de mapear. A erudição e o uso de 

expressões em latim aparecem em elogios a sua pessoa e em alguns de seus discursos, 

por outro lado, a dedicação ao jornalismo e o período que passou no DIP, no DNI e como 

representante brasileiro em órgãos internacionais o aproximaram de uma oratória 

necessária para negociação e comunicação. 

Quando assumiu a presidência do TST, em 1960, seu discurso evocou Getúlio 

Vargas, “o gênio e coração” que criou a Justiça do Trabalho, um “mártir de seu próprio 

sonho, vítima voluntária de um ideal redentor”, e Eurico Dutra, “que incorporou ao Poder 

Judiciário os tribunais trabalhistas” e “cuja maior glória é a de só haver desembainhado a 

espada para fazer continência à lei”. Para Barata, ambos os presidentes teriam conciliado 

“os impulsos violentos da reforma social e sereno império do direito”. Apesar de citar os 

dois chefes do Poder Executivo, o ministro fazia questão de ressaltar que o TST 

desempenhava um papel diferente, pois seus membros não acenavam “à multidão com 

 
76 Verbete Júlio de Carvalho Barata. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. Disponível 
em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/julio-de-carvalho-barata>. Acessado 
em 07/05/2021. 
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figuras carismáticas. Nosso carisma é a lei. Não usamos a blusa do operário como 

bandeira de demagogia eleitoral.”77 

Barata ficou na presidência do Tribunal até 1964, passando ao cargo de 

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, que exerceu até 1966. Aposentou-se como 

ministro do TST em maio de 1969. O acúmulo de cargos, no entanto, era uma constante 

no currículo de Júlio Barata. Durante a ditadura, “foi Membro da Comissão de Regimento 

Interno para o biênio 1964 a 1966; Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros 

(biênio 1965 a 1967); Membro permanente da Comissão de Direito Constitucional da 

União Internacional dos Magistrados (1967)”.78 

Acredito que ele tinha uma facilidade de trânsito no meio militar responsável pelo 

golpe de 1964, pois foi consultado, por Costa e Silva, sobre a indicação para o Ministério 

do Trabalho que levou Sussekind ao cargo de ministro.79 Após ter se diplomado na Escola 

Superior de Guerra (ESG), em 1965, e trabalhado como consultor de Jarbas Passarinho 

sobre assuntos trabalhistas, em outubro de 1969, Júlio Barata se tornou o quinto ministro 

do Trabalho da ditadura militar, aceitando o convite do presidente Emílio Médici. 

Em um jantar em sua homenagem, oferecido pelos juízes da 5ª Região, na Bahia, 

em 1965, o discurso de Júlio Barata ofereceu algumas pistas de seu posicionamento sobre 

a ditadura. Novamente ele iniciou com uma homenagem a Getúlio Vargas, “criador da 

Justiça do Trabalho”, e a Eurico Dutra, que a integrou ao Poder Judiciário. Ambas as 

referências já estavam presentes em seu discurso de 1960.80 

O ponto de mudança foi a contraposição entre a Justiça do Trabalho e o 

comunismo. Para Barata, a primeira “defende a harmonia entre empregador e 

 
77 BARATA, Júlio de Carvalho. Discurso de Posse na presidência do tribunal Superior do Trabalho. 
Serviço de documentação. MTIC. 1960. Coleção Lindolfo Collor. Acervo Biblioteca do Superior Tribunal 
do Trabalho. p.9-10. 
78 Galeria dos ex-dirigentes. Júlio Barata. Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/web/guest/galeria-dos-ex-dirigentes1/-
/asset_publisher/4Vjq/content/id/3522179?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPor
tlet_INSTANCE_4Vjq_redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fgaleria-dos-ex-
dirigentes1%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANC
E_4Vjq%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_ass
et_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_4Vjq_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Df
alse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_4Vjq_assetEntry
Id%3D3522179>. Acessado em 10/05/2021. 
79 Verbete Júlio de Carvalho Barata. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. Disponível 
em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/julio-de-carvalho-barata>. Acessado 
em 07/05/2021. 
80 BARATA, Júlio de Carvalho. Justiça do Trabalho: mensagem de ordem, liberdade, tradição. IN: COSTA, 
Carlos Coqueijo; BARATA, Júlio. Discursos proferidos pelo Juiz Carlos Coqueijo Costa e Ministro Júlio 
Barata no banquete oferecido pelos Juízes da Justiça do Trabalho da 5ª Região. 21 de janeiro de 1965. 
Imprensa Oficial da Bahia. Biblioteca do TST. 
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empregado”, “funda [-se] num ideal cristão”, “possui como arma o direito e o bom senso, 

a serviço da paz, da ordem e do bem comum”, “é a voz tranquila da esperança”, “é o 

postulado realista do mundo sensato e equilibrado, onde possam aqueles que produzem 

produzir mais e enriquecer sem remorsos, enquanto aqueles que trabalham recebem o que 

merecem e ganham a possibilidade de enriquecer também”, “é a trincheira da liberdade 

individual de quem labuta e de quem produz, posto um e outro frente a frente, ao nível de 

igualdade jurídica, em igualdade de condições, que a todos, sem privilégios, propiciem a 

oportunidade de reivindicar seus direitos”. Portanto, “a Justiça do Trabalho se alicerça no 

pressuposto de que o mundo foi feito para o homem e não o homem para o mundo e, por 

isso mesmo, preconiza o humanismo jurídico, a filosofia do verdadeiro progresso, que se 

consiste na melhoria gradual e na evolução dentro da ordem”. 

O comunismo, por outro lado, “prega a luta de classes”, “utiliza a violência para 

imposição do seu credo sinistro”, “é o grito do desespero, que se acrescenta, com 

tonalidades de tragédia, à angústia natural dos homens”, “é a tese utópica de uma 

sociedade impossível, que nunca será senão um paraíso diabólico, onde, no último 

tentame de garantir a vida, se renegam as razões para viver”, e, por fim, apoia-se “na 

negação dos valores mais caros ao coração humano”: a liberdade e a dignidade. 

Portanto, o golpe de 1964 teria varrido os “focos de corrupção e subversão” e 

encontrado, na Justiça do Trabalho, “a vanguarda política e a retaguarda jurídica, de que 

precisava e precisa, para que o surto das condições novas não redundasse ou redunde na 

frustação dos que se deixaram iludir pela mentira marxista”. 

Na percepção de Barata, a Justiça do Trabalho tinha como função garantir a 

extinção do comunismo no Brasil, para que houvesse a harmonia e a liberdade entre 

capital e trabalho. A retórica utilizada, no entanto, não se espelhou nos planos econômicos 

da ditadura, que exploraram os trabalhadores para gerar ganhos para as classes 

produtoras. A própria autonomia da Justiça do Trabalho foi limitada por um decreto que 

suspendia sua capacidade de decidir sobre os aumentos salariais, passando-se, para tanto, 

a utilizar uma tabela imposta pelo Executivo.81 

No entanto, a presença em diversos cargos, entre 1964 e 1969, demonstra que 

Júlio Barata não se incomodava em executar a agenda ditatorial, e sua formação na ESG 

indica um alinhamento direto com o meio militar. 

 
81 Para saber mais, ver: SILVA, Claudiane Torres da. op. cit. 
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Ao tomar posse como ministro do Trabalho, afirmou que iria priorizar a unificação 

da previdência, que tinha se iniciado em 1966 e continuava se arrastando 

administrativamente, em meio a diversas denúncias de má gestão e corrupção, e a 

aplicação do Funrural, que também não tinha sido efetivada. Na área sindical, criou o 

Programa de Valorização da Ação Sindical (PVAS) e o Programa Nacional de 

Valorização do Trabalhador (PNVT), que abordaremos mais à frente. Esses dois 

programas estavam diretamente vinculados aos direcionamentos das políticas públicas 

que tiveram início no governo Castelo Branco. 

O período mais repressivo da ditadura militar também atingiu a área do Trabalho. 

O monitoramento das atividades e a força dos aparelhos de repressão alteraram as 

diretrizes do Ministério e uma completa reformulação foi realizada nos seus quadros 

administrativos, gerando uma total ausência de diálogo e de margem para negociação 

entre o Ministério do Trabalho, os sindicatos e os trabalhadores. 

O fim da gestão de Júlio Barata no Ministério do Trabalho, em 1974, representou 

um esgotamento do modelo de políticas públicas trabalhistas da ditadura militar, 

conhecido como novo trabalhismo. Após esse ano, o ex-ministro voltaria à sua atuação 

fora do Estado, trabalhando como advogado e professor de filosofia do direito na PUC-

Rio. Dentro do Estado brasileiro, uma mudança significativa de contexto permitiu que as 

lutas represadas, nessa primeira década de ditadura, pudessem emergir. 

 

O novo trabalhismo: a política pública trabalhista da ditadura 
 

A denominação dada ao conjunto de políticas públicas trabalhistas realizadas pela 

ditadura militar entre 1964 e 1974, nesta tese, será de novo trabalhismo. A expressão foi 

utilizada, primeiramente, por Castelo Branco no final do ano de 1965 e indicava que os 

sindicatos não deveriam ficar concentrados em reivindicar aumentos nos salários 

nominais, mas em valorizar o salário real, “o novo trabalhismo, mais amadurecido e 

responsável, e consciente da experiência trabalhista dos países mais industrializados, 

deverá se concentrar na valorização do salário real”.82 Ainda não se tinha, contudo, uma 

clara noção de em que ele consistia, apenas do que não deveria ser. 

 
82 Castelo anuncia Cruzeiro Novo e reforma cambial em 66. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 14 nov 1965. 
p. 26. 
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Na Revista Econômica do Jornal do Brasil, de 10 de fevereiro de 1966, Roberto 

Campos fala ao que o novo trabalhismo se contrapunha e por que era necessário discutir 

o assunto. Para ele, 

nada mais urgente do que repensar o papel do trabalhismo no cenário nacional, 
seja pelas suas potencialidades dinâmicas, seja pelo alto grau de intoxicação a 
que foi exposto no passado. Por ser paternalista, desde a era de Vargas, o 
trabalhismo se tornou inautêntico; por ser irrealista ele se tornou 
demagógico.83 

Quem afirmava era o ministro do Planejamento, e não do Trabalho, indicando 

quem estava no comando da definição das políticas trabalhistas. Pertinente ele ter 

publicado o artigo em fevereiro de 1966, dois meses depois da saída de Arnaldo Sussekind 

do cargo de ministro do Trabalho. Sussekind foi parte da comissão criadora da 

Consolidação das Leis Trabalhistas, sob o período varguista, e, como visto acima, fazia 

referência ao legado do ex-presidente. Roberto Campos apontava que um dos cinco 

objetivos governamentais para o ano de 1966 era implantar o novo trabalhismo.84 

Antes de apresentar as linhas gerais, o ministro fez questão de indicar, na sua 

opinião, os problemas do ‘antigo trabalhismo’. O primeiro era que, devido à sua 

‘obsessão’ por reajuste salarial, não media as consequências para a economia e acelerava 

o processo inflacionário. O segundo seria o desinteresse por outros aspectos da luta 

operária, “mais significativos que a simples reivindicação salarial”. Para ele, “pouco se 

cogitava das oportunidades de acesso à educação, à casa própria, assim como a 

purificação e melhora dos dispendiosos e ineficientes serviços de assistência e 

previdência social”. O terceiro era que o ‘antigo trabalhismo’ criou uma “aristocracia do 

peleguismo”, pois algumas categorias tinham melhores condições que outras e a melhoria 

salarial que recebiam era mais por motivação política do que produtividade. O quarto 

problema era que, como os trabalhadores recebiam aumentos não vinculados à 

produtividade, diminuía-se a capacidade do governo de realizar novos investimentos e, 

consequentemente, as suas condições de gerar empregos. E, por fim, o quinto era que “o 

antigo trabalhismo dissolvia os padrões morais”, na busca de vingança contra o 

capitalismo. 

Se o ‘antigo trabalhismo’ era pernicioso, por que reutilizar a palavra 

‘trabalhismo’? Em vez de contrapor o novo ao velho, Campos poderia ter se cercado de 

 
83 A Nova Imagem do Trabalhismo. Revista Econômica do Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 10 fev 1966. 
vol. 2. p. 25. 
84 Objetivos principais. Correio da Manhã. Rio de Janeiro. 01 e 02 jan 1966. p.2 



44 
 

uma outra expressão, no entanto, optou por evocar algo que fazia parte da vivência da 

classe trabalhadora e do vocabular político. 

A apropriação do termo ‘trabalhismo’ feita pela ditadura demonstra que o ‘antigo’ 

tinha força e legitimidade que nem mesmo ela conseguiria extirpar. Portanto, era 

necessário descaracterizar, opor, depurar o trabalhismo, romper a sua associação com o 

Partido Comunista (PCB), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e com João Goulart e 

preencher o termo com outro conteúdo. 

No entanto, o próprio termo não pode ser considerado estático e, durante a 

primeira metade do século XX, adquiriu diferentes acepções. A sua invenção, ocorrida a 

partir de 1942, diante da iminente abertura política e alteração do contexto do Estado 

Novo, estava vinculada diretamente à figura do Ministro do Trabalho Marcondes Filho.85 

Ele foi o “agente político fundamental para a sistematização do Trabalhismo e para sua 

constituição como bandeira política a ser solidificada com a criação do Partido 

Trabalhista Brasileiro”.86 

Cabia a Marcondes dar publicidade às ações do governo, personificado na figura 

de Vargas, e enfatizar a ‘ideologia da outorga’, ou seja, “a legislação social brasileira, 

instrumento mediador por excelência das relações entre governantes e governados, foi 

outorgada pela personalidade clarividente do chefe de Estado ao seu povo. A relação 

fundadora do Estado era uma relação de doação, uma relação de dar e receber 

dádivas/presentes/benefícios”.87 

Apesar de a existência da legislação trabalhista datar de antes de 1930, é no 

período do Estado Novo que o “projeto político do trabalhismo alcança uma nova fase e 

consolida-se, principalmente a partir de uma política de propaganda e disseminação de 

uma nova cultura baseada na valorização do trabalho e do status de trabalhador”.88 

O acesso à cidadania, por meio dos benefícios estatais, foi condicionado ao 

trabalho. Saúde, educação, alimentação e lazer eram direitos conectados aos 

trabalhadores, cujos sindicatos eram peças essenciais para o desenvolvimento e 

consolidação desse projeto político. 

 
85 GOMES, Angela de Castro. A invenção do trabalhismo. op. cit. 
86 BESKOW, Gabriela Carames. Reflexões sobre o trabalhismo. Dia Logos. Edição especial. 2004. p. 43. 
87 GOMES, Angela de Castro. A invenção do trabalhismo. op. cit. p. 227. 
88 BESKOW, Gabriela Carames. op. cit. p. 42-43. 
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Ressalta-se que a ideologia da outorga não “operou no vazio”.89 A ‘concessão’ 

dos direitos, com o objetivo de controlar o movimento operário via máquina 

corporativista implementada pelo estado varguista, estava alicerçada na luta das décadas 

anteriores e refletia um acúmulo de demandas da classe trabalhadora e seus 

representantes. Nesse sentido, após o fim do Estado Novo,  

o trabalhismo foi apropriado e interpretado por trabalhadores, lideranças 

políticas e sindicais, conquistando novos sentidos, forças e possibilidades, 

começando a se estruturar como uma tradição da política brasileira, “capaz de 

mobilizar eleitores e de ser mobilizada por políticos”, e que aos poucos foi sendo 

incorporado por aqueles oriundos da classe operária.90 

Dentre os partidos políticos que se apropriaram do trabalhismo, o mais 

significativo foi o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB.91 Criado a partir da articulação 

de Marcondes Filho, o PTB tinha suas raízes dentro do Ministério do Trabalho. “Os 

delegados regionais, sediados em todo o país, foram peças básicas na mobilização dos 

trabalhadores e na montagem dos núcleos estaduais do PTB. No período final do Estado 

Novo muitas delegacias regionais funcionam como verdadeiras sedes do PTB, que, como 

partido, utilizava ampla e livremente a estrutura e os recursos do Ministério do 

Trabalho”.92 

Entre o fim do Estado Novo, em 1945, e o golpe de 1964, o país passou por um 

período conhecido como intervalo democrático. Foram anos de participação e articulação 

dos meios trabalhistas e de uma diferente relação entre os sindicatos e o Estado. O 

trabalhismo suscitou “distintas gerações que passaram a dividir e disputar o poder de 

decisão em sua ação política”.93 

 
89 PARANHOS, Adalberto de Paula. O roubo da fala: origens da ideologia do trabalhismo no Brasil. 
Dissertação de mestrado. Departamento de Ciência Política. Universidade Estadual de Campinas. 
Campinas. 1996. 
90 HELENO, Alexandre Peixoto. Trabalhismo e história: um percurso nas memórias de Clodesmidt Riani. 
Revista Perseu Abramo. n.º 6. ano 5. 2011. p.14. 
91 “Se o getulismo tem a marca indelével da personalização, o trabalhismo acabou por ganhar novas 
lideranças e, por vezes, perfis mais independentes em relação ao seu marco de origem. Sem apresentar 
como um corpo doutrinário suficientemente estruturado, o trabalhismo foi sendo apropriado de diversas 
formas e influenciou a criação de vários partidos, como, por exemplo, o Partido Social Trabalhista (PST); 
o Partido Trabalhista Nacional (PTN); o Partido Republicano Trabalhista (PRT); o Partido Orientador 
Trabalhista (POT); o Movimento Trabalhista Renovador (MTR), além do PTB, sem dúvida o mais 
significativo de todos eles.” GOMES, Ângela Maria de Castro. D'ARAÚJO, Maria Celina de. op. cit.  p. 5. 
92 Ibidem, p. 45. 
93 HELENO, Alexandre Peixoto. op. cit. p.14. 
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O Partido Comunista (PCB), após a morte de Getúlio Vargas em 1954, passou a 

atuar imensamente no movimento sindical, ocupando as diretorias das principais 

entidades sindicais. “Incorporando práticas que já vinham acompanhando a trajetória do 

partido no campo sindical, o PCB intensificou sua relação com outros setores militantes 

no movimento operário, principalmente com o nacionalismo e o reformista do PTB, 

buscando consolidar sua atuação nos locais de trabalho e sindicatos”.94 

Dentro do PTB, a figura de Vargas se mantinha no imaginário político, mas 

“membros da nova geração se diferenciavam da anterior por sua ação política, 

caracterizada por um viés mais autônomo em defesa dos seus interesses de classe”.95 

Relembro que, quando João Goulart ocupou o cargo de Ministro do Trabalho, em 1953, 

ele já estava, desde o ano anterior, no posto de presidente do PTB, e passou a adotar um 

diferente modelo de relação com os trabalhadores e sindicalistas. 

A proximidade entre o PTB, os sindicalistas e o Estado, construída durante esse 

período, foi caracterizada por diversos autores como um dos motivos para a ‘inação’ 

diante do golpe de 1964. A dependência e a cooptação teriam aprisionado e limitado a 

ação da classe trabalhadora.96  

Para outros autores, no período do intervalo democrático,  

aproveitando-se dos ares de liberdade vigentes, o sindicalismo brasileiro, que 

passou rapidamente a ser capitaneado em sua fatia atuante pela aliança 

comunista-trabalhista, orientando-se pela plataforma nacionalista, deu passos 

importantes para a sua organização, tanto em termos de seu espaço no interior 

da estrutura corporativa quanto por fora dela, através das chamadas 

organizações intersindicais, das quais esse período foi pleno.97 

 Nesse sentido, os avanços sociais foram conquistados “em disputa – abertas e 

diretas – entre trabalho e capital. Defendidos com igual obstinação, não resultavam de 

tramoias palacianas entre altos escalões da política governamental e trabalhista”. 

 
94 SILVA, Fernando Teixeira da; NEGRO, Antonio Luigi. Trabalhadores, sindicatos e política (1945-
1964). In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (orgs). O tempo da experiência 
democrática: da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003. (O Brasil republicano, volume 3). p. 122. 
95 Ibidem. 
96 WEFFORT, Francisco Correa. Origens do sindicalismo populista no Brasil: a conjuntura do após-guerra. 
Estudos Cebrap. São Paulo. n. 4. 1973. 
97 SANTANA, Marco Aurélio. Bravos companheiros: a aliança comunista-trabalhista no sindicato 
brasileiro (1945-1964). In: FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão (orgs). Nacionalismo e reformismo 
radical (1945-1964). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. (As esquerdas no Brasil, volume 2). p. 
262. 



47 
 

Portanto, a classe trabalhadora não abdicou dos seus instrumentos de luta, como a greve, 

o uso do voto, sua organização, acordos com políticos e, “embora tenha conseguido 

aproximar o operariado das políticas públicas, o corporativismo da estrutura sindical não 

conseguiu aplicar sua meta de enquadrar o nascimento, a vida e a morte do associativismo 

trabalhista dentro do Ministério do Trabalho”.98 

Às vésperas do golpe de 1964, a mobilização dessa classe trabalhadora, que se 

apropriou do trabalhismo para ampliar sua participação nos rumos políticos do país, foi 

duramente reprimida. Francisco Carlos Palomanes Martinho argumenta que, a despeito 

das rupturas apresentadas por alguns autores99, “importantes traços de continuidade 

podem ser vistos se compararmos o pré e o pós-64”.100 

O autor baseia sua argumentação em três pontos: 1) a estrutura sindical 

corporativa se manteve e contribuiu para que, apesar das restrições, os trabalhadores se 

mobilizassem e fizessem suas reivindicações; 2) foram adotadas medidas “pelos militares 

que evidenciam uma perspectiva de ação positiva para com o mundo do trabalho”, por 

conseguinte, “nenhuma ação no sentido de alterar a CLT ou a legislação corporativa como 

um todo foi feita”, ao passo que a legislação foi expandida para o campo, assim como a 

“uniformização de todo o sistema previdenciário no país”; 3) as greves de 1978 e 1979 

representaram “uma continuidade dos movimentos sociais e da luta dos trabalhadores 

urbanos abortada em 1964”. 

Acredito que a ruptura efetuada pela ditadura, que foi refletida diretamente no uso 

da violência e repressão, não pode ser relativizada em virtude de possíveis continuidades. 

A ditadura alterou, definitivamente, a forma como trabalhadores, sindicalistas e Estado 

se relacionavam. Os três pontos designados por Martinho, ainda que indiquem 

moderadamente pressupostos válidos, precisam ser equilibrados e, solidamente, 

desenvolvidos para que não se incorra em equívocos.  

 
98 SILVA, Fernando Teixeira da; NEGRO, Antonio Luigi. op. cit. p. 69, 90-91. Sobre o assunto, ver 
também: NEGRO, Antônio Luigi. Ignorantes, sujos e grosseiros: debatendo uma história da reinvenção do 
trabalhismo. Revista Trajetos. vol. 2. nº. 4. 2003 
99 VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 1978. 
RODRIGUES, Leôncio Martins. As tendências políticas na formação das centrais sindicais. In: BOITO 
JUNIOR, Armando. O sindicalismo brasileiro nos anos 80. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. MARTINS, 
Heloisa Helena Teixeira de Souza. op.cit. 
100 MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. Vargas e o legado do trabalhismo no Brasil: Entre a tradição 
e a modernidade. Portuguese Studies Review. Vol. 12. nº 2. 2004/2005. p.169-173. 
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A estrutura sindical continuou existindo após o golpe de 1964, mas o seu 

funcionamento e processos foram profundamente modificados. A Justiça do Trabalho 

perdeu seu poder normativo, especialmente nas causas salariais, e foi mobilizada para 

julgar de forma favorável ao Executivo a questão relativa às greves. O seu acionamento 

por parte dos trabalhadores, como forma de reivindicar seus direitos, ocorreu dentro de 

uma legislação controlada e limitada. Artigos da Consolidação da Leis Trabalhistas 

(CLT) foram utilizados de forma indiscriminada, sem observância dos procedimentos e 

diretrizes, como no caso das intervenções. Assim sendo, apesar de os sindicatos 

permanecerem em atividade, suas eleições não foram realizadas livremente e a 

interferência da ditadura foi denunciada na Organização Internacional do Trabalho. 

Inclusive, as acusações criminais contra sindicalistas foram transferidas para órgãos da 

estrutura jurídica militar. 

Por fim, a expansão da legislação previdenciária precisa ser detalhadamente 

abordada, pois ela nos remete à discussão sobre o novo trabalhismo apresentada por 

Roberto Campos, no início da ditadura, e sobre em que consistia o termo: 

 
Na agenda do novo trabalhismo se incluiria, em primeiro lugar, a busca da 
‘democratização de oportunidades’, que vão muito além de simples e às vezes 
frustrante disputa salarial. A agenda do novo trabalhismo inclui a busca de 
oportunidades de acesso à educação, à casa própria, e à melhoria da assistência 
social, pela destruição do peleguismo na administração dos fundos de 
assistência e previdência. Essa nova atitude dá ao trabalhismo novos horizontes 
e lhe impõe maiores responsabilidades. (...) 
A agenda do novo trabalhismo deve incluir também um esforço de 
democratização do movimento operário. 
Lideranças espúrias haviam, através de conchavos políticos, criado uma 
aristocracia trabalhista, desinteressada da sorte do movimento operário em seu 
conjunto. (...)  
A terceira fundamental modificação de mentalidade do movimento trabalhista 
consiste, ou deve consistir, na preocupação com o nível de investimentos 
públicos ou privados. Pois é o nível de investimentos que decide a criação de 
novas oportunidades de emprego.101 

  

A política pública trabalhista também consistiria na tentativa de conformar um 

‘novo trabalhador’, que deveria ser parceiro do governo, da empresa e do sindicato, 

superando seu “atraso” (implicitamente visto como decorrência de suas origens rurais, 

regionais e raciais), visto como a fragilidade que abria espaço para a “demagogia” e 

“subversão” nos meios trabalhistas. Nesse sentido, o investimento educacional era 

 
101 A Nova Imagem do Trabalhismo. Revista Econômica do Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 10 fev 1966. 
vol. 2. p. 25. 
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fundamental para a ‘modificação de mentalidade’ e para a criação de um tipo de 

trabalhador preocupado com o aumento da sua produtividade (que lhe traria uma melhoria 

de vida), com a escolha de lideranças apolíticas, com o lucro empresarial (que garantiria 

o seu emprego) e com as determinações governamentais. 

Para a ditadura, essas conquistas só seriam possíveis com a ‘destruição do 

peleguismo’, ou seja, a eliminação da corrupção e malversação dos recursos realizadas 

por ‘lideranças espúrias’. Estes sindicalistas, citados por Campos, estavam vinculados ao 

trabalhismo e o comunismo, tinham ocupado a estrutura sindical e “estiveram à frente de 

quatro das seis confederações então existentes.”102 Portanto, a acusação de comunismo e 

corrupção nas intervenções sindicais era frequente, ela serviria para criar uma associação 

entre os dois crimes e demonstrar para os associados que aqueles presidentes de entidades 

não estavam preocupados com a defesa dos interesses da classe trabalhadora, mas em 

obter vantagens para si e/ou causar a desestabilização social. 

Sendo assim, o novo trabalhismo era uma política social, econômica e repressiva. 

Não se tratava apenas de ‘ampliar’ as atribuições dos sindicatos e torná-los colaboradores 

do governo no desenvolvimento de projetos e programas de investimentos nos setores 

sociais de produtividade indireta103, era necessário um expurgo das suas lideranças, o 

controle das eleições e das diretorias e a criação de uma legislação sobre violações da 

liberdade de associação. Sem a repressão, o deslocamento das reivindicações salariais 

para a formação dos projetos não seria possível. Eram dois lados de uma mesma moeda.  

Esta política pública condicionou a existência de recursos nos sindicatos a um 

diferente modelo de ação. Talvez fosse a ação dentro do possível. Sem reajuste salarial, 

uma bolsa de estudos era a oportunidade para uma família conseguir emprego em um 

futuro próximo ou a possibilidade de complementar a renda. Os líderes sindicais tinham 

plena noção de que as demandas por reposição salarial iriam cair em ouvidos moucos 

dentro do governo e de que corriam o risco de ser cassados ou presos. Não é possível 

atestar que essa fosse a realidade de todos os sindicatos, o que quero levantar é a 

 
102 A saber: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Estabelecimento de Crédito (Contec), Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Marítimos, Fluviais e Aeronáuticos (CNTMFA) e Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag). SILVA, Fernando Teixeira da; SANTANA, Marco Aurélio. O equilibrista e a 
política: o “Partido da Classe Operária” (PCB) na democratização (1945-1964). In: FERREIRA, Jorge; 
REIS, Daniel Aarão (orgs). Nacionalismo e reformismo radical (1945-1964). Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2007. (As esquerdas no Brasil, volume 2). p. 132. 
103 CAMPOS, Roberto de Oliveira. A lanterna na popa: memórias. Rio de Janeiro: Topbooks, 1994. 
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complexidade do novo trabalhismo. Também é preciso destacar que alguns dos elementos 

apresentados por Roberto Campo como ‘novos’ tinham muito do ‘antigo’ trabalhismo. A 

política assistencialista já era desenvolvida nos sindicatos antes da ditadura. No entanto, 

defendo que a sua execução nesse período foi diferente dos anos anteriores, pois ela foi 

incorporada como política de Estado em um modelo privatizante e excludente. 

Portanto, meu marco inicial é o primeiro dia após o golpe. Ele era uma resposta 

ao ‘perigo’ da instalação da ‘República Sindicalista’. A política econômica e os 

congelamentos dos salários já entraram em vigor no pós-golpe104. Roberto Campos pode 

ter exposto, em 1966, as linhas da nova política trabalhista, mas ela já estava em execução 

há dois anos, especialmente no campo da repressão. 

Sendo assim, por um lado, a expansão da previdência social para o campo foi o 

resultado do acúmulo de lutas dos trabalhadores rurais e, por outro, a sua unificação, com 

a criação do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), retirou poderes decisórios 

da classe trabalhadora. Quase uma década depois da centralização, ela ainda não tinha 

sido efetivada e o INPS estava sobrecarregado de denúncias de corrupção e má gestão, ao 

mesmo tempo em que a prestação dos serviços de saúde pelos sindicatos marcava um 

modelo privatizante de acesso. Portanto, apesar de, no fundo, a previdência estar 

vinculada aos trabalhadores, a sua expansão não pode ser creditada à ditadura, como uma 

dádiva, nem representou um avanço no acesso universal à saúde. 

O novo trabalhismo foi evidentemente criado em contraposição ao ‘antigo’. 

Roberto Campos não usou meias palavras para apresentar este último como fiduciário aos 

tempos de Vargas e de uma tradição com a qual desejava romper. No entanto, o seu 

enfrentamento marca o quanto o trabalhismo ainda era parte do vocabulário político e 

balizava o debate sobre política social.105 Após o fim do governo Castelo Branco, o termo 

 
104 O artigo de Mattos, Bastos e Barone sintetiza como as políticas instaladas pelo PAEG foram 
responsáveis por “concentrar a renda, elevar a carga tributária e tornar a repartição dos recursos da 
sociedade brasileira mais injusta e desigual”. Os autores analisam como o controle salarial era parte de uma 
reforma mais ampla da regulação do trabalho. MATTOS, Fernando Augusto Mansor de; BASTOS, Pedro 
Paulo Zahluth; BARONE, Ricardo Strazzacappa. O ‘debate pioneiro’ sobre distribuição de renda no Brasil: 
como o padrão de acumulação gestado no governo militar de 1964 afetou o perfil distributivo da economia 
brasileira. In: MARTINS, Mônica de Souza Nunes; CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira; BRANDÃO, 
Rafael Vaz da Motta. Política econômica nos anos de chumbo. Rio de Janeiro: Consequência, 2018. 
105 Não quero entrar na disputa de quem teria direito legítimo de usar o termo 'novo trabalhismo'. Se o 
trabalhismo fazia parte da linguagem política, não é de surpreender que a sua apropriação poderia ser feita 
por diferentes setores e líderes políticos. O termo também foi utilizado pelo governador de São Paulo, 
Abreu Sodré, em 1968. Em outra ocasião, no final dos anos 1970, com a abertura política e a modificação 
da legislação partidária, os trabalhistas voltaram a se organizar para a fundação de um novo partido político. 
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novo trabalhismo não apareceu em discursos ditatoriais novamente, mas sua execução se 

manteve como política de Estado, perpassando pelos governos. Cada ministro do 

Trabalho acionou um dos braços desta política pública e tentou impor a sua cara a essa 

agenda. Nenhum deles a executou completamente, mas foram acrescentando a ela novas 

camadas ou dando prosseguimento aos passos do antecessor. Por isso, utilizo a expressão 

novo trabalhismo para fazer referência à política pública trabalhista, ainda que o termo 

não tenha sido empregado explicitamente durante todo o período, nem mesmo pela classe 

trabalhadora, ele não foi uma propaganda governamental, mas um conjunto de ações 

enumeradas por Roberto Campos e colocadas em execução, essencialmente, por ministros 

do Trabalho, durante a primeira década da ditadura. 

A ditadura podia querer ecoar a mensagem de que era garantidora e concessora de 

direitos e desejava os aperfeiçoar e ampliar. No entanto, o discurso serviria para justificar 

a implantação de uma agenda econômica não favorável aos trabalhadores, que cerceava 

determinadas demandas e circunscrevia os limites da ação. No início da década de 1970, 

Júlio Barata, ministro do Trabalho, reprisava os mesmos elementos apresentados por 

Roberto Campos. 

Em uma aula ministrada na Faculdade de Direito do Trabalho em Curitiba, Júlio 

Barata conectou a justiça social aos sindicatos. Para o ministro, “sindicato como 

organização de solidariedade, isto é, como modalidade de cumprimento e objetivação de 

um fim essencial do ser humano, o da vida entendida como convivência, surge, portanto, 

como instrumento, e dos mais importantes, da justiça social”.106 

Sendo assim, era essencial que o sindicato fosse livre, integrado e ‘de serviço’. No 

primeiro aspecto, a liberdade era de “injunções políticas-partidárias” e do ‘credo 

vermelho’, sem “permitir jamais a infiltração de ideologias extremistas” e “daqueles que 

tendem utilizar como arma para a desordem, a agitação, a catequese criminosa dos 

 
Em julho de 1979, o Encontro de Lisboa “reuniu antigos trabalhistas e lideranças de várias tendências de 
esquerda exiladas com o objetivo de reorganizar o PTB, sob a liderança de Brizola”. O chamado “novo 
trabalhismo”, atualizado com os movimentos populares do final dos anos 1970, comprometia-se com a 
defesa dos negros, dos índios e da mulher brasileira. Esse ponto, além de muito significativo, demonstra 
que o “novo trabalhismo” lutaria pelos interesses de outros segmentos sociais, e não apenas dos 
trabalhadores, explicitados no programa do antigo PTB”. BASTITELLA, Alessandro. O trabalhismo 
Getulista-reformista do antigo PTB e o “novo trabalhismo” do PDT: continuidades e descontinuidades. 
Revista Aedos. n.º 12. vol. 5. 2013. p. 122-124. 
106 BARATA, Júlio. O sindicato como instrumento da justiça social. Ministério do Trabalho e Previdência 
Social. Aula inaugural proferida pelo ministro do Trabalho e Previdência Social Professor Júlio Barata na 
Faculdade de Direito do Trabalho em Curitiba, em 5 de março de 1970. Biblioteca do TST.  
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fanáticos, estipendiados pelo comunismo internacional”. No segundo, o sindicato deveria 

estar integrado aos “órgãos do Poder Público, que servem ao trabalhador e ao empresário, 

e a coordenação de sua atividade com a dos outros órgãos que se escalonam dentro da 

hierarquia sindical”, colaborando, mas “não sob a forma de subserviência política, de um 

lado, e de tutela paternalista, de outro”. E, por fim, o sindicado era visto como uma “peça 

de uma engrenagem” e, para atingir a justiça social, deveria se colocar a serviço de seus 

associados, para que “seja escola, ambulatório, cooperativa e clube, para que mereça o 

nome de casa do trabalhador e do empresário, servindo à família de um ou de outro, e 

viverá, dentro da comunidade, seu papel de instrumento da justiça social”. 

Essas eram, “em linhas gerais, algumas ideias que podem contribuir para a 

formação da mentalidade sindical, dentro de um programa, cujas vigas mestras já foram 

lançadas pela Constituição de nossa República Federativa e estão sendo sustentadas pela 

Revolução de 31 de março”.  

Ainda que não utilizando o termo novo trabalhismo, Júlio Barata reiterava os 

mesmos pontos mencionados por Roberto Campos, explicitando, inclusive, que essas 

‘vigas mestras’ foram lançadas desde o momento do golpe. O sindicato, portanto, deveria 

ter lideranças não vinculadas a partidos políticos e se posicionar longe da ‘tutela 

paternalista’, ao contrário do que ocorria no momento anterior ao golpe, de acordo com 

ambos os ministros. Para que houvesse o controle de quem ocuparia as lideranças nos 

sindicatos, era necessária a repressão e o monitoramento das eleições. No outro lado, a 

‘democratização das oportunidades’ colocava o sindicato integrado e prestando serviços 

de crédito, educação, saúde e lazer. 

Em 1974, Ayrton Aché Pillar, secretário-geral do Ministério do Trabalho, na 

Revista do Serviço Público, apresentou um balanço da gestão do ministro Júlio Barata. 

Os programas executados no governo Médici tinham como objetivo “distribuir a renda 

global de modo mais equânime, a fim de que todas as camadas da população sejam 

beneficiadas pelo aumento da riqueza comum”107, no entanto, essa distribuição não era 

feita mediante reajuste salarial, mas via produtividade indireta. Seguindo, portanto, a 

mesma lógica econômica proposta desde o governo Castelo Branco. Por sinal, Júlio 

 
107 PILLAR, Ayrton Aché. Imagem Atual do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Revista do 
Serviço Público. Brasília. vol. 109. n.º 2. abril/junho 1974. 
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Barata, em seus discursos, sempre tentava marcar uma linha de continuidade entre as 

políticas governamentais executadas a partir de 1964. 

Para o ministro, os principais programas de sua gestão tinham sido: o Programa 

de Integração Social (PIS), o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público 

(PASEP)108, o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL), o Programa 

de Valorização da Ação Sindical e o Programa Nacional de Valorização ao Trabalhador. 

Eles se enquadravam no Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico do 

governo Médici em três eixos: 1) criavam “modalidades novas e múltiplas para fomentar 

a poupança do trabalhador, sem que deste se exija contribuição onerosa”; 2) promoviam 

“uma política salarial, que não degenere em fator inflacionário, mas represente acréscimo 

do poder aquisitivo”; e 3) integravam, “pouco a pouco, todos os segmentos da população 

na sociedade de consulto, assegurando-lhes a reciprocidade entre a expansão econômica 

e o progressivo acesso aos bens da vida”.109 

A criação de fundos que geravam poupança interna e eram reaplicados em 

infraestrutura, como o FGTS, PIS e PASEP, era propagada, apenas no discurso, como se 

fosse benéfica para o trabalhador. Diante do arrocho salarial, dificilmente ele tinha acesso 

aos benefícios e, quando isso ocorria, eram irrisórios em face da depreciação causada pelo 

custo de vida. Na fala atribuída a Delfim Neto, ministro da Fazenda, ‘era necessário 

primeiro deixar o bolo crescer para depois distribuí-lo’. A contribuição dos trabalhadores 

no milagre econômico gerou, portanto, um processo de concentração de renda.110 

Os dois programas de valorização, dos sindicatos e dos trabalhadores, visavam a 

construção de “uma sociedade aberta, para a qual todos contribuam e da qual todos 

participem, com iguais oportunidades para todos, com equilíbrio e harmonia, entre 

patrões e empregados e sem luta de classe, que é o instrumento principal de instauração 

 
108 O PIS e o PASEP foram criados, respectivamente, pelas Leis Complementares n.º 07, de 07/09/1970, e 
n.º 08, de 03/12/1970. Eram fundos compulsórios formados via contribuições tributárias, que objetivavam 
permitir uma participação dos trabalhadores, acessível em determinadas circunstâncias, nos ganhos das 
instituições. Depois de passarem por diversas modificações, que nunca o fizeram atingir o seu objetivo, o 
fundo do PIS/PASEP foi extinto pela Medida Provisória n.º 946, de 07/04/2020, e seus recursos transferidos 
para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  
109 BARATA, Júlio. Programas do Ministério do Trabalho e Previdência Social de 1970 a 1972. 
Conferência proferida em 16/08/1972 na Escola Superior de Guerra. Revista Legislação do Trabalho LTr. 
ano 37. São Paulo. jan/1973. 
110 Verbete Antônio Delfim Neto. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. Disponível 
em: < http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/antonio-delfim-neto>. Acessado em 
07/05/2021. 



54 
 

do socialismo totalitário”. Ao citar os sindicatos, Barata novamente fala: “valorizar-lhe a 

ação, purificando-o e fortalecendo-o, era, pois, um imperativo da Revolução de Março”. 

Os sindicatos precisaram sofrer expurgo da “demagogia e do paternalismo”, para que 

pudessem voltar para os rumos “da lei e da ordem”. 111 

Portanto, para a ditadura, se antes de 1964 “os sindicatos eram entidades a serviço 

da má política e faziam de si mesmos instrumentos de prestígio político-eleitoral”, com 

os novos programas, eles passavam, sobretudo, a ser “um prestador de serviços, 

especialmente os de assistência médica”.112  

O Programa de Valorização da Ação Sindical, criado em 21 de setembro de 1970, 

pelo Decreto n.º 67.227, tinha como objetivos ampliar a assistência social oferecida pelos 

sindicatos, através de doações de materiais médico-hospitalares, unidades odontológicas 

e remédios, e garantir, via empréstimos, a “construção, reforma, ampliação ou aquisição 

de sedes, escolas, colônias de férias, campos de esporte, clubes recreativos, hospitais, 

creches, ambulatórios e cooperativas de consumo”; a prestação de assistência jurídica em 

casos de acidentes de trabalho; empréstimos pessoais aos trabalhadores, bolsas de estudos 

e concursos culturais. 

O Programa de Valorização do Trabalhador, criado em 25 de julho de 1972, pelo 

Decreto n.º 70.861, era considerado, por Júlio Barata, “mais uma súmula de deveres do 

que um elenco de direitos”: 

Deveres do Governo, que racionaliza o emprego de verbas do MTPS, de outros 

Ministérios e entidades. 

Deveres dos Sindicatos, que, mais uma vez, são convocados para uma ação 

efetiva em prol de seus associados. 

Deveres dos empresários, para os quais o surto ao progresso, o controle da 

inflação e o sadio crescimento da indústria e do comércio constituem a melhor 

oportunidade para que se humanize a economia e se promova a distribuição 

gradual e equânime da riqueza comum. 

Os trabalhadores são alertados, com franqueza e positividade, para o 

imperativo de se aperfeiçoarem nas suas profissões para que se façam 

merecedores de uma remuneração mais alta.113 

 
111 BARATA, Júlio. 1973. op. cit. 
112 PILLAR, Ayrton Aché. op. cit. 
113 BARATA, Júlio. 1973. op. cit. 
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O governo se antecipava à evolução tecnológica de alguns setores, à modernização 

industrial e em áreas agrícolas, ao crescimento da construção civil, além dos movimentos 

migratórios, para criar um programa de capacitação do trabalhador, inclusive mediante o 

aumento do escopo do Programa Especial de Bolsas de Estudos (PEBE)114, tema de um 

capítulo desta tese. No entanto, esse programa tinha como lema “melhor trabalho-melhor 

salário”, e os trabalhadores já haviam sido alertados de que só teriam um aumento salarial 

se fossem ‘merecedores’ dessa condição. 

A Secretaria do Trabalho, sob a chefia de Ayrton Aché Pillar, promoveu os III e 

IV Encontros dos Delegados Regionais do Trabalho, na Guanabara, em maio e em 

outubro de 1972. “Os entrosamentos e as providências advindas desses dois Encontros 

foram de real valor para a continuidade da execução dos Programas prioritários, 

notadamente do Programa Nacional de Valorização do Trabalhador, cuja execução está 

sendo cuidadosamente acompanhada.” Em setembro, foi, inclusive, constituído um 

grupo-tarefa com o objetivo de apresentar um projeto de reformulação da Secretaria do 

Trabalho, a fim de melhorar sua estrutura para executar tais programas.115 

A ampliação da Secretaria do Trabalho, para implementar com mais eficiência os 

programas governamentais, estava ligada, também, ao maior (e melhor) monitoramento 

dos líderes sindicais. Quatro dias depois da aprovação do Programa de Valorização do 

Trabalhador, em um relatório do Serviço Nacional de Informações (SNI), levantavam-se 

os problemas do setor sindical e caracterizavam-se os tipos de dirigentes atuando naquele 

momento: 1) os totalmente envolvidos com a classe, “gerando uma situação permeável a 

uma infiltração na entidade, levando os dirigentes a adotarem posições mais convenientes 

às diretrizes da fonte de infiltração”; 2) líderes prepotentes e radicais, “criando no seio do 

sindicato uma insatisfação latente”; 3) líder que, dialogando com a classe, “consiga 

cumprir com as diretrizes governamentais; mas que esquece, diante das autoridades 

trabalhistas os reais anseios de seus liderados”; 4) líder que, ao defender as reivindicações 

perante as autoridades, apresenta-se como “subserviente, e diante das reuniões da 

associação, deixam transparecer um elevado espírito de contestação”; 5) líder “indefinido 

que, quando bem aproveitado, pode ser útil à política trabalhista do governo”.116  

 
114 Relatório anual do MTPS. Ministério do Trabalho e Previdência Social. 1972. Biblioteca IFCH. 
Unicamp. 
115 Ibidem. 
116 Levantamento de problemas sindicais. 29 de junho de 1972. Fundo Serviço Nacional de Informações 
(SNI). Arquivo Nacional. AC ACE  65567/72. 



56 
 

Reforço, portanto, que, através desses programas governamentais, desde o 

primeiro momento do golpe, desejava-se conformar um novo modelo de sindicato, de 

dirigentes e de trabalhadores. A política pública trabalhista se materializava por meio 

dessas iniciativas, que alteraram as formas de atuação, mas, ao mesmo tempo, 

encontraram resistência à efetivação dos seus propósitos. 

Essa dicotomia também é espelhada na relação entre o governo ditatorial e a OIT. 

A Agência internacional tinha (e ainda tem), no seu âmago, o funcionamento triparte, mas 

não era (e não é) uma entidade sindical, tendo os Estados membros, inclusive, dois 

assentos, enquanto os empregadores e os empregados possuem apenas um assento cada 

um. Portanto, a representação governamental tem um maior peso decisório. Após o golpe 

de 1964, houve uma alteração de posicionamento. Em um primeiro momento, diante das 

denúncias de violações de direitos, a OIT se posicionou de forma ambígua sobre esse 

tema e a situação interna do Brasil. Por volta de 1970, em face de um novo contexto, a 

Agência percebeu o seu baixo poder de atuação em determinados temas, como os que 

envolviam a repressão, e se voltou para a realização de parcerias em projetos com o 

governo federal. Tendo em vista o amplo escopo desses projetos, optei por focar apenas 

o primeiro momento e o relacionamento da instituição internacional com a ditadura 

brasileira, no âmbito da agenda repressiva executada pelo novo trabalhismo. Essa escolha 

abarca uma parte fundamental dessa política pública, a necessidade da conformação de 

um novo modelo de líder sindical, que, aparentemente, era respaldada pela OIT. 

Tendo estabelecido a continuidade do novo trabalhismo entre os governos 

ditatoriais dessa primeira década após o golpe, passo a justificar o marco final desta tese, 

o ano de 1974. 

Antes de adentrar essa discussão, gostaria de fazer algumas ressalvas. A primeira, 

e mais importante, é que não acredito que a ditadura tenha se encerrado com o início do 

governo Geisel e o processo de abertura política, como afirmam alguns autores, 

recolocando, inclusive, os marcos de término da ditadura no país.117 Os embates sobre as 

demarcações e as caracterizações do golpe e da ditadura movimentaram o campo 

historiográfico e ampliaram a reflexão acerca dos grupos opressores e oprimidos no 

período, conforme já discutido. Longe de apresentar um consenso, esses debates 

 
117 Daniel Aarão Reis pontua um ‘certo’ encerramento da ditadura em 1979, com a extinção do AI-5 e a 
aprovação da Lei de Anistia. REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2005. 
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enfatizam que, mesmo décadas após o encerramento da ditadura, suas repercussões ainda 

reverberam na sociedade e comprovam a necessidade de ampliação dos estudos sobre o 

período. 

Richard Martins apresenta, em sua tese de doutorado, uma relevante discussão em 

relação aos marcos da chamada ‘transição política’ e à classe trabalhadora. O autor expõe 

a problematização dos conceitos acerca das “origens, motivações e a dinâmica da 

transição; o papel dos trabalhadores e dos movimentos sociais na ‘abertura’; e, por fim, a 

extensão ou os limites da ‘redemocratização’ brasileira”.118 

Tendo estabelecido que não estou fixando o fim da ditadura em 1974, recupero as 

premissas apontadas por Laís Abramo acerca dos impactos da ascensão do ‘novo 

sindicalismo’ no final dos anos 1970: 

(I) o questionamento aberto, pelo conjunto da sociedade, da legislação que 

limitava o exercício do direito de greve; (II) a conversão das negociações 

salariais em disputas reais, e não meramente formais como haviam sido no 

período anterior; (III) o fortalecimento dos sindicatos enquanto entidades 

voltadas para a luta operária, em detrimento do papel conciliador que a 

estrutura sindical corporativista lhes impunha; (IV) o questionamento do poder 

autoritário dos empresários, no âmbito das próprias empresas; e, por fim, (V) 

a ampliação do projeto original de “distensão”.119 

 Assim sendo, a despeito de a violência contra o movimento dos trabalhadores 

continuar até o fim da ditadura, acredito que, após 1974, os aparelhos repressivos não 

puderam executar as mesmas táticas ou usar as mesmas justificativas para a contenção 

desse movimento. Essa alteração da situação política do país gerou diferentes 

entendimentos acerca dos limites de ação do Ministério do Trabalho. Uma intervenção 

em um sindicato em 1979 não tinha impacto público igual ao da que ocorreu em 1972, 

por exemplo. 

Outro aspecto a ser discutido está relacionado ao planejamento das políticas 

públicas trabalhistas pelo Estado ditatorial a partir do início do governo Geisel. Em sua 

biografia, Roberto Campos dissera-lhe que, após o golpe, conversando com Castelo 

 
118 MARTINS, Richard de Oliveira. op. cit. p. 33. 
119 ABRAMO, L. W. “Movimiento sindical, transición y consolidación democrática en Brasil”. In: 
CAMPERO, Guillermo; CUEVAS, Alberto. (Eds.)  El sindicalismo latinoamericano en los noventa. (Vol. 
1 “Sindicatos ytransición democrática”). Santiago: Ed. Planeta Chile, 1991, pp. 85-133 apud MARTINS, 
Richard de Oliveira. op. cit. p. 37-38. 
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Branco, somente assumiria o cargo de ministro do Planejamento se pudesse, de fato, 

traçar e executar um plano econômico de longo prazo.120 Tendo recebido uma resposta 

afirmativa, apresentou, em 1964, o Programa de Ação Econômica do Governo 

(PAEG)121, que, como o nome indica, era voltado para o crescimento econômico e não 

considerava o desenvolvimento social. O aumento da inflação era um dos principais 

pontos do PAEG e o seu controle estava baseado no controle do crédito e na circulação 

do papel moeda, sendo o congelamento dos salários, portanto, uma medida essencial para 

o Programa. O novo trabalhismo foi denominado pelo ministro da Fazenda como a 

política social do PAEG, mas, na realidade, consistia em enquadrar as ações sociais para 

o melhor desenvolvimento econômico, levando-se em consideração os interesses da 

classe empresarial. O controle das greves e o fim das reivindicações por melhores salários, 

a eliminação da estabilidade e a criação do FGTS, a política habitacional, que favorecia 

as grandes empreendedoras, eram políticas ditas sociais que tinham, em seu âmago, a 

garantia das vantagens econômicas para determinados grupos.122 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), implementado no governo 

Médici, abarcava, além de determinados controles financeiros, um plano de investimento, 

que tinha como principal objetivo manter o ritmo de crescimento econômico.  

Em linhas gerais, os objetivos do plano consistiam em elevados investimentos 

em infraestrutura visando modernizar e reconstruir as instituições brasileiras, 

tanto privadas como públicas e, obviamente, manter o ritmo de crescimento 

atingido até então e, para isso, o I PND elaborou o Programa de Promoção de 

Grandes Empreendimentos Nacionais, lançando uma chamada ampla para 

incentivar a participação da classe empresarial do Brasil em setores 

selecionados que refletiam sobre o desenvolvimento.123 

 
120 Um trecho da conversa com Castelo Branco narrada por Campos: “num país desorganizado pela inflação 
é impossível planejar um crescimento, sem uma dolorosa preparação de terreno. A fase inicial da luta contra 
a inflação é plena de desapontamentos. [...] Observei, finalmente, que não conhecera até então nenhum 
político disposto a atravessar esse inverno de impopularidade”. CAMPOS, Roberto. op. cit. p. 560. 
121 Verbete Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. 
CPDOC/FGV. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/programa-
de-acao-economica-do-governo-paeg>. Acessado em 07/05/2021. 
122 Roberto Campos cita, nominalmente, a Lei de Greve como parte das reformas econômicas e financeiras 
executadas durante o governo Castelo Branco e afirma que tais alterações só puderam ser realizadas naquela 
velocidade “graças aos trabalhos pregressos de um think tank, o IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos 
Sociais)”. CAMPOS, Roberto. op. cit. p.639-640. Para saber mais sobre o papel dos empresários no IPES, 
ver: DREIFUSS, René Armand. op. cit. 
123 SILVA, Mauricio Oliveira. Experiência de planejamento de longo prazo no Brasil: uma análise 
comparativa entre PAEG, I PND e o II PND. Monografia de bacharelado. Ciências Econômicas. 
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2017. p. 21. 
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Apesar de a literatura especializada na área econômica apontar diferenças entre os 

projetos econômicos e financeiros do PAEG e I PND, na área trabalhista, um mesmo 

modelo e as mesmas diretrizes pareciam ser seguidas. Os mecanismos de controle salarial 

foram superficialmente modificados em 1968, mas, após 1974, a falácia da fórmula de 

reajuste, que sempre apontava números inferiores aos registrados na realidade, fabricados 

intencionalmente pelo governo ditatorial, veio à superfície124, o que forçou a alteração da 

política salarial implementada em 1964. Os fundos de investimento, criados 

nomeadamente para favorecer os trabalhadores, como o FGTS, PIS e PASEP, evidenciam 

a continuidade das políticas econômicas que não visavam, na prática, a redistribuição das 

riquezas produzidas. Ainda que Júlio Barata anunciasse que o governo desejava inserir o 

trabalhador no mercado consumidor, em expansão, o arrocho salarial e as taxas de 

desemprego mostravam que a classe média era favorecida por essa política.125 

Durante o processo de escolha de Ernesto Geisel para a presidência da República, 

em 1973, já se iniciava a discussão sobre o processo de abertura e distensão política.126 

Para Maria Helena Moreira Alves,  

do ponto de vista dos planejadores do governo, o período de 1973 e 1974 

representou uma clara mudança de direção. Nos anos do milagre econômico, 

enfatizara-se o papel legitimador dos êxitos do modelo de desenvolvimento. 

Com as crescentes dificuldades agora enfrentadas no terreno econômico, o 

Estado de Segurança Nacional passou a preocupar-se com a criação de novos 

mecanismos para obtenção de apoio político e social. [...] A teoria da 

‘distensão’ pretendia assegurar um afrouxamento da tensão sociopolítica.127  

 
124 “Em depoimento prestado em agosto de 1978 à CPI que investigava a política salarial do governo, o 
economista Julian Chacel, diretor de pesquisas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre-FGV), reconheceu, segundo a revista Veja (23/8/1978), que, em estudo encomendado pelo 
ministro Mário Henrique Simonsen em março de 1974, os índices encontrados haviam indicado, em 1973, 
um aumento de 24,8% nos preços, e não de 14%, como fora anunciado no governo do general Emílio 
Médici. Delfim afirmou que os índices refeitos pela FGV representavam apenas um exercício do que 
poderia ter acontecido se os preços tivessem sido liberados pelo governo em 1973 e atacou o estudo do 
DIEESE. Em resposta, a diretoria do DIEESE divulgou uma nota intitulada O lobo perde o pelo mas não 
perde a manha, acusando Delfim de ter manipulado dados e prejudicado os trabalhadores.” Verbete: 
Antônio Delfim Neto. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/antonio-delfim-neto>. Acessado em 
07/05/2021.  
125 As alterações nas regras de concessão de empréstimos habitacionais e a política excludente estudantil 
são dois exemplos da classe média favorecida pela ditadura militar. Para saber mais, ver: MELLO, João 
Manuel Cardoso de; NOVAIS, Fernando A. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: SCHWARCZ, 
Lilia Moritz. História da Vida Privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. (Volume 4) 
126 D’ARAÚJO, Maria Celina de; CASTRO, Celso (orgs.). Ernesto Geisel. Rio de Janeiro: Editora 
Fundação Getúlio Vargas, 1997. p. 263-264. 
127 ALVES, Maria Helena Moreira. op. cit. p. 185. 
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A inclusão de metas sociais, não vinculadas ao crescimento econômico, ocorreu, 

pela primeira vez, no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), criado pelo 

ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso, em 1973, e executado entre 1975 

e 1979. Diante do novo contexto econômico, internacional e político, o II PND tinha a 

“ideia inovadora do crescimento com redistribuição de renda”. Defendendo o governo 

Médici, o ministro da Fazenda Delfim Netto e a si mesmo, na condição de ministro do 

Planejamento, Velloso afirmou que, “a fim de que não houvesse dúvida sobre qual era o 

pensamento do governo Geisel, fizemos um texto que diz com todas as letras: realizar 

políticas redistributivas enquanto o bolo cresce”. 128 

Portanto, o fim do governo Médici marcou o encerramento da política trabalhista 

dos primeiros dez anos da ditadura. De ‘cima’, já se traçava um novo modelo de 

desenvolvimento econômico e social, com a inclusão de projetos e medidas econômicas 

que contemplassem, de fato, os trabalhadores. A não vinculação das metas sociais ao 

crescimento econômico era aplicada, pela primeira vez, pelo Ministério do Planejamento 

e Fazenda. Tratarei dos planos de desenvolvimento em outros capítulos da tese. De 

‘baixo’, a política de aliança sindicato-governo passou a ser duramente criticada e as 

novas diretorias dos sindicatos corroeram a política pública trabalhista da ditadura. O fim 

do milagre econômico, as derrotas nas eleições de 1974, as campanhas salariais e o 

enfrentamento com as classes patronais e o governo e a revelação das manipulações dos 

índices de reajuste dão indícios de que a política empregada até então não poderia ir 

adiante. As ações da classe trabalhadora demonstravam que a política sindical não seria 

feita mais de cima para baixo. A negociação com o Ministério do Trabalho não se 

desdobraria mais da mesma forma e o uso da força, via estrutura sindical, não era mais 

suficiente para conter a ação dos trabalhadores. 

Dentro desses marcos, optei por não inserir na análise da tese programas 

governamentais que eram voltados para o trabalhador, porém geridos por outros 

ministérios, especialmente pelo da Fazenda, como o FGTS, PIS, PASEP e o Banco 

 
128 João Paulo dos Reis Velloso passou por diferentes cargos dentro da administração pública, antes e depois 
do golpe de 1964. Durante o governo Costa e Silva, foi secretário-geral do ministro do Planejamento Heitor 
Beltrão. Quando Médici assumiu a presidência, convidou-o para o cargo de ministro do Planejamento, que 
Velloso ocupou também no governo Geisel. Velloso, em depoimento dado ao CPDOC/FGV, entre 2002 e 
2004, conseguiu articular diversos assuntos da vida pessoal e pública, mas não citou, no livro publicado, 
nenhum ministro do Trabalho. D’ARAÚJO, Maria Celina de; CASTRO, Celso (orgs.). Tempos modernos: 
João Paulo dos Reis Velloso, memórias do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. p. 171. 
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Nacional da Habitação (BNH)129. Os três primeiros, essencialmente, criados para 

conformar fundos compulsórios e aumentar a tributação estatal. Minha intenção é 

delimitar o poder decisório do Ministério do Trabalho, ainda que seus programas 

estivessem incluídos na política econômica ditatorial. 

Sendo assim, inicio a tese com um capítulo que trata das graves violações a 

sindicatos e trabalhadores na ditadura e das disputas dentro dos aparelhos de repressão. É 

essencial demarcar que a repressão é parte da política pública trabalhista e, sem ela, não 

teria sido possível a realização das ações econômicas. Utilizando as fontes do Serviço 

Nacional de Informações (SNI), exponho como se dava a troca de informações e os atritos 

sobre a área do trabalho e de diversos órgãos com o Ministério do Trabalho e, ao mesmo 

tempo, analiso como a greve que ocorreu na cidade de Cabo, em Pernambuco, permite 

lançar um novo olhar às conquistas dos trabalhadores durante a ditadura. 

Duas grandes áreas de interesse do novo trabalhismo são temas dos capítulos 2 e 

3. No segundo capítulo, discuto o conceito de políticas públicas, com o objetivo de 

delinear o espaço de execução do novo trabalhismo, e a construção da assistência à saúde 

na arena estatal e dentro do Ministério do Trabalho. Sendo o assistencialismo tema que 

perpassa por esse período, busco entender quais eram as ações desenvolvidas na área da 

saúde pelo Ministério da Saúde, Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) e pelas 

entidades sindicais. No último caso, problematizo a discussão sobre o assistencialismo e 

os sindicatos. No terceiro capítulo, a educação se torna o foco da análise. O caminho 

percorrido pelo Programa Especial de Bolsa de Estudos (PEBE), desde a sua criação, no 

governo Castelo Branco, até o fim do governo Médici, permite visualizar as flutuações 

da política trabalhista ditatorial e como o seu desenvolvimento estava inserido em uma 

agenda pública maior, dentro da política educacional da ditadura. 

Encerro, no capítulo 4, novamente abordando a repressão. A Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) manteve um relacionamento complexo com a ditadura 

brasileira durante a execução das políticas trabalhistas. Assim sendo, nesse capítulo, 

discorro sobre as ações da OIT, na tentativa de compreender qual foi a resposta dessa 

agência às violações de liberdade sindical e à repressão aos sindicatos e às lideranças e 

 
129 Sobre programas de poupança forçada, ver: MENDONÇA, Sonia Regina de; FONTES, Virginia Maria. 
História do Brasil Recente. São Paulo: Ática, 2001. 
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quais foram as consequências da proximidade entre os membros da OIT e os ministros 

do Trabalho. 

Estruturei a tese dessa forma por acreditar que não é possível separar repressão de 

planejamento e execução das políticas públicas trabalhistas. Se o assistencialismo e a 

educação são temas principais, a repressão aparece como essencial para a sua aplicação. 

O mesmo ocorre nos capítulos que dão ênfase às violações, nos quais a discussão sobre a 

organização dos sindicatos, suas atribuições, os tipos de lideranças e qual classe 

trabalhadora a ditatura desejava conformar é promovida por aparelhos de repressão ou 

em esferas internacionais que ignoram os apelos daqueles que deveriam defender. 
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Capítulo 1: As graves violações a sindicatos e trabalhadores na 
ditadura e as disputas dentro dos aparelhos de repressão 

 

“Os trabalhadores e seu movimento sindical constituíram o alvo primordial do 

golpe de Estado de 1964, das ações antecedentes dos golpistas e da ditadura militar”.130  

Essa é a primeira frase do segundo capítulo (Violações de direitos humanos dos 

trabalhadores) do volume II (Textos temáticos) do relatório final da Comissão Nacional 

da Verdade, publicado em dezembro de 2014. 

A afirmação enfatiza dois aspectos que, por vezes, são eclipsados nas discussões 

sobre a ditadura militar que se instalou no Brasil após 1964: o fato de que a luta dos 

trabalhadores motivou uma reação conservadora, empresarial e militar; e de que aquela 

classe foi brutalmente reprimida. 

O relatório da Comissão Nacional da Verdade apresentou um conjunto de 

violações que foram cometidas pelo Estado brasileiro e a necessidade do seu 

reconhecimento. Tendo em vista essa declaração, neste capítulo vou abordar a repressão 

por diferentes caminhos: as graves violações executadas pelo Estado contra os 

trabalhadores e sindicatos, conforme relatório da Comissão Nacional da Verdade; a 

repressão na greve ocorrida em Cabo, Pernambuco, que teve a aprovação da previdência 

rural como conquista dessa classe; e o conflito entre os aparelhos de repressão131 e o 

 
130 BRASIL. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. Volume II – Textos temáticos. Texto 2 - 
Violações de direitos humanos dos trabalhadores. 2014. p.58. Disponível em: 
 <http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/Volume%202%20-%20Texto%202.pdf>. 
Acessado em 18/04/2021. 
131 O sistema repressivo da ditadura foi um tema abundantemente explorado pela historiografia. Alguns 
estudos são essenciais para a compreensão da extensão do controle ideológico e da estrutura edificada para 
reprimir as oposições ao regime militar. Dentre eles, Maria Helena Moreira Alves, em Estado e oposição 
no Brasil, analisou a implantação da Doutrina de Segurança Nacional (DSN) que moldou as estruturas 
estatais, controlou a sociedade e viabilizou um projeto capitalista, dependente e autoritário. No fim dos 
anos 1990, a transferência dos acervos das polícias políticas para os arquivos públicos estimulou um novo 
conjunto de estudos e interpretações sobre a ditadura, como a pesquisa de Samantha Quadrat, em Poder e 
informação, e Carlos Fico, em Como eles agiam. Nos anos 2010, a agenda investigativa foi impulsionada 
pela ampliação do debate público sobre justiça de transição através das políticas executadas pela Comissão 
de Anistia e pelo Memórias Reveladas, que culminaram na instalação da Comissão Nacional da Verdade 
(CNV). Destaco o trabalho de Mariana Joffily, No centro da engrenagem, agraciado na primeira edição do 
Prêmio de Pesquisa Memórias Reveladas. ALVES, Maria Helena Moreira. op. cit. FICO, Carlos. Como 
eles agiam. Os subterrâneos da ditadura militar: espionagem e polícia política. Rio de Janeiro: Record, 
2001. QUADRAT, Samantha Viz. Poder e informação: o sistema de inteligência e o regime militar no 
Brasil. Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em História Social. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2000. JOFFILY, Mariana. No centro da engrenagem: os interrogatórios na 
Operação Bandeirante e no DOI de São Paulo (1969-1975). Rio de Janeiro/São Paulo: Arquivo 
Nacional/Edusp, 2012. 
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Ministério do Trabalho, no monitoramento de seus funcionários e das assembleias 

sindicais e na disputa por atribuições. 

Esses três pontos têm como principal conexão o fato de que as violações 

ocorreram porque as competências do Ministério do Trabalho foram manipuladas 

arbitrariamente pela repressão. Intervenções sindicais, dissoluções de entidades e 

remoções de diretorias eram reguladas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

antes de 1964, mas se tornaram estratégias utilizadas sistematicamente pela ditadura para 

eliminar as oposições. Da mesma forma, disputas internas ministeriais e diferentes 

projetos para o meio trabalhista sempre estiveram presentes na máquina pública, no 

entanto, o aparelho repressivo passou a se impor no processo decisório. Por fim, a 

mediação do Ministro do Trabalho durante uma greve demonstrava a importância da 

categoria e o seu poder de influência. Se em 1968, as greves de Contagem e Osasco 

tiveram impacto na sociedade e na produção intelectual, conforme analisarei adiante, a 

greve ocorrida em Cabo permite enxergar a repercussão das lutas trabalhistas nas políticas 

públicas de longo prazo e longe do atendimento das demandas prementes. Ainda que a 

repressão se fizesse presente, a sua contextualização permite um diferente olhar para as 

leis formuladas na ditadura militar. 

A minha intenção é mostrar a complexa relação que os órgãos de segurança 

criaram com o Ministério, incorporando suas atribuições ao mesmo tempo em que a Pasta 

executava a repressão e se tornava um braço dela. Os relatórios do Serviço Nacional de 

Informações (SNI) são usados neste capítulo como fonte essencial para exprimir quais 

estratégias, dados e perseguições eram alvos de interesse do órgão de repressão. 

Entretanto, como ficará evidente no decorrer do capítulo, a teia de troca de avaliações 

permite fazer uma relação com os relatos colhidos e analisados pela Divisão de Segurança 

e Informação do Ministério do Trabalho (DSI/MTPS), cuja documentação até hoje não 

foi recuperada. As falas dos sindicatos, suas defesas e lutas também estão registradas em 

processos ministeriais e nos órgãos de segurança. A repressão utilizou seus relatos como 

provas de crimes. A leitura realizada aqui, a contrapelo, permite-nos ‘ver’ a resistência e 

a oposição da classe trabalhadora e de seus representantes. 

Para fugir dos esquemas deterministas das análises sobre a ditadura, também é 

necessário perceber as flutuações das decisões dentro da máquina burocrática. As 

determinações de cada presidente e ministro do Trabalho (e suas equipes) demonstram 
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que diferentes decisões são tomadas de acordo com o contexto. Ainda, que a conjuntura 

também afeta a forma como lutam os trabalhadores. 

 

O SNI e os trabalhadores 
 

A ação repressora da ditadura atuou em diferentes frentes para evitar que os 

trabalhadores pudessem reagir ao golpe e criou mecanismos para garantir que ela pudesse 

novamente se organizar. “Intervenções em direções sindicais, depredação de sedes de 

entidades, prisões, torturas, execuções foram acontecimentos reiterados e sistemáticos. A 

ditadura começou efetivamente no dia 1º de abril, no meio sindical.”132 

As intervenções sindicais foram parte das primeiras medidas tomadas pelo 

Ministério do Trabalho para utilizar a estrutura sindical brasileira objetivando impedir 

que lideranças e trabalhadores pudessem se organizar para lutar contra o golpe. De forma 

imediata e simultânea, sem nenhuma base jurídica, entidades passaram a ficar acéfalas. 

Até mesmo Delegacias Regionais do Trabalho, cujos funcionários poderiam ter vínculos 

com o governo deposto, foram ocupadas por militares, e todos os sindicatos sob a sua 

jurisdição sofreram intervenções. 

No livro O sindicato que a ditatura queria, abordo de forma detalhada como a 

ditadura utilizou esse recurso e a execução dos procedimentos burocráticos para 

manipular eleições e afastar diretorias. Muitos interesses estavam envolvidos em uma 

intervenção sindical, de empregadores, antigas lideranças preteridas em pleitos anteriores, 

militares, sindicalistas perseguidos que tentavam retornar para suas atividades e, é claro, 

do Ministério do Trabalho. Este último, longe de representar um bloco monolítico, 

também tinha suas disputas internas, que transpareciam nos despachos técnicos dos 

processos de intervenção. 

As intervenções foram tão disseminadas que atingiram 1.047 sindicatos entre 

1964 e 1970, cerca de 80% delas ocorrendo no primeiro biênio após o golpe. “É um 

consenso entre os autores (e, inclusive, para Sussekind) que as intervenções tiveram, para 

além do caráter quantitativo, um componente qualitativo. As intervenções ocorreram, 

seletivamente, nos maiores e mais mobilizados sindicatos, federações e 

 
132 BRASIL. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. op. cit. p. 60. 
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confederações”133. Portanto, o seu uso representou uma violação do direito de 

organização dos trabalhadores, suas lideranças não teriam sido afastadas por crimes 

cometidos, mas por sua capacidade de reagir contra o golpe. 

Esse método, no entanto, não foi utilizado de forma massiva após 1966, por sua 

repercussão internacional, conforme será possível ver, com detalhes, no capítulo sobre a 

Organização Internacional do Trabalho. O Ministério do Trabalho precisaria, portanto, 

usar outra ferramenta, constante na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

Maria Helena Moreira Alves, analisando as intervenções sindicais realizadas 

durante a ditadura, apresenta um dado interessante, o número de dissoluções dos 

sindicatos aumentou significativamente a partir de 1967, quando o de intervenções 

diminui.   

 

Tabela 2: Quantitativo de intervenções e dissoluções de sindicatos entre 1964 e 1974. 

 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Intervenção 452 358 26 72 57 34 46 12 27 20 6 

Dissolução 1 7 5 64 50 53 21 10 16 4 0 

Fonte: ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1985). 3ª ed. Petrópolis: 
Vozes, 1985. Tabela 8.3. Interferência governamental direta em sindicatos (1964-1979). p. 244 

 

De acordo com a autora: 

os casos de dissolução de sindicatos justificados por uma das seguintes razões: 

a) que o sindicato não apresentou seu orçamento ao Ministério do Trabalho; b) 

que os líderes não eram encontrados e o delegado regional do trabalho declarou 

vaga a diretoria; c) que o sindicato não estava de acordo com o 'estatuto 

unificado' exigido pela Consolidação; d) dissolução para dispersar a categoria 

e/ou fazer um sindicato absorver o outro134. 

Os dados indicam que, em 1964, o ano com mais intervenções na história do país, 

apenas um sindicato é identificado com dissolução; em 1965, esse número passa para 

 
133 Realizo no livro uma discussão sobre os números de intervenções realizadas durante a ditadura. Apesar 
da dificuldade de precisão, por ausência de dados oficiais em uma série histórica, acredito que os números 
apresentados por Maria Helena Moreira Alves seriam os mais próximos dos que ocorreram no período.  
NAGASAVA, Heliene. op. cit. p. 118-123. 
134 ALVES, Maria Helena Moreira. op. cit. Tabela 8.3. Interferência governamental direta em sindicatos 
(1964-1979). p. 244.  
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sete; em 1966, já são 64 casos em contraposição a 72 intervenções. Um crescimento de 

915% nas ocorrências de dissolução. Em 1968, o ano das greves, ocorrem 50 dissoluções 

para 57 intervenções. Atingindo-se o auge de todo o período ditatorial em 1969, com 53 

dissoluções contra 34 intervenções. Em 1970, novamente o número de intervenções sobe, 

caindo abruptamente no ano seguinte.135  

Os boletins informativos publicados pela Agência Nacional registram esse 

movimento de mudança do recurso repressivo, que seria utilizado em diferentes 

momentos da ditadura. De forma abrupta, nos anos de 1967 e 1968, notícias sobre a 

dissolução de entidades passaram a ocupar as páginas de divulgação de informações do 

Ministério do Trabalho136. A retirada da diretoria via intervenção é substituída pela 

cassação das cartas sindicais137. 

Tendo em vista esses dados, não é de estranhar que uma circular do ministro Jarbas 

Passarinho solicitava a eleição em entidades sob intervenção e pedia que fosse 

incentivada a sindicalização, pois o governo deveria colaborar sem interferir e os 

sindicatos deveriam “exercer sua liberdade com responsabilidade”138. A manobra 

utilizada também servia à imagem internacional, tendo em vista que o ministro estava às 

vésperas da visita à Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, onde o Brasil já 

tinha sofrido duas denúncias sobre esse tópico. 

Coincidentemente, em 1972, ano em que o processo contra o governo se encerrava 

na OIT, o Brasil voltava a registrar um alto número de intervenções. Se a autora apresenta 

o número de 27 intervenções, o relatório do Ministério do Trabalho daquele ano registrava 

que 35 entidades sindicais e que mais 120 estaria sob direção de uma junta governativa. 

Junta governativa – integrada por elementos da própria categoria com a 

incumbência de reorganizar a vida da entidade e convocar eleições quando não 

 
135 Em 1979, Moreira Alves registra uma subida repentina de casos de destituição de diretorias. No entanto, 
essa informação, em comparação com os anos anteriores, não parece ser muito precisa. Como veremos no 
restante desse capítulo, foram registrados um maior número de membros das diretorias afastados do que os 
apresentados pela autora no período anterior a 1979. Indicando, assim, que esse método estava sendo 
utilizado a mais tempo. 
136 O papel desempenhado pela Agência Nacional e o significado dos boletins informativos serão tema de 
outro capítulo dessa tese. Boletim nº 420. 02/05/1968. Caixa 460. Fundo Agência Nacional. Arquivo 
Nacional. 
137 “A Carta ou Registro sindical é o ato de concessão, pelo Poder Público, da personalidade jurídica sindical 
para as entidades que cumprem as formalidades exigidas pela lei, tornando pública a sua existência e 
habilitando-as para a prática de atos sindicais, tais como a representação da categoria e a negociação 
coletiva.” Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Resseguros no Estado do Rio de Janeiro. 
Disponível em: <http://sintres.org.br/carta-sindical>. Acessado em 18/04/2021. 
138 Boletim nº 420. 02/05/1968. Caixa 460. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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alcançado o ‘quórum’ exigido nos pleitos eleitorais, anulados estes por motivos 

previstos nas instruções eleitorais ou por acefalia ou desinteresse da classe por 

sua entidade. 

Interventor ou junta interventora – nos casos configurados no artigo 538 da 

Consolidação das Leis do Trabalho: - sérias irregularidades administrativas e 

dilapidação do patrimônio ou motivos relevantes de segurança.139 

O Ministério do Trabalho intervinha com “o objetivo de reintegrar as entidades 

sindicais que se afastaram das finalidades da vida sindical”140. Para a pasta outras ações, 

como o Programa da Valorização da Ação Sindical, visavam “a renovação paulatina dos 

quadros sindicais, que se enriquecerão de elementos cônscios de seu papel de servidores 

de suas categorias profissionais e integrados no espírito da Revolução, e empenhados em 

harmonizar o capital e o trabalho”.141 

Naquele ano, as Forças Armadas deram início a uma série de expedições para 

combater a guerrilha do Araguaia, local em que militantes de diversos grupos 

revolucionários foram torturados, mortos e desapareceram, em um dos episódios mais 

bárbaros e sanguinários do período da ditadura militar.142  

Em 1972, o Serviço Nacional de Informações (SNI) solicitou a todas as suas 

agências que acionassem a rede para que fossem levantados os problemas na área sindical, 

listando em todas as regiões do país as entidades de grau superior (federação e 

confederação) que têm sede nos estados, além disso, se tem ligação com órgãos 

 
139 Ministério do Trabalho e Previdência Social. Relatório anual do MTPS. 1972. Biblioteca 
IFCH/Unicamp. 
140 Ibidem. 
141 PILLAR, Ayrton Aché. Imagem Atual do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Revista do 
Serviço Público. Brasília, v. 109, n. 2, abril/junho 1974. 
142 Há uma vasta literatura sobre a luta armada. Ver, entre outros: GORENDER, Jacob. Combate nas trevas: 
a esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta armada. São Paulo: Ática, 1997. RIDENTI, Marcelo. O 
fantasma da revolução brasileira. São Paulo: Unesp, 1993. REIS, Daniel Aarão. A revolução faltou ao 
encontro. Os comunistas no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1990. REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, 
esquerdas e sociedade. op. cit. ROLLEMBERG, Denise. Esquerdas revolucionárias e luta armada. In: 
FERREIRA, Jorge. O governo Goulart e o golpe civil-militar de 1964. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, 
Lucília de Almeida Neves (orgs). O tempo da experiência democrática: da democratização de 1945 ao 
golpe civil-militar de 1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. (O Brasil republicano, volume 3). 
RODRIGUES, Jean Sales. A luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Rio de Janeiro: Lamparina, 
2015; RIBEIRO, Maria Cláudia Badan. Mulheres na luta armada: protagonismo feminino na ALN (Ação 
Libertadora Nacional). São Paulo: Alameda, 2018. Sobre a experiência de um trabalhador e líder sindical 
na luta armada ver: PIMENTA, Edileuza; TEIXEIRA, Edson. De retirante à guerrilheiro: Virgílio Gomes 
da Silva. São Paulo: Expressão Popular, 2010. Muitos trabalhadores e camponeses foram torturados por 
terem tido contato com os militantes ou para dar informações sobre eles. Para saber mais, ver: CAMPOS 
FILHO, Romualdo Pessoa. Guerrilha do Araguaia: a esquerda em armas. São Paulo: Editora Anita 
Garibaldi, 2012. 
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internacionais, se tem problemas (se tiver relato, nome, qualificação143) e apurar se o 

problema é originário de orientação estranha à classe”. Era necessário informar também 

se havia a “presença de líderes classistas que conseguem motivar a classe a que 

pertencem”.144 

No Paraná dois sindicatos apareciam sob intervenção, o Sindicato dos empregados 

em estabelecimento bancário de Curitiba, por “motivo relevante para a segurança 

nacional”, e o Sindicato dos arrumadores de Paranaguá, por “dilapidação de patrimônio” 

pela diretoria. Em Santa Catarina, o Sindicato dos trabalhadores nas indústrias de extração 

de carvão de Criciúma sofreu intervenção e foi necessária a “dispensa de empregados 

administrativos, comprometidos com a ilegalidade com os diretores afastados”. No 

Sindicato dos trabalhadores na indústria de construção e do mobiliário de Lages, o 

presidente eleito não teve o nome liberado pelo Comando do 5º Distrito Naval, o que 

levou à renúncia de toda diretoria e à intervenção. O Sindicato dos arrumadores de 

Pernambuco passava por uma situação completamente esdrúxula, estava sob intervenção 

desde 1964 porque “vários interventores já foram nomeados, mas os associados não 

permitem que eles desenvolvam uma política sindical tranquila”. No relatório, também é 

dito que o Sindicato dos bancários da Guanabara estava sob intervenção.  

Sobre este último Sindicato, um outro documento do SNI informava que o 

Ministério do Trabalho havia solicitado a intervenção e a abertura de Inquérito Policial 

Federal para apurar subversão. A promotora do caso, após verificar que nas diligências 

nada foi encontrado além de comunicações com o Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), em que os “suspeitos falaram que têm 

interesse em colaborar com a política sindical do governo e que mesmo o governo estava 

disposto a dialogar”, sendo tais comunicações de conhecimento do governo e tendo sido, 

inclusive, discutidas em assembleia, determinou o arquivamento do processo. O 

interventor teria ficado indignado porque apenas os ‘suspeitos’ foram ouvidos e a 

promotora foi considerada “benevolente, quando se trata de processos contra 

subversivos”. Diante do resultado negativo, a DRT/GB solicitava a abertura de outro 

inquérito para o Procurador Geral da Justiça Militar, por ter novas provas. A insólita 

 
143 Os dados de qualificação eram: nome, filiação, local de nascimento, estado civil e endereço. SOARES, 
Maria Tereza Dantas Bezerra. A política paraibana vigiada: políticos e militantes sob os olhos do SNI 
(1964-1985). Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em História. Universidade Federal da 
Paraíba. João Pessoa, 2020. p. 79. 
144 Levantamento de problemas sindicais. 29 de junho de 1972. Fundo Serviço Nacional de Informações 
(SNI). Arquivo Nacional. AC ACE  65567/72. 
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evidência era a apreensão de um livreto com o título “Problemas Nacionais – Política 

Econômica e Financeira”, que citava “velhos slogans subversivos referentes à Reforma 

Agrária, Monopólio Estatal do Petróleo, liberdades democráticas, etc.”.145 Quando era 

necessário o uso da repressão, a justificativa não era importante ou sólida, apenas o 

arbítrio da ditadura.  

De uma forma generalizada, o resultado do levantamento realizado pelo SNI era 

que, em determinadas categorias de trabalhadores, o problema era nacional. Os sindicatos 

da estiva e da capatazia, de certos portos, desejavam a fusão de suas categorias 

profissionais “com o objetivo de instituir um sindicato único com o maior número de 

associados e mais força”. Esse caso específico será analisado mais à frente neste capítulo. 

Os bancários tinham se reunido em congresso, “discutindo teses altamente contestatórias 

e difundindo-as com o instituto espúrio”, os trabalhadores da área do petróleo 

“reivindicam pretensos direitos, alguns já rejeitados”, e os sindicatos de trabalhadores 

rurais, em certas localidades, recebiam a “influência de religiosos, muitas vezes com 

conotação claramente subversiva”.146 

A conclusão diante desse quadro era de que “notícias como as acima transcritas 

têm sido veiculadas, rotineiramente, pelos órgãos de informações deixando transparecer 

uma possível unicidade da fonte emanadora das diretrizes que visam conturbar a paz 

social”. Durante o período do governo Médici, no qual muitos autores viam uma total 

imobilidade de ação da classe trabalhadora e seus líderes, para o SNI uma movimentação 

parecia querer irromper. As intervenções ocorreram durante toda a década de 1970, mas 

nunca retornaram aos números observados no momento após o golpe. 

Como apontado no documento, as eleições sindicais eram vigiadas com atenção. 

O atestado de bons antecedentes era “procedimento disciplinar rotineiro, passou a 

incorporar cada vez mais critérios político-ideológicos”.147 Qualquer suspeita sobre a 

idoneidade poderia gerar uma devassa na vida pessoal e a abertura de Inquérito Policial 

Militar (IPM). “A vinculação a um IPM era muito penosa para os trabalhadores, que 

passavam a ser perseguidos, ainda sem julgamento e sem prazo para que se finalizasse a 

 
145 Sindicato dos Bancários da Guanabara. 13 de outubro de 1973.  Fundo Serviço Nacional de Informações 
(SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 61850/73. 
146 Levantamento de problemas sindicais. 29 de junho de 1972. Fundo Serviço Nacional de Informações 
(SNI). Arquivo Nacional. AC ACE  65567/72. 
147 BRASIL. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. op cit. p. 67. 
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investigação. Essa prática inviabilizou a vida normal de centenas de sindicalistas e 

trabalhadores.”148 

Nas eleições de 1969 para a diretoria do Sindicato dos trabalhadores em empresas 

telefônicas do estado da Guanabara, o SNI pedia informações para o Centro de 

Informações do Exército (CIE), Centro de Informação da Marinha (Cenimar), Estado-

Maior da Aeronáutica (EMAER), Delegacia de Ordem Política e Social da Guanabara 

(DOPS/GB) e para a Divisão de Segurança e Informação do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social (DSI/MTPS). Jayme Cyrillo, eleito presidente da entidade, tinha 

registro no DOPS/GB e Newton Costa, eleito para o Conselho Fiscal, era categorizado 

como militante comunista.149 

Paulo Arruda Vilar, presidente e delegado representante do Sindicato dos 

trabalhadores em empresa de radiodifusão e publicidade do estado do Goiás, foi 

considerado subversivo pela Delegacia Regional do Trabalho e afastado das suas funções 

em 1972.150 No mesmo ano, a DRT/GB impugnou posse no Sindicato dos trabalhadores 

nas indústrias de produtos químicos para fins industriais, mas a diretoria conseguiu 

garantir a permanência mediante a obtenção de mandado de segurança.151  

Em 1974, na eleição do Sindicato dos trabalhadores nas indústrias de carnes e 

derivados, do frio, de laticínios e produtos derivados do Estado da Guanabara o pleito foi 

realizado, mas a diretoria eleita, que venceu por maioria expressiva, teve a chapa 

impugnada na justiça após a checagem de antecedentes. Foram apresentados problemas 

com dois membros, Atoalpa de Oliveira, que teria participado em 1967 da Frente 

Intersindical Anti-Arrocho, e Croaca Waldemar de Souza, que, em documento elaborado 

pela entidade patronal Associação Náutica Brasileira, foi relacionado a elementos 

comunistas152. O primeiro era acusado de participar de um movimento que reivindicava 

melhores condições salariais e sobre o segundo pairava a dúvida de relação com pessoas 

suspeitas, sendo a queixa feita sem nenhuma prova. 

 
148 Ibidem, p. 65. 
149 Sindicato dos trabalhadores em empresas telefônicas do estado da Guanabara. 22 de agosto de 1969. 
Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 16508/69. 
150 Plano Nacional de Informações. 30 de novembro de 1972. Fundo Serviço Nacional de Informações 
(SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 52646/72. 
151 Mandado de segurança concedido a elemento impugnado na área sindical. 28 de fevereiro de 1972. 
Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 50274/72. 
152 Atoalpa de Oliveira - Croaca Waldemar de Souza. 24 de maio de 1974. Fundo Serviço Nacional de 
Informações (SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 71075/74. 
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Esses exemplos demonstram como “as panfletagens, as greves, a organização de 

comissões de fábrica, a participação nas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 

(CIPAS)” se tornaram ações “arriscadas, trazendo, frequentemente, como consequência 

a demissão por justa causa, o desemprego por meses e anos, a prisão. Essas consequências 

acarretavam profundos prejuízos não apenas para os trabalhadores perseguidos 

politicamente, mas para suas famílias”. Outros trabalhadores denunciavam a “ocorrência 

de demissões por participação em assembleias durante campanhas salariais, demissões 

por filiação ao sindicato, perseguição policial no caminho de volta para casa, após 

participação em assembleia, invasão de subsedes do sindicato, prisões por participação 

em greves ou panfletagens”.153 

Outro ponto levantado pelo relatório da CNV está diretamente vinculado à agenda 

econômica ditatorial. “Na cidade e no campo, as elites civis entendiam que era preciso 

reprimir, disciplinar, submeter e tornar os trabalhadores mais produtivos, com o fim de 

possibilitar uma maior acumulação de riqueza, bem como manter os privilégios 

existentes.”154 

A aliança empresarial, policial e militar inaugurou um ‘novo regime fabril’. A 

colaboração da burocracia do Ministério do Trabalho com os órgãos de repressão – 

formados pelo Sistema Nacional de Informações e Contrainformações (SIsNI)155 – e as 

empresas permitiu uma constante vigilância sobre os trabalhadores. Ao mesmo tempo, “o 

financiamento e o apoio material, logístico e ideológico do empresariado à organização 

da repressão e de órgãos como a Operação Bandeirante (OBAN) e o Destacamento de 

Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) 

materializaram a solidariedade política da aliança empresarial-policial-militar”, 

permitindo o controle e a exploração financeira da classe trabalhadora, “que rendeu os 

dividendos do crescimento econômico com segurança e concentração de renda”.156 Como 

 
153 BRASIL. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. op cit. p. 65-66. 
154 Ibidem, p. 62. 
155 A ditadura militar criou e aperfeiçoou um conjunto de órgãos de segurança e informação, gerando uma 
imensa teia de monitoramento da sociedade, com um intenso fluxo de intercâmbio de análises sobre 
vigilância e controle. Muitos termos utilizados por esses aparelhos de repressão podem ser encontrados no 
glossário publicado pelo Arquivo Nacional. SOUZA, Tereza E. de; FRANCO, Pablo E.; ISHAQ, Vivien. 
A escrita da repressão e da subversão (1964-1985). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2012. 
156 O conceito do 'novo regime fabril', explorado pela ditadura, é do historiador Murilo Leal. A luta dos 
trabalhadores por verdade, justiça e reparação: Relatório do Grupo de Trabalho Ditadura e Repressão 
aos Trabalhadores, às Trabalhadoras e ao Movimento Sindical.  
Disponível em:  
<https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/livro%20a%20luta%20dos%20trabalhadores[1].pdf>. Acessado 
em 18/04/2021. 
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veremos em outra parte deste capítulo, a doutrina de segurança nacional e os interesses 

econômicos andavam lado a lado, sendo a repressão ativada quando um desses era 

ameaçado. 

No bojo dessas alianças e em defesa dos interesses patronais, foram aprovados o 

arrocho salarial que congelou o salário dos trabalhadores, o fim da estabilidade com o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Lei de Greve que praticamente 

impediu a sua realização, e a criação do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) 

com a unificação dos sistemas previdenciários.157 

A violação dos direitos dos trabalhadores apresentada no relatório da Comissão 

Nacional da Verdade expõe a amplitude de atos governamentais que foram executados 

durante a ditadura e demonstram o caráter classista do golpe. O resumo desses atos, na 

parte final do relatório, tem o objetivo de ressaltar a construção de um aparelho 

repressivo, sistemático e intencional, que não apenas se utilizou da violência física e 

explícita, mas também criou um arcabouço legislativo na área econômica, que levou à 

morte e ao sofrimento a toda uma classe. Incluo, na íntegra, esse resumo, como forma de 

salientar essa conexão: 

1) A classe trabalhadora e seu movimento sindical constituíram o alvo 

primordial do golpe de Estado de 1964, das ações antecedentes dos golpistas e 

da ditadura militar. O regime político e econômico que se preparava e se impôs 

ao país, a partir de 1964, exigia uma classe trabalhadora despolitizada, 

subordinada aos patrões e autoridades, e explorada. Visando torná-la submissa 

e produtiva, gerando maior acumulação do capital, a ditadura lhe impôs 

medidas repressivas e trabalhistas que conduziram aos resultados perseguidos 

no período;  

2) Os trabalhadores rurais e urbanos, em seu conjunto, constituíram o maior 

número de vítimas das graves violações, ou seja, das prisões ilegais e 

arbitrárias, da tortura e das execuções e desaparecimentos forçados;  

3) Durante a ditadura militar, impôs-se à classe trabalhadora um despotismo 

fabril, que correspondeu a um novo regime dentro de fábricas e empresas, 

baseado na exacerbação da vigilância e de uma disciplina militarizada. A 

ditadura fabril se somou e reforçou a ditadura mais ampla;  

4) Os trabalhadores e seu movimento sindical foram os principais destinatários 

da violência praticada mediante a articulação das empresas e do Estado 

 
157 O contexto das disputas para aprovação de cada uma dessas alterações na legislação trabalhista e os seus 
impactos para a classe são discutidos no livro O sindicato que a ditadura queria. Cf nota 3. 
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ditatorial: foram delatados pelos patrões, vítimas de “listas negras” e entregues 

à violência dos agentes estatais militares e policiais, cuja intervenção os 

patrões solicitavam;  

5) Durante a ditadura de 1964 a classe trabalhadora sofreu enorme 

rebaixamento dos salários, perda da estabilidade no emprego, fim de outros 

direitos trabalhistas, brutal regressão em suas condições de vida. A ditadura 

deixou, entre outras, duas heranças malditas até hoje vigentes: depressão dos 

salários e rotatividade no emprego;  

6) A classe trabalhadora foi vítima sistemática de prisões arbitrárias e ilegais, 

acompanhadas de diferentes formas de tortura, que importaram em muitas 

sequelas físicas e insuperáveis traumas psicológicos.158  

A despeito das críticas sobre o conteúdo completo do relatório, a sua divisão e a 

ausência de direcionamentos e desdobramentos159, a Comissão Nacional da Verdade (e 

as que ocorreram regionalmente e em instituições) compõe um marco no reconhecimento 

das violações cometidas pelo Estado brasileiro durante a ditadura. 

Alguns aspectos apontados no relatório ainda serão tratados em detalhes nesse 

capítulo, outros estão presentes nos outros capítulos da tese. O objetivo é demonstrar 

como não é possível dissociar a implementação das políticas públicas trabalhistas da 

repressão. O novo trabalhismo só pode ser executado sob essas circunstâncias e nesse 

contexto. 

 

“Quanto às greves, pago para vê-las...” 
 

Dentre as ações de resistência dos trabalhadores durante o período inicial da 

ditadura, talvez algumas das mais discutidas sejam as greves de 1968. Muitas vezes 

arroladas em conjunto com as manifestações dos estudantes, elas costumam configurar 

um ‘pico’ isolado de saída do imobilismo observado entre o pós-golpe e as 

movimentações do ‘novo sindicalismo’, na segunda década de 1980.  

As interpretações sobre o processo que levou à mobilização das greves de 1968 

são muitas: a renovação das lideranças sindicais a partir de um relativo ‘afrouxamento’ 

 
158 BRASIL. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. op cit. p. 80-81. 
159 WEICHERT, Marlon Alberto. O relatório da Comissão Nacional da Verdade: conquistas e desafios. 
Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de História. v. 50, 2014. Disponível em: 
<https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/24040>. Acessado em 18/04/2021. 
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da repressão, a ascensão de lideranças fora da estrutura sindical, a participação da 

militância estudantil nas entidades sindicais no chão de fábrica. Os movimentos 

trabalhistas nas cidades de Contagem e Osasco despontam como pontos focais dessas 

análises.160 

É inegável que a pressão da greve de Contagem foi determinante para a revisão 

do valor dos índices de correção salarial.161 Igualmente incontestável é o fato de que a 

ditadura não agiu de forma conciliadora. A repressão foi utilizada em larga escala, com 

prisões em massa e tortura, intervenção nas entidades sindicais e utilização de um 

discurso público de ‘infiltração de subversivos’162. 

Ambas as greves são lembradas por Jarbas Passarinho, o ministro do Trabalho 

daquele ano, como pontos importantes de inflexão na ação dos trabalhadores. Não irei 

detalhar o argumento do ministro, que mandou às favas os escrúpulos de consciência ao 

assinar o Ato Institucional número 5 (AI-5) no final de 1968, para justificar a repressão 

sobre os trabalhadores e suas entidades. Para o ministro, as demandas eram justas, mas 

os meios não. Se a greve era um direito legítimo de reivindicação, sendo propagado 

 
160 Larissa Corrêa e Paulo Fontes discutem esses aspectos em O 1968 operário. As greves de Contagem e 
Osasco tiveram um imenso impacto nos movimentos de resistência à ditadura. A primeira, serviu de 
inspiração para a segunda ao mostrar que havia margem de manobra para a deflagração do movimento 
paredista, pois teria conseguido reivindicar diretamente com Jarbas Passarinho e não houve repressão 
imediata. Osasco, por outro lado, foi uma ação mais ampla e organizada, e influenciou a produção 
intelectual de autores como Francisco Weffort, que “deu legitimidade acadêmica e ajudou a consolidar a 
imagem de Osasco como exemplo e prenúncio de novos tempos para o movimento operário e o país”. O 
trabalho de base foi visto como exemplo da possibilidade de ação sindical fora da estrutura corporativa, 
conforme discutido na introdução desta tese. CORRÊA, Larissa R.; FONTES, Paulo. O 1968 operário:  
experiências, sindicalismo e greve em São Paulo. In: MULLER, Angelica (coord). 1968 em movimento. 
Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018. p.95 
161 Carolina Dellamore afirma que a “a greve de Contagem teve resultados políticos, na medida em que 
desafiou a política econômica oficial da ditadura, forçando o governo a negociar e a fazer concessões. O 
movimento grevista também teve outras implicações políticas: colocou em questão a legitimidade da 
proibição de greves e mobilizou grande contingente de trabalhadores da Cidade Industrial, inclusive 
operários não sindicalizados, mas que viram nesse movimento um espaço para mostrar sua insatisfação 
diante da exploração e do processo de empobrecimento a que estavam submetidos”. SCARPELLI, Carolina 
Dellamore Batista. op. cit. p. 188. Para saber mais sobre a greve de Contagem, ver também: GROSSI, 
Yonne de Souza. As greves de Contagem - 1968: notas para uma revisão crítica. Cadernos Movimentos 
Populares Urbanos, Belo Horizonte, n. 1, 1979. ESPINOSA, Antônio Roberto. Dois relâmpagos na noite 
do arrocho. Cadernos do presente, n. 2, julho 1978. NEVES, Magda de Almeida. Trabalho e cidadania: as 
trabalhadoras de Contagem. Petrópolis: Vozes, 1994. OLIVEIRA, Edgar Leite. Conflito social, memória e 
experiência: as greves dos metalúrgicos de Contagem em 1968. Dissertação de mestrado. Programa de pós-
graduação em Educação. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. ROVAI, Marta. op. 
cit. DELLAMORE, Carolina; ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. As experiências de Contagem (MG) e 
Osasco (SP): Narrativas de operários sobre as greves de 1968. In: DANIELI NETO, Mario; STEFFENS, 
Marcelo Hornos; ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. Narrativas sobre tempos sombrios: ditadura civil-
militar no Brasil. São Paulo: Letra e Voz, 2017. 
162 No capítulo em que discuto o PEBE (Programa Especial de Bolsas de Estudos), mostro como esse 
programa foi utilizado para desviar o foco das greves e apertar o controle sobre os sindicatos. 
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nacionalmente e internacionalmente, mesmo com uma regulação que praticamente a 

estrangulava, ela só poderia ser utilizada como recurso retórico, nunca se efetivando na 

prática e muito menos com adesão de uma massa de trabalhadores. 

Uma outra greve ocorreu em 1968, porém com menos impacto nas lembranças 

durante o período repressivo, a dos trabalhadores rurais de Cabo, em Pernambuco. Jarbas 

Passarinho lista as três (Cabo, Contagem e Osasco163) como as principais que ocorreram 

naquele ano e que desafiaram a ditadura. 

Graças ao pioneiro trabalho de antropólogos do Museu Nacional da UFRJ a luta 

e experiências dos trabalhadores rurais em Pernambuco começou a ser analisada já nos 

anos 1970, gerando uma tradição de estudos que teve continuidade particularmente na 

Universidade Federal de Pernambuco164. Apesar disso, as narrativas mais gerais sobre o 

sindicalismo na ditadura, em particular sobre o ano de 1968, tendem a negligenciar as 

resistências dos trabalhadores rurais.165 

Dito isso, retomo os processos que levaram à deflagração da greve em Cabo166. O 

primeiro ponto que acredito que seja importante delimitar é o fato de que a primeira greve 

na região, pós-golpe, ocorreu em 1966, no governo Castelo Branco, e as suas 

 
163 Sobre a greve de Osasco, além do seminal estudo de WEFFORT, Francisco. Participação e conflito 
industrial. op. cit. ver: COUTO, Ari Marcelo Macedo. Greve na Cobrasma: uma história de luta e 
resistência. São Paulo: Annablume, 2003. MOTTA, Antônio Carlos Casulari Roxo da. Cobrasma: trajetória 
de uma empresa brasileira. Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em História Econômica. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. Osasco 1968. op. cit. 
164 SIGAUD, Lygia. Os clandestinos e os direitos. op. cit. HEREDIA, Beatriz Maria Alásia de. A morada 
da vida: Trabalho familiar de pequenos produtores no Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
GARCIA, Afrânio R. Terra de trabalho: Trabalho familiar de pequenos produtores. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1983. PALMEIRA, Moacir. Modernização, Estado e questão agrária. Estudos Avançados, v. 3, n.7. 
São Paulo, 1989. DABAT, Christine. Moradores de Engenho. Estudo sobre as relações de trabalho e 
condições de vida dos trabalhadores rurais na zona canavieira de Pernambuco, segundo a literatura, a 
academia e os próprios atores sociais Tese de doutorado. Programa de pós-graduação em História. 
Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2003. LIMA, Maria do Socorro de Abreu e. Revisitando o 
campo: lutas, organização, contradições: Pernambuco 1962-1987. Tese de doutorado. Programa de pós-
graduação em História. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2003.  ROGERS, Thomas. As feridas 
mais profundas: uma história do trabalho e do ambiente do açúcar no nordeste do Brasil. São Paulo: Unesp, 
2017. 
165 Uma exceção importante é o recente livro organizado por José Sérgio Leite Lopes e Beatriz Heredia, 
que busca conectar as lutas de trabalhadores rurais e urbanos, especificamente, canavieiros e metalúrgicos. 
LOPES, José Sérgio Leite; HEREDIA, Beatriz. (orgs.) Movimentos cruzados, histórias específicas: estudo 
comparativo das práticas sindicais e de greves entre metalúrgicos e canavieiros. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ, 2019. 
166 A greve ocorrida em Cabo de Santo Agostinho, em 1968, foi analisada por: PALMEIRA, Moacir. 
Modernização, Estado e questão agrária. op. cit. MEDEIROS, Leonilde Servolo de. História dos 
movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro: Fase, 1989. LIMA, Maria do Socorro de Abreu e. op. cit.; 
MELO, Camila Maria de Araújo. Entre dois senhores, o patrão e a fome: as greves dos trabalhadores rurais 
no município do Cabo de Santo Agostinho - PE (1966 – 1968). Dissertação de mestrado. Programa de pós-
graduação em História. Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 2018. 
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consequências dentro do Ministério do Trabalho podem ser acompanhadas até o governo 

Médici. O segundo aspecto é que a forma como os ministros Luiz Gonzaga do 

Nascimento e Silva e Jarbas Passarinho lidaram com o movimento paredista evidenciava 

as diferentes preocupações, pessoais e de condução das políticas, dos gestores da pasta 

do Trabalho. Por fim, acredito que, dentre as demandas dos trabalhadores da região, 

apenas aquela que interessaria à ditadura foi atendida. 

Dessa forma, ressalto que, ainda que cobertos por legislações diferentes, as 

políticas públicas trabalhistas tiveram semelhante escopo de execução para trabalhadores 

rurais e urbanos. A repressão e o enfoque no assistencialismo eram executados em ambos 

os setores, ainda que, na prática, a realidade nesses espaços fosse diferente. 

 

O Sindicato dos trabalhadores rurais de Cabo, em Pernambuco, teve a sua 

fundação em agosto de 1963, sendo reconhecido pelo Ministério do Trabalho em abril de 

1966. Após o golpe de 1964, a entidade sofreu intervenção167 e passou a ser gerida sob a 

influência do SORPE (Serviço de Orientação Rural de Pernambuco), vinculado à Igreja 

Católica168. Quando foi reconhecido, o presidente eleito no primeiro pleito da entidade 

foi João Luís da Silva.169 

Mauro Koury indica que, com a implantação da ditadura, “o clero conservador foi 

indicado como tutor do movimento sindical rural em Pernambuco”. Nesse contexto, o 

grupo religioso tentou controlar a insatisfação dos trabalhadores diante da opressão, ao 

mesmo tempo em que buscava a “implantação das reformas sociais no campo”. Para o 

autor, emparedados entre os  

 
167 “O Exército ocupou e interveio na maioria dos sindicatos rurais do Nordeste. Em Pernambuco, dos 40 
sindicatos existentes na zona canavieira, 38 sofreram intervenção”. CARNEIRO, Ana; CIOCCARI, Marta. 
Retrato da Repressão Política no Campo. Brasil. 1962-1985. Camponeses torturados, mortos e 
desaparecidos. Brasília: MDA, 2011. 
168 “Buscando um sindicalismo que atuasse como colaborador dos novos poderes constituídos, o governo 
procurou, no SORPE, o ponto de apoio para a reorganização dos sindicatos. Se, de um lado, o padre Crespo 
era visto com desconfiança por alguns setores golpistas, o padre Melo, contudo, era bem aceito entre os 
proprietários e entre os militares”. Sobre o papel da Igreja Católica e o SORPE no movimento trabalhista 
em Pernambuco, ver: LIMA, Maria do Socorro de Abreu e. op. cit. p.109. e PALMEIRA, Moacir. A 
diversidade da luta no campo: luta camponesa e diferenciação do campesinato. In PAIVA, Vanilda (org). 
Igreja e questão agrária. São Paulo: Edições Loyola, 1985. Sobre a atuação dos padres nas comunidades 
rurais de Pernambuco, ver MONTENEGRO, Antônio Torres. Travessias: padres europeus no nordeste do 
Brasil (1950 – 1990). Recife: CEPE, 2019. 
169 MELO, Camila Maria de Araújo. op. cit. p. 29-32. 
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trabalhadores rurais e o Estado autoritário, os sindicatos vivenciavam uma 

contradição não resolvida: a de serem, em tese, órgãos de representação de uma 

classe, a dos trabalhadores rurais, e, ao mesmo tempo, na prática, funcionar 

como órgãos de controle das aspirações dessa mesma classe. Essa contradição 

se acentua quando os compromissos assumidos pelo Estado tendiam a ser 

desrespeitados e engavetados, o que se tornava fonte de tensão e pressão para 

o cumprimento da legislação.170 

Neste contexto, lideranças ‘novas’ ou que tinham posições ‘direitistas’ antes do 

golpe de 1964, ao assumirem as entidades, se depararam com a realidade de que “a 

simples luta pelo cumprimento da legislação assume muitas vezes uma feição radical 

insuspeitada, podendo pôr em xeque a própria continuidade das relações sociais na 

agroindústria”.171 

Nesse contexto, em novembro de 1966, durante a discussão sobre o pagamento do 

salário-mínimo, foi exposto o problema do pagamento por tarefas.172 Grosso modo, os 

trabalhadores deveriam receber por uma quantidade de trabalho executado no dia (peso 

em quilos por corte da cana, por exemplo), essa seria uma ‘tarefa’. No entanto, o tempo 

necessário para a execução dessa tarefa excedia às oito horas de trabalho e muitos 

trabalhadores, por não conseguirem executar em um dia de trabalho essa tarefa, não 

recebiam e não tinha esse dia contabilizado como trabalhado. Ou seja, caso o trabalhador 

precisasse cortar uma tonelada de cana por dia para ter o seu dia de trabalho contado (essa 

era sua tarefa), ou ele trabalharia além das oito horas, ou ele teria que compensar o 

trabalho no dia seguinte, de modo que, no final da semana, teria trabalhado menos do que 

o necessário e, portanto, seria registrada falta no trabalho. Das seis tarefas semanais que 

garantiriam o descanso remunerado, quase todos os trabalhadores só conseguiam executar 

cerca de quatro, mesmo tendo trabalhado todos os dias da semana. Os patrões, além de 

impor condições de trabalho impossíveis de serem cumpridas, muitas vezes usavam de 

subterfúgios para evitar que o trabalhador pudesse conferir se tinha cumprido a tarefa, 

pesando para menos o trabalho executado. Diante dessa situação, alguns trabalhadores 

 
170 KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. Ciclo de greves na agroindústria açucareira: Pernambuco, 1964 a 
1968. Caderno CRH. Salvador, v. 22, n. 56, maio/agosto 2009. p. 386. Disponível em:  
<https://periodicos.ufba.br/index.php/crh/article/view/19028/12381>. Acessado em 14/04/2021. 
171 PALMEIRA, Moacir. Conflitos de classe sob regime autoritário o caso do Nordeste. In. LOPES, José 
Sérgio Leite; CIOCCARI, Marta. Narrativas da desigualdade: memórias, trajetórias e conflitos. Rio de 
Janeiro: Mauad, 2013. p.47. O ensaio original foi escrito em 1974. 
172 Para saber mais sobre as tarefas e as tabelas do campo, ver: PALMEIRA, Moacir. Conflitos de classe 
sob regime autoritário o caso do Nordeste. op. cit. 
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colocavam a família para trabalhar e executar a sua tarefa, para conseguir cumprir a meta 

e garantir o pagamento. 

Na mesa de negociação, os trabalhadores não queriam que houvesse uma tabela 

de equivalência entre as tarefas e as horas trabalhadas, pois se trabalhava por oito horas e 

só se recebia por seis e, portanto, abaixo do salário-mínimo. E a própria Delegacia 

Regional do Trabalho de Pernambuco (DRT/PE) argumentava que não tinha condições 

de fiscalizar para que os patrões cumprissem as leis, a despeito de o próprio Ministério 

do Trabalho estipular a carga horária de oito horas. Os empregadores argumentavam que, 

diante do cenário nacional, não tinham condições de pagar o salário-mínimo. Além disso, 

os trabalhadores estavam com os salários atrasados.173 

Para Maria do Socorro de Abreu e Lima, as reclamações da DRT eram “mero jogo 

de cena. Sua atitude, na maior parte das questões, era clara e descaradamente favorável 

aos proprietários e ameaçadora aos trabalhadores.” 

Exemplo disso foi com relação à questão salarial. Como os fornecedores de 

cana negaram-se a assinar um novo acordo entre as partes, que implicava no 

pagamento de oito horas diárias de trabalho, foi adotado, em 1965, um outro, 

sob os auspícios do Delegado Regional do Trabalho, Haroldo Veloso Furtado, 

pelo qual se pagavam apenas seis horas, sob alegação de que o camponês 

precisava de duas horas por dia para trabalhar no seu sítio. Como boa parte dos 

trabalhadores já não tinha mais sítio, o Delegado do Trabalho que assumiu no 

ano de 1966, Washington Campos, determinou a volta da tabela das oito horas, 

que novamente não foi cumprida. Logo a seguir, o novo Delegado do Trabalho 

voltou à anterior de seis horas, que não permitia ao assalariado rural ganhar o 

salário-mínimo, já baixo, no fim do mês.174 

Acredito, no entanto, que a DRT/PE estava em uma posição contraditória. 

Reconhecia que, pela legislação do Ministério, era necessário o pagamento, assim como 

a fiscalização para o cumprimento da lei. Portanto, a demanda era justa e cabia aos patrões 

atenderem. Diante da negativa destes, a greve se tornava iminente, o que a DRT/PE 

também deveria evitar a todo custo. Na correlação de forças, o órgão não conseguiria se 

impor, sendo necessário o envolvimento de esferas superiores, como veremos a seguir. 

 
173 MELO, Camila Maria de Araújo. op cit. p. 36-41. 
174 LIMA, Maria do Socorro de Abreu e. op. cit. p.131. 
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Após diversos adiamentos e tentativas de conciliação, a greve foi agendada para 

13 de dezembro de 1966, após cumprir todos os procedimentos processuais na Justiça do 

Trabalho. 

Enquanto a DRT/PE continuava a tentar algum acordo com os patrões (que era 

sempre descumprido) e o processo andava lentamente na Justiça do Trabalho, os 

trabalhadores estavam “em grave situação de fome”. O envolvimento da alta cúpula 

ministerial só foi registrado em 30 de dezembro, 17 dias depois do início da greve, quando 

uma nota do “presidente Castelo Branco recomendou, por meio de telegrama, ao ministro 

Nascimento e Silva atenção especial para a greve que ocorria no município do Cabo”. 

Apesar da notícia publicada na imprensa, Nascimento e Silva, que estava preocupado com 

a execução da agenda econômica, em parceria com Roberto Campo, ministro do 

Planejamento, não parecia muito interessado em assuntos da área do Trabalho. Primeiro, 

o ministro delegou toda a articulação para o diretor do Departamento Nacional do 

Trabalho (DNT), Jorge Mafra Filho, que, no início de janeiro de 1967, mediava a disputa 

no TRT/PE e elaborava um plano interministerial com o Instituto Nacional do 

Desenvolvimento Agrário (INDA), Banco do Brasil, Grupo Executivo da Reformulação 

da Agroindústria do Nordeste (GERAN), Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), Instituto 

Brasileiro da Reforma Agrária (IBRA). Essa solução era uma tentativa de resolver de 

forma estrutural o problema do setor, superando o impasse.175 O plano não obteve sucesso 

e nenhum dos órgãos envolvidos se mobilizou para resolver a questão, deixando 

novamente os trabalhadores sem salários e o DNT desmoralizado. Diante da continuidade 

da situação, Nascimento e Silva foi a Pernambuco por dois dias, no fim de janeiro, para 

uma inauguração, e ignorou completamente a situação, tendo afirmado que “a greve não 

seria problema do Ministério do Trabalho e sim do Ministério da Indústria e Comércio”.  

Neste ponto, de acordo com o Jornal do Commercio, fontes anônimas – na 

reportagem, afirmou-se que tais fontes eram funcionários do Ministério do 

Trabalho – afirmaram que o Delegado do DRT e o seu substituto estariam 

perplexos com o ministro do trabalho, pois este em momento algum quis 

prestar algum tipo de auxílio na resolução do movimento grevista.176 

 
175 Ibidem, p.58-64. 
176 Ibidem, p.73. 
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No fim de março de 1967177, após mais de três meses, o TRT da 6ª Região 

considerou, por unanimidade, a greve legal, intimou os empregadores a pagarem os 

salários atrasados e determinou, em caso de descumprimento, que fosse realizada a 

execução de seus bens.178  

Quando a decisão da Justiça do Trabalho foi proferida, um novo governo já tinha 

tomado posse. Artur da Costa e Silva assumia o cargo de presidente do país prometendo 

“governar para o povo”, “respeitar o Legislativo”, “multiplicar as oportunidades de 

educação” e “reatar os entendimentos com a classe trabalhadora”179. Em uma tentativa de 

conhecer melhor os problemas locais, Costa e Silva decidiu adotar um governo itinerante, 

ocupando uma capital de cada região do país, para que todo o governo federal pudesse 

focar na resolução dos problemas regionais. Uma atitude rapidamente esquecida e, desde 

o início, pouco produtiva e efetiva. A prova foi a experiência na primeira capital a sediar 

o governo em 1967, Recife. 

Costa e Silva viajou com os ministros das Minas e Energia, Trabalho, Agricultura, 

Fazenda e Saúde e foi recebido por diversos governadores do Nordeste e pelo Arcebispo 

de Olinda, Dom Hélder Câmara180, em agosto de 1967. Na ocasião, Dom Helder entregou 

um documento com as principais reivindicações dos trabalhadores rurais, que tinha, entre 

outros itens, apareciam a: 

1) necessidade de extensão da previdência social ao trabalhador rural; 2) 

orientação jurídica para questões trabalhistas ao trabalhador rural; 3) garantia 

do pagamento do salário-mínimo integral; 4) proteção dos trabalhadores em 

relação à represália do patronato; 5) aplicação do Decreto nº57.020, conhecido 

como Lei dos Dois Hectares de Terra; e, 6) a execução do Estatuto da Terra. A 

pauta de reivindicações, além dos mesmos itens presentes na greve anterior, 

até então não cumpridos (pagamento dos salários atrasados e férias de 1963 a 

1967), incluía novos itens: jornada de oito horas de trabalho em substituição 

ao regime de tarefas, assinatura da carteira profissional de todos os 

 
177 Em 28 de fevereiro de 1967, o governo publicou o decreto-lei n.º 276, que ampliava a assistência médico-
social, permitindo o acesso, ainda que precário, dos trabalhadores rurais ao INPS. Abordo mais 
profundamente essa questão no capítulo sobre previdência social ao trabalhador rural. O DL sequer foi 
assinado por Nascimento e Silva, consta a assinatura do ministro do Planejamento, Fazenda e do interino 
que estava ocupando a pasta do Trabalho. 
178 MELO, Camila Maria de Araújo. op. cit. p.87 
179 Verbete Artur da Costa e Silva. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. Disponível 
em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/artur-da-costa-e-silva>. Acessado 
em 14/04/2021. 
180 Dom Hélder Câmara possui um extenso dossiê feito pelo Serviço Nacional de Informações (SNI). Fundo 
Serviço Nacional de Informações. Arquivo Nacional. AC ACE 52196/72. 
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trabalhadores permanentes e clandestinos contratados para o corte e plantio da 

cana e a reforma agrária.181 

Uma das visitas durante o período na região seria em Palmeiras e Cabo, pois o 

presidente desejava “conversar com os camponeses locais sobre a difícil situação da 

agroindústria canavieira de Pernambuco, 'responsável pela tensão social e pela fome ali 

existentes’”. Jarbas Passarinho também anunciava que iria assinar a regulamentação da 

“aplicação do Fundo Rural, além, de convênios para equipar os hospitais e interiorizar a 

Previdência Social no Nordeste”.182 Nessa visita, que contava com os ministros da 

Indústria e Comércio, Trabalho e os presidentes do IAA e do IBRA, Costa e Silva recebeu 

autoridades eclesiásticas e representantes dos sindicatos rurais. 

O discurso era se aproximar dos trabalhadores e buscar soluções para os 

problemas estruturais da região, mas a prática seguia a mesma dos anos anteriores. Os 

patrões continuavam a explorar os trabalhadores e a não cumprir a legislação. A visita do 

presidente era perfumaria. 

Em agosto de 1968, uma assembleia no Sindicato dos trabalhadores rurais de Cabo 

aprovou uma nova greve, caso os empregadores não pagassem suas dívidas. Além disso, 

outra demanda, o acesso aos benefícios do INPS, era colocada em pauta. 

Um relatório apresentado pela DRT/PE, em setembro de 1968, redigido pelo 

inspetor do Trabalho, verificava que a Cooperativa dos Trabalhadores Agrícolas de Tiriri, 

administrada pelo IAA, aplicava o pagamento por tarefas (que impedia o descanso 

remunerado e estava também atrasado, e “vez por outra recebem um vale” que autorizava 

a comprar nos balcões da cooperativa), não registrava os trabalhadores, não descontava o 

INPS e não recolhia a contribuição sindical desde 1963. Por sinal, dos 140 trabalhadores, 

apenas 14 tinham recebido repouso semanal, e eles não trabalhavam com o corte da cana 

ou a limpeza de terreno. A situação se repetia nos outros engenhos da região de forma 

comprovada e com a ciência do Ministério do Trabalho. Ao mesmo tempo, a Divisão de 

Segurança e Informação do Ministério do Trabalho (DSI/MTPS) era comunicada de que 

a situação em Cabo poderia se agravar. Em relatório reservado, assinado pelo delegado 

da DRT/PE, a análise governamental era de que, devido à fome, miséria e injustiças, à 

dificuldade de fiscalização, à presença de lideranças que poderiam explorar essas 

 
181 KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. op. cit. p. 392. 
182 Governo chega a Recife e logo aumenta crédito para açúcar. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 09 ago 
1967. 1º Caderno. p. 7. 
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condições e na impossibilidade de reforma agrária, “seria o caso de, em última análise, 

ser lançado mão da coação junto aos donos de terra, obrigando-os ao cumprimento de 

suas obrigações com os trabalhadores. Medida extrema, concordo, porém outra não 

antevejo”. 183 

A sugestão do delegado explicita que, mesmo diante do cenário de impasse que 

causava a miséria da população, o governo hesitava em contrariar os donos de terra. Se 

essa preocupação indica uma tendência em se posicionar ao lado do capital, também 

existe uma outra camada, o medo das consequências desse enfrentamento. O trabalho 

desses inspetores, responsáveis pela fiscalização e aplicação de multas, não era 

considerado seguro. Em outro relatório, do mês seguinte, constava que dois servidores da 

DRT/PE foram “agredidos por um dos proprietários da Usina ‘Bom Jesus’, que se faziam 

acompanhar de dois prepostos, todos armados, em situação ameaçadora. Julgava o 

aludido senhor, conforme declarou, que se tratava do líder sindical João Luiz da Silva, 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cabo”. É necessário enfatizar como, 

nesse fragmento, fica claro que a violência no campo contra as lideranças sindicais era 

explicitamente conhecida pelo Ministério do Trabalho. O trabalho dos técnicos do 

Trabalho, que exerciam suas atividades visando o cumprimento das leis, poderia, por 

vezes, estar distante das manobras ministeriais para proteção dos interesses dos 

empresários. 

Em 11 de setembro de 1968, a greve tinha sido adiada por pedido do delegado 

Regional do Trabalho, que tinha se comprometido a resolver a situação na semana 

seguinte e alegava que a greve era legal e não haveria intervenção no Sindicato. Uma 

intensa troca de telex discutia as possibilidades de negociação. Um dos pontos era o 

acesso ao INPS. Ao passo que a DRT afirmava que esse problema era do Congresso, e 

não dos empregadores, a resposta era que o INPS poderia autorizar acesso aos postos de 

atendimento com a simples apresentação da carteira de trabalho, tendo em vista que 

muitos dos trabalhadores não eram registrados por manobras dos empregadores. Ildélio 

Martins, diretor do DNT, que teve que abandonar as negociações em Pernambuco e ir 

 
183 Nesse processo, existe um ofício da DRT/PE para o Setor de Assuntos Legislativos da Câmara dos 
Deputados, de 30 julho 1967, informando que estava ciente da situação calamitosa da região e que, após a 
visita do ministro, foi entendido que o acordo de tarefas havia acabado e valeriam as oito horas de trabalho. 
Essa decisão, que era embasada em despacho ministerial de 12 de outubro de 1966, levou a Delegacia a 
aplicar multas nos empregadores que utilizassem o sistema de tarefas, o que teria causado diversos 
incidentes. Greve do Cabo/PE. MTPS 155.014/68. Documentação Histórica. Arquivo Geral. Ministério do 
Trabalho. Caixa 1236. 
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para Minas Gerais, onde a greve dos bancários ameaçava irromper, afirmava que o 

caminho era a previdência social, “fazendo alusões lisonjeiras a tudo que vem sendo feito 

nesse campo, destacando especialmente as medidas visando a descentralização da 

assistência médica e a recuperação de hospitais”. O caminho mais curto era alterar o 

enquadramento dos trabalhadores na categoria de industriários; a solução a longo prazo, 

apontava outro telex, eram medidas legislativas de proteção do homem no campo e a 

reforma agrária. 

Após novamente o acordo ser descumprido pelos empregadores, em 7 de outubro, 

um telex foi enviado ao ministro do Trabalho pelo delegado da DRT/PE informando que, 

“apesar dos esforços, três mil trabalhadores deflagraram greve. Solicitam acesso à terra, 

benefícios, INPS, regularização das tarefas e pagamento de salários atrasados”. 

O contexto nacional era outro, as manifestações estudantis tomavam as ruas. Em 

abril tinha ocorrido a greve em Contagem, em julho em Osasco, tendo os trabalhadores 

negociado diretamente com Jarbas Passarinho. Em Cabo, a polícia foi deslocada para 

“coibir abusos de consequências imprevisíveis” ao passo que os estudantes da faculdade 

de filosofia de Pernambuco arrecadavam fundos para os trabalhadores em greve. Dom 

Hélder Câmara estava no Sindicato em contato direto com os trabalhadores.184 Não era 

possível, diante da situação, agir como Nascimento e Silva em 1966, ignorando os 

trabalhadores e jogando a responsabilidade para outro Ministério. Jarbas Passarinho 

também não agiria assim, desejava se promover como importante figura nacional com 

ambições de se tornar presidente da República, diferente de Nascimento e Silva, que tinha 

laços com os empresários e buscava conexões no setor econômico. 

No quarto dia de greve, Jarbas Passarinho interveio. Em seu livro de memórias, o 

ministro atribuiu o encerramento do movimento paredista a uma negociação com Dom 

Hélder. Para o arcebispo, ele afirmou “intenciono levar para o Presidente Costa e Silva a 

ideia de criamos a Previdência Rural. Tudo isso se inviabilizará, se a greve continuar”. 

Ele ainda narrou ter visitado o acampamento dos trabalhadores, visto a situação de miséria 

em que se encontravam e concluiu que apesar da “justeza da greve, quanto à sua 

motivação”, a lei de greve havia sido desrespeitada e o TRT iria considerá-la ilegal.185 Se 

a greve estava amparada em demandas legais e teria cumprido todos os prazos, a decisão 

 
184 Greve do Cabo/PE. MTPS 155.014/68. Documentação Histórica. Arquivo Geral. Ministério do 
Trabalho. Caixa 1236. 
185 PASSARINHO, Jarbas. op. cit. p .272-275 
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da Justiça do Trabalho, que a declarou ilegítima, representa o arbítrio e a interferência do 

Ministério do Trabalho, demonstrando que o contexto decisório era diferente do ocorrido 

em 1967 e que a lei seria cumprida apenas quando era conveniente para a ditadura. 

A greve foi encerrada em 11 de outubro186. Jarbas Passarinho, em cadeia nacional, 

anunciava que as reivindicações aceitas foram: 

1) inscrição imediata dos trabalhadores rurais do Cabo no INPS; 2) designação 

de uma comissão paritária para revisão das tarefas no campo, fixando um limite 

de oito horas de trabalho diárias; 3) instalação de unidades médicas do INPS 

no Cabo, dentro de um prazo de oito dias; e 4) intervenção imediata do 

Ministério do Trabalho na Cooperativa Agrícola do Tiriri.187 

Essa fala pública era apenas retórica, no relatório para Costa e Silva e no processo 

da Justiça do Trabalho, de forma alinhada, apresentava-se outra versão. O julgamento do 

dissídio assentou que a greve era ilegal e abusiva, por considerar que os salários atrasados 

não atingiam todos os trabalhadores da região e, portanto, estes não poderiam ter 

convocado um movimento unificado. Da mesma forma, buscar “a reforma agrária, a 

aplicação do Estatuto da Terra e o direito à previdência social eram [demandas] motivadas 

por razões políticas e não econômicas”, tendo o Sindicato agido de forma manipulativa, 

assim, “considerando a greve geral do Cabo ilegal, política e abusiva, não condizente com 

os novos tempos. O parecer termina com a sugestão de uma intervenção no sindicato”.188 

Um longo relatório de Jarbas Passarinho foi encaminhado para Costa e Silva sobre 

a situação na região, contendo também a proposição de uma solução estrutural para o 

problema que era cíclico. 

O ministro afirmava, no documento, que o pagamento dos salários e as leis 

trabalhistas eram constantemente desrespeitadas pelos patrões, esses, no entanto, 

“descumprem as leis como última defesa dos seus lucros” (grifo original), tendo que se 

utilizar de “artifícios odientos, que tem o seu ponto principal na fixação de tarefas”. Sendo 

o problema do setor agroindustrial, era necessário o envolvimento de outros setores 

 
186 Em outubro, outra greve foi desencadeada em Contagem, inspirada com o sucesso do movimento de 
abril. “Mas o contexto da ditadura militar era de claro recrudescimento. A paralisação durou somente 
poucos dias e a repressão foi violenta sobre os grevistas, tendo o Sindicato sofrido intervenção, com a 
consequente destituição da sua direção”. ANTUNES, Ricardo; RIDENTI, Marcelo. Operários e estudantes 
contra a ditadura: 1968 no Brasil. Mediações, v. 12, n. 2, jul/dez 2007. p. 86. Ver também: SCARPELLI, 
Carolina Dellamore Batista. op. cit. p. 223-238. 
187 KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. op. cit. p. 396. 
188 Ibidem, p. 381-398. 
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governamentais.189 No campo do Trabalho, era preciso a expansão do serviço de 

fiscalização e uma melhor estruturação da Justiça do Trabalho, para evitar a lentidão no 

julgamento dos processos. Essas últimas duas propostas levantam dúvidas sobre a real 

intenção de que saíssem do papel, tendo em vista que a fiscalização dava mais argumentos 

para os trabalhadores e que a Justiça do Trabalho poderia funcionar de forma lenta ou 

célere, conforme necessidade do governo. 

Jarbas Passarinho, tendo passado por uma longa trajetória política, precisou, de 

acordo com o contexto, modular e reescrever o seu discurso sobre o período ditatorial. A 

memória, construída a partir do presente, foi, no caso do ministro, motivo de constante 

confrontação.190 É evidente a discrepância entre a fala inserida em seu livro de memórias 

e o relatório feito à época sobre a previdência rural: 

A reivindicação de assistência pelo INPS era totalmente descabida. Foi, 

provavelmente, colocada no elenco de pleitos como forma de tumultuar nosso 

encontro com os trabalhadores. Ainda assim, conseguimos fórmula de 

emergência para começar pela assistência médica e hospitalar. Dentro em 

breve, teremos a honra de passar as mãos de Vossa Excelência uma exposição 

de motivos, criando a Previdência Rural, sem criação de novos encargos, quer 

para trabalhadores, quer para os contribuintes em geral. Se bem-sucedidos, esta 

será, sem dúvida, uma providência marcante, no frutuoso governo de Vossa 

Excelência.191 

O ministro afirmou ter concordado com a legitimidade da busca pela previdência 

rural, tanto no âmbito da assistência médica e hospitalar, quanto na extensão da 

aposentadoria por velhice ou invalidez, diante de Dom Hélder Câmara. No entanto, diante 

de Costa e Silva, o ministro tentava se autopromover e ressaltava o seu papel na busca 

pela solução do problema. Passarinho poderia querer insinuar um ineditismo na sua 

proposta, mas estava reciclando propostas já existentes dentro do Ministério do Trabalho 

e em documentos com as reivindicações dos trabalhadores, conforme visto acima. 

 
189 Greve do Cabo/PE. MTPS 155.014/68. Documentação Histórica. Arquivo Geral. Ministério do 
Trabalho. Caixa 1236. 
190 Fernanda Moreira analisou o papel que Jarbas Passarinho desempenhou nas ‘batalhas de memórias sobre 
a ditadura durante o período democrático e a tentativa de relativização de seus crimes, através de estratégias 
argumentativas e enquadramento das lembranças. MOREIRA, Fernanda Teixeira. “Só os Vitoriosos 
Esqueceram”: Intelectuais de direita e as disputas pela memória da ditadura civil-militar brasileira. 
Dissertação de mestrado.  Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, Seropédica, 2012. 
191 Greve do Cabo/PE. MTPS 155.014/68. Documentação Histórica. Arquivo Geral. Ministério do 
Trabalho. Caixa 1236. 
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Apesar da deferência a Dom Hélder Câmara relatada por Passarinho em seu livro 

de memórias, a opinião do ministro não era tão cordial e respeitosa no período, 

especialmente longe dos holofotes. Em novembro de 1968, de forma não inesperada, os 

acordos não foram cumpridos e a DRT avisou que haveria uma nova assembleia para o 

início de uma greve. Um telex informava que “Dom Helder fala que é necessário lutar 

pela reforma agrária, extinção do peleguismo sindical, pela modificação do atual processo 

político e partidário. Há indícios de greve dos trabalhadores rurais do município de 

Palmares e Ipojuca”. No canto do telex, escrita à mão e assinada por Jarbas Passarinho, a 

resposta: “Não me impressiona. Pela reforma agrária é o governo, esse sinceramente e 

não demagogicamente; contra o peleguismo temos sido continuamente; pelo processo de 

mudança do processo político e partidário é o Brasil, que já modifica e não quer ficar 

estagnado. Quanto às greves, pago para vê-las...”. 

O bilhete seguinte, escrito por alguém de seu gabinete, em 21 de novembro de 

1968, pergunta: “Ministro, qual o despacho?”. Não é possível saber qual a decisão tomada 

pelo Ministério, pois os documentos anexados são datados de um período anterior ao do 

bilhete. No entanto, uma resposta, nacional, seria dada em poucas semanas, no dia 13 de 

dezembro de 1968 foi baixado o Ato Institucional número 5 (AI-5), o mais repressivo dos 

decretos de todo o período da ditadura. O processo sobre a greve do Cabo não deve ter 

saído da mesa do ministro do Trabalho, indicando um monitoramento constante na região. 

Em 1969, uma outra nota, no meio dos relatórios, pedia o Diário Oficial com a publicação 

da segunda relação dos dirigentes sindicais cassados com base no AI-5. Ele só tinha em 

mãos a primeira listagem, que saiu no dia 21 de fevereiro de 1969192. A resposta do 

ministro sobre as greves estava implicitamente dada: cassação, prisão e tortura para 

aqueles que ousassem desafiar a ditadura e deflagrar uma greve. Independentemente de 

cumprirem os requisitos da lei de greve ou de suas demandas serem justas. A 

criminalização do processo iria ocorrer antes mesmo da avaliação do seu mérito, 

reforçando o pressuposto de que a ditadura criou um arcabouço legislativo para se cercar 

dos seus atos, porém eles existiam ao seu arbítrio, sendo amplamente desrespeitados se 

assim a repressão o desejasse. 

Ainda durante o período como ministro, em 1969, Jarbas Passarinho assinaria dois 

decretos-lei, um deles no Dia do Trabalhador, buscando ampliar o acesso dos 

 
192 Na nota possui a informação com as datas das listagens: “Portaria 3095/69; 3161/69 no dou 31/6/69. p 
2779. Portaria 3162/69, do 31/3/69 p. 2779”. Ibidem. 
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trabalhadores à previdência social. Os problemas dessa legislação, que era publicada em 

pedaços sem resolver a questão estrutural da previdência social, só seriam resolvidos com 

a aprovação do Prorural, pela Lei Complementar n.º 11, de 25 de maio de 1971, assinada 

pelo ministro do Trabalho Júlio Barata, já no governo Médici. 

Apesar de a lei ter sido assinada por Barata, o relator do projeto de lei que tramitou 

na Comissão Mista do Congresso Nacional e que gerou a LC foi Ildélio Martins, diretor 

do DNT no período de Jarbas Passarinho. E ele, ao apresentar o seu relatório no 

parlamento, afirmou: 

Os rumores de uma greve que eclodira na cidade de Cabo, em Pernambuco, 

em princípios de 1968, alteraria, ainda mais uma vez a rurícola frente aos 

desígnios da previdência. 

Foi nessa época que o Ministro Jarbas Passarinho, então titular da Pasta do 

Trabalho, aprofundou-se no conhecimento do problema assistencial que 

começava a inquietar, com sérios riscos à segurança nacional, o trabalhador do 

campo, ainda nessa época relegado a condição nada dignificante, não obstante 

as tentativas e esforços desenvolvidos em prol de sua melhoria na escala dos 

valores humanos.193 

A greve em Cabo, em 1968, foi um elemento essencial para a aprovação da 

previdência social para os trabalhadores rurais. Não é possível excluir o peso que as lutas 

campesinas em todo o país, e até mesmo suas entidades representativas, tiveram na 

construção dessa legislação. Ressalto, entretanto, que a pressão, ainda que sob forte 

repressão e diante de entidades ‘controladas’ e com pouca margem de manobra, criou as 

condições para a possibilidade da conquista de direitos pela classe trabalhadora. 

Koury argumenta que, embora a previdência social rural tenha sido um “item 

contemplado a partir da greve geral de outubro de 1968 do Cabo”, foi “revertida como 

mais uma arma de controle dos trabalhadores rurais e da passividade da estrutura sindical 

rural”.194 Apesar do controle do Ministério do Trabalho sobre as entidades, foi por meio 

desse contato direto, para garantia dos direitos assistenciais, que muitos trabalhadores 

formaram uma linguagem de direitos, acumulando experiência para lutas futuras. 

 
193 Brasil. Congresso Nacional. Diário do Congresso Nacional. Brasília, 6 de maio de 1971. Seção II. p. 
941. 
194 KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. op. cit. p. 397. 
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Assim, se a legislação foi e continua a ser um estímulo e um instrumento para 

que os proprietários se livrem de seus moradores e/ou submetam seus 

trabalhadores a mecanismos de exploração capazes de contrabalançar as perdas 

que a presença da legislação lhes pudesse ocasionar, não é menos verdade que 

ela tem sido, por razões simétricas opostas, um instrumento de luta da maior 

importância para os trabalhadores. Os sindicatos de trabalhadores rurais da 

área, embora tenham sido fortemente reprimidos quando do golpe de 1964 e 

continuado a mover-se em um terreno difícil, não foram liquidados.195 

A análise da greve de Cabo mostra como uma complexa teia de órgãos ministeriais 

competia na sociedade e dentro do poder público. Os trabalhadores se mobilizaram, diante 

de um ministro ambicioso e interessado em se projetar nacionalmente, para ter seus 

direitos garantidos. A repressão, no entanto, colocou um freio nesse repertório de luta. 

Portanto, categorizar a previdência social rural, no período ditatorial, apenas como meio 

de manipulação governamental dos trabalhadores ou suas entidades é apagar o processo 

de luta que garantiu esses direitos. Se retomarmos o documento entregue por Dom Hélder 

Câmara para Costa e Silva e a lista de reivindicações que Passarinho havia dito que o 

Ministério do Trabalho atenderia, o acesso à previdência social foi atendido, ainda que 

sob a política pública da ditadura para a época. A luta pela terra, o fim das tarefas e o 

registro dos trabalhadores eram demandas presentes em outras greves, agora em 1979, 

em um outro contexto196. 

As greves, por sinal, podem não ter sido acionadas durante o período do governo 

Médici, mas isso não significou uma ausência de luta na região. A Divisão de Segurança 

e Informação do Ministério do Trabalho (DSI/MTPS) relatava possuir “volumosa 

documentação” sobre a área agroindustrial da zona canavieira de Pernambuco, 

“enfocando problemas sociais de suma gravidade e que, pelo crescendo com que vêm se 

processando poderá constituir-se um perigo para a Segurança Nacional”.  

Toda a zona canavieira vem exorbitando de conflitos entre empregadores e 

empregado. As entidades sindicais representativas não vêm conseguindo 

solucionar os problemas dos seus associados, embora sempre denunciando o 

tratamento desumano dispensado aos trabalhadores, os despejos generalizados 

e arbitrários, as dispensas sem indenização, os atrasos dos pagamentos, 

desrespeito dos empregadores às leis trabalhistas e toda uma série de fatos que 

 
195 PALMEIRA, Moacir. Conflitos de classe sob regime autoritário o caso do Nordeste. op. cit. p. 46 
196 Para saber mais, ver: SIGAUD, Lygia. Greve nos engenhos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. Sobre a 
conexão dessas lutas com as do pré-1964, ver também: WELCH, Clifford Andrew. A semente foi plantada: 
as raízes do movimento sindical camponês no Brasil, 1924-1964. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 
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favorecem a infiltração de elementos em busca de motivos que justifiquem 

suas ideias. Em reiteradas inspeções efetuadas pela DRT/PE nas várias usinas, 

tem sido constatada muitas dessas denúncias.197 

Os problemas e denúncias eram os mesmos, mas era necessário encontrar outro 

bode expiatório, nesse caso, os advogados dos sindicatos.198 Um relatório informava que 

havia uma ‘instabilidade da área’, com a mobilização dos trabalhadores para cobrar os 

salários atrasados, e que a DSI estava procurando meios de afastar os advogados dos 

sindicatos199. Outro informe sobre o local dizia que os “advogados estavam aliciando 

trabalhadores rurais”, para ficar com a comissão da ação judicial, e que a DRT/PE havia 

aberto inquérito policial e estava tentando um “acordo entre advogados das partes e o 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Açúcar a fim de solucionarem as questões 

fora do âmbito judicial, com pagamento parcelado de débitos salariais”.200  

Na busca por ‘culpados’ pela ação dos trabalhadores de reivindicar os seus 

direitos, um relatório do SNI, de fevereiro de 1971, que não foi enviado para a DSI/MTPS, 

apontou até o delegado da DRT/PE como suspeito. Após uma notícia sobre a situação de 

instabilidade em Pernambuco ser publicada no jornal O Globo, a Agência Regional do 

SNI em Recife enviou um telex para a Agência Central solicitando a apuração dos meios 

pelos quais uma comunicação da DRT para o Secretário do Ministério do Trabalho havia 

sido divulgada no periódico. Romildo Leite201, que ocupava o cargo de delegado desde o 

 
197 Plano Nacional de Informações. 29 de outubro de 1971. Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). 
Arquivo Nacional. AC ACE 46115/71. 
198 “Em 1968, a FETAPE [Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco] criou 
seu Departamento Jurídico para ajudar os sindicatos em todo o estado. Esta geração de advogados 
envolvidos com empenho na defesa de questões individuais de trabalhadores rurais, tentava assim obrigar 
os empregadores a respeitar o que o ETR [Estatuto do Trabalhador Rural] estipulava, e exigir que as 
vantagens legais sejam garantidas aos trabalhadores”. DABAT, Christine Rufino, ROGERS, Thomas. 
“Uma peculiaridade do trabalho nesta região”: a voz dos trabalhadores nos arquivos da Universidade 
Federal de Pernambuco. Revista Mundos do Trabalho, v.6, n. 12, jul/dez 2014. p. 330.  
199 Plano Nacional de Informações. 31 de maio de 1971. Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). 
Arquivo Nacional. AC ACE 40033/71. 
200 Plano Nacional de Informações. 25 de setembro de 1972. Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). 
Arquivo Nacional. AC ACE 50109/72. 
201 Romeu da Fonte, advogado da FETAPE, narrou que “a Fetape utilizava os recursos eventuais e 
passageiros oferecidos por programas federais em compensação à perseguição permanente, desde os anos 
pós-golpe até 1979, do chefe local da Delegacia Regional do Trabalho, Romildo Leite, ex-delegado policial. 
Ao chegar à DRT, Romildo Leite tinha por tarefa coordenar o fim das intervenções sindicais que 
desgastavam o setor da ditadura responsável pelos assuntos trabalhistas diante da própria diplomacia e das 
agências sindicais norte-americanas aliadas que haviam investido num “sindicalismo livre e democrático” 
desde o início dos anos 1960. Esse poderoso delegado regional do trabalho pressionava para condicionar a 
eleição a ter chapa única por ele indicada ou aprovada, além da contratação de um contador de confiança 
da DRT. Com efeito, por meio de seus contadores, o delegado tinha o poder de disfarçar novas intervenções 
em sindicatos sem sua confiança política por pretextos de contabilidade e suspeitas de corrupção. A 
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governo Costa e Silva, teve a sua vida íntima devassada, com levantamento de 

informações sobre o casamento, amantes, relacionamentos e ambições dele e de outros 

funcionários da DRT.202 

A investigação de membros do governo não era incomum, especialmente a 

circulação e pedidos de informações quando qualquer pessoa fosse ocupar algum cargo 

público. Idoneidade, vinculação com os princípios ‘revolucionários’ e compromisso com 

a luta anticomunista eram pontos reiterados para confiabilidade. No entanto, algumas 

dessas disputas levaram a uma brutal perda de autoridade do Ministério do Trabalho, com 

o assolamento da sua capacidade decisória sobre assuntos que eram atribuições exclusivas 

da pasta, como veremos a seguir. 

 

 

O “grau de integração no espírito da Revolução”: as disputas entre a repressão e 
o Ministério do Trabalho 

 

Wilson Carrozzino, designado para ocupar o cargo da subchefia do gabinete do 

ministro do Trabalho durante a gestão de Nascimento e Silva, era categorizado como 

responsável pela infiltração de elementos ‘pelego-esquerdistas’, no relatório trocado entre 

agências do SNI. Um dos ‘elementos’ era dito como ‘pelego, comunista e ex-assessor de 

Almino Afonso203, também estava lotado no gabinete de Nascimento e Silva e era seu 

assessor. Sobre outra funcionária foi dito que não era competente e que tinha sido 

vereadora pelo PTB, uma correção enviada quase dois anos depois informava que ela não 

era pelega, que era competente sim e que era ex-vereadora pelo PSD.204 

 
diretoria de Euclides passou a oferecer aos sindicatos um quadro de contadores próprio da Federação, 
mediante o pagamento de uma pequena taxa, para se contrapor às frequentes intervenções sindicais”. 
FONTE, Romeu da. Doutor Romeu. Recife: FacForm, 2009. apud LOPES, José Sérgio Leite; HEREDIA, 
Beatriz. (orgs.). op. cit. p.38 
202 Romildo Leite – dados qualificativos. 02 de fevereiro de 1971. Fundo Serviço Nacional de Informações 
(SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 25940/71. 
203 Almino Afonso foi ministro do Trabalho durante o governo João Goulart. Verbete Almino Afonso. 
Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/almino-monteiro-alvares-afonso. 
Acessado em 20/02/2021. 
204 Infiltração pelego-esquerdista no gabinete do MTPS em Brasília. 05 de abril de 1967. Fundo Serviço 
Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 94371/67. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/almino-monteiro-alvares-afonso
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A pasta do Trabalho, ocupada por funcionários de carreira, despertava atenção nos 

órgãos de segurança e informação simplesmente porque assuntos trabalhistas eram 

motivo de preocupação para a segurança nacional. A falta de conhecimento sobre as 

atribuições do órgão fazia com que atividades de rotina fossem colocadas sob vigilância. 

O enviesamento da avaliação sobre ‘suspeitos’ levava ao questionamento dos 

funcionários do órgão. Um relatório com origem no Centro de Informações da Marinha 

(Cenimar) para a DSI/MTPS e para o Estado Maior das Forças Armadas informava que 

havia a infiltração no meio sindical com apoio de elemento do Ministério do Trabalho. 

Oficiais militares teriam comparecido à DRT/PA para discutir quem assumiria a junta do 

Sindicato dos oficiais de máquinas de transportes fluviais do Estado do Pará, pois os 

indicados e escolhidos pela Delegacia Regional do Trabalho tinham fichas no Cenimar e 

eram considerados “subversivos e comunistas”205. A constituição de uma chapa eleitoral 

era muito mais complexa do que a avaliação em grau de suspeição dos militares, podendo 

ser necessária a composição de diferentes frentes e ideologias para que se alcançasse a 

representação diante dos associados. O fato de um militar ir discutir quem ocuparia a 

presidência de um sindicato e discordar do posicionamento do órgão responsável pela 

decisão é um dos muitos exemplos de como ocorriam as violações durante a ditadura e 

da ramificação dos braços repressivos em toda a administração pública. 

A DRT/RS também foi questionada pelo Cenimar sobre por que teria deixado de 

cobrar a prestação de contas entre os anos 1970 e 1973 do Sindicato dos arrumadores em 

Porto Alegre. De forma direta, a Marinha questionava por que a DRT, tendo 

conhecimento de que o Sindicato havia cometido irregularidades, não tinha aberto 

inquérito e deixou, ainda assim, a diretoria anterior cumprir o mandato integral206. 

Conforme visto, a não entrega dos relatórios poderia gerar uma intervenção sindical, 

como ocorrido em massa no momento pós-golpe. No entanto, muitos dos relatórios 

sindicais analisados em outro capítulo dessa tese demonstram que o processo de 

conferência desses documentos não era célere, seja por falta de funcionários, seja pelo 

não interesse do Ministério em não intervir. A ausência de repressão por parte da DRT 

era vista com desconfiança, que poderia sugerir incompetência ou até mesmo conivência 

com ‘elementos subversivos’. 

 
205 Informe nº 426/EMAER. Infiltração esquerdista. 13 de julho de 1971. Fundo Centro de Informações de 
Segurança da Aeronáutica (CISA). Arquivo Nacional. BRDFANBSBVAZ.0.0.14059. 
206 Sindicato dos arrumadores. 12 de janeiro de 1973. Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). 
Arquivo Nacional. AC ACE 53463/73. 
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O “grau de integração no espírito da Revolução” do delegado da DRT/GO também 

foi questionado pela Delegacia Regional do Departamento de Polícia Federal à 

DSI/MTPS, após ele não ter repreendido as ações de um inspetor do trabalho que teria se 

destacado, em Goiânia, “em atividades contrárias ao regime”, revelando “convicções 

esquerdistas e antirrevolucionárias”. O delegado foi comunicado das ações do inspetor, 

após o AI-5, por iniciativa dos órgãos de segurança, “mesmo assim, ao que se sabe, ainda 

não fez qualquer comunicação ou tomou providência a respeito”.207 

Até mesmo os funcionários da DSI eram alvos de intrigas e disputas internas. Um 

funcionário do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) 

teria tido a sua transferência para a DSI/MTPS barrada. Ele afirmava que a perseguição 

ocorria porque era “sabedor de fatos altamente comprometedores” sobre dirigentes do 

IPASE e que “a sua permanência na DSI MTPS poderia resultar em prejuízo total para 

aqueles servidores, pessoas que se servem da coisa pública para proveito pessoal e para 

atendimento de interesses de amigos e de companheiros”.208 Não desejo entremear as 

intrigas da burocracia pública, minha intenção é demonstrar como esses espaços foram 

ocupados e utilizados para exercício de poder sobre temas e assuntos do Trabalho 

mediante a justificativa de corrupção ou subversão. É possível que essa ocorrência seja 

verificada em outros órgãos, no entanto, tendo o golpe sido dado visando coibir a ação da 

classe trabalhadora, o seu monitoramento não seria o suficiente para a ditadura. Era 

necessário também exercer o seu poder dentro do Ministério do Trabalho. 

Algumas categorias, possivelmente, foram mais monitoradas que outras, sob o 

pretexto de serem de interesse da segurança nacional, uma delas é a dos portuários. No 

imenso acervo do SNI, é possível localizar relatórios de informações da DSI do Ministério 

do Transportes para a DSI/MTPS em que se afirma que, após a entrada de um advogado, 

“antigo militante do Partido Comunista”, no Sindicato dos empregados na administração 

dos serviços portuários da cidade de Salvador, havia aumentando as denúncias na Justiça 

do Trabalho, tendo ele, portanto, ‘aliciado’ os trabalhadores para “tumultuar o ambiente 

 
207 Raimundo Moreira do Nascimento. 31 de março de 1970. Fundo Serviço Nacional de Informações 
(SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 13364/70. 
208 Irregularidades no IPASE – Delegacia Regional de Brasília -DF. 01 de junho de 1973. Fundo Serviço 
Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 59471/73. 
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de trabalho, através da criação de um clima de mal-estar entre os trabalhadores e a 

empresa”.209 

A infiltração de ‘elementos comunistas’ poderia ocorrer nos sindicatos ou até 

mesmo no gabinete ministerial.  O Cenimar informava para o SNI que o presidente da 

Federação Nacional dos Portuários foi indicado pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos para representar os 

marítimos no Conselho Consultivo de Ensino Profissional Marítimo. Nos registros do 

SNI, ele era considerado “abertamente comunista e membro do CGT e PUA” e, na 

véspera do golpe, fez discursos ameaçando parar o país. O que “o salvou da Revolução” 

foi a sua ligação com Rômulo Marinho, que em 1970 era diretor do DNT, um dos cargos 

mais importantes do Ministério do Trabalho. Essa proximidade fez com que integrasse 

delegação governamental, na qualidade de assessor especial, representando os 

trabalhadores na Conferência Internacional do Trabalho da OIT, em Genebra, e com que 

fizesse parte do Conselho Nacional de Política Salarial.210 

Como visto, ser membro do gabinete do Ministro do Trabalho, ter proximidade 

com o diretor do DNT, com delegados das DRTs ou até mesmo do DSI não isentava de 

uma qualificação de ‘comunista’ para os órgãos de repressão, especialmente os 

vinculados às forças armadas. A dificuldade de compreensão de que, dentro dos assuntos 

trabalhistas, existiam várias vertentes é evidente na classificação de Ildélio Martins como 

“conhecido por suas ligações com os pelego-comunistas”. Ildélio, que foi diretor do DNT 

durante a gestão de Jarbas Passarinho, no ano de maior repressão às greves dos 

trabalhadores, tinha sido, antes do golpe, advogado do Sindicato dos estivadores e do 

Sindicato dos vigias portuários de Santos. 

Em 1965, foi presidente da Confederação Nacional dos Portuários, aluno da 

Escola Superior de Guerra (ESG) e, em 1966, tentou ser deputado pelo Arena, mas não 

foi eleito211. Em um informe consta que foi levado para o Ministério do Trabalho por 

Roberto Brandini, diretor de Administração do órgão, que endossava o caráter não 

comunista de Ildélio. Não obstante, foi sugerido que Jarbas Passarinho procurasse os 

 
209 Walter Felizola Soares. 30 de maio de 1974. Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo 
Nacional. AC ACE 71151/74. 
210 Walter Menezes. 31 de janeiro de 1974. Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo 
Nacional. AC ACE 66079/74. 
211 Ildélio Martins se candidatou novamente nas eleições de 1970, tendo sido eleito pela Arena para o 
mandato de 1971 a 1975.  
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militares e os funcionários do SNI para abrir uma apuração e que garantisse que tudo não 

tinha passado de um ‘mal-entendido’. Ainda assim, não convenceu os órgãos militares. 

Para a Divisão de Segurança e Informações da Petrobras (Divin/Petrobras), Ildélio era um 

conhecido “subversivo da Baixada Santista”, para o II Exército, ainda havia muitas 

controvérsias sobre a sua ideologia. Em seu prontuário no SNI, um resumo de notícia que 

teria saído na imprensa, em 16 de outubro de 1969, intitulada “A Verdadeira História de 

Ildélio Martins” narrava uma sucessão de fatos surreais, afirmando que existia uma 

sindicância militar sobre a atuação subversiva de Ildélio na frente do DNT, “por ocasião 

da greve dos trabalhadores de OSASCO/SP”, que ele agia com a cobertura de Passarinho, 

que tinha ligações com o PTB, que induziu a condecoração para Che Guevara, que agitou 

Cabo em Pernambuco, os bancários em Recife e pretendia fazer o mesmo na Guanabara, 

que acompanhou Jarbas Passarinho em todas as viagens para Genebra, “onde, 

normalmente, se desliga da delegação e se dirige à Alemanha Oriental, fazer o que 

ninguém sabe. Ao regressar entra em ligação com os dirigentes sindicais da área do 

Petróleo, ditando as normas a serem seguidas”, e, por fim, que tem apoio das autoridades 

da Aeronáutica e, por isso, era intocável.212 Conforme dito na seção anterior, ele foi eleito 

deputado federal pelo Arena e o resto de seu prontuário vai até o ano de 1972, com a 

descrição de suas atividades no cargo.213 

Além da preocupação com os ocupantes dos cargos dentro do Ministério do 

Trabalho, as decisões técnicas da Pasta também eram contestadas pelos órgãos de 

repressão. A construção de uma nova sede sindical, que aparentemente era uma ação 

 
212 Dados sobre Ildélio Martins, atual diretor do Departamento Nacional do Trabalho. 01 de junho de 1967. 
Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 94299/67. 
213 Ildélio teve uma longa vida na administração pública, tendo ocupado diversos cargos em órgãos do 
Executivo e Judiciário. Se ele era um espião comunista infiltrado na ditadura ou apenas um técnico 
especializado em direito do trabalho, como Arnaldo Sussekind, é impossível saber. Listo os cargos e 
atividades profissionais desde a década de 1940. “Técnico de Seleção do Quadro Permanente, DASP, 1941-
1943. Organizador, Orientador e Professor, Curso para funcionários do IPASE, Rio de Janeiro, 1942. 
Substituto do Diretor, Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do DASP, 1943-1948. Encarregado, Posto de 
Inscrição e Documentação do DASP, São Paulo, 1948-1953. Membro da Comissão do IV Centenário da 
Cidade de São Paulo, 1953. Juiz do Trabalho substituto, 09/1953-02/1954. Juiz do Trabalho, Presidente de 
Junta de Conciliação e Julgamento, 1954. Assistente da cadeira de Legislação Social, Faculdade Católica 
de Direito, Santos, SP, 1956. Substituto de Auditor de 1ª Instância, Justiça Militar, 1ª Auditoria, 2ª Região 
Militar. Substituto de Juízes do Trabalho e de Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento. Membro 
do Corpo Técnico, Seção de Segurança Nacional do MTPS, 1961. Diretor-Geral, Departamento Nacional 
do Trabalho, MTPS, 1961, 1967-1969. Presidente, OAB, Seção de São Paulo, 1965-1967, 1967-1969. 
Diretor-Geral, Departamento de Administração do MEC, 1970. Sub-Chefe do Gabinete de Brasília, MEC, 
1970; Ministro do TST, 1981-1986; Juiz do Tribunal Administrativo do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), 1988.” Biografia de Ildélio Martins. Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/deputados/131424/biografia>. Acessado em 20/02/2021. 
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apoiada pelo governo ditatorial, inclusive com repasses de verba, e bem visada dentro do 

novo trabalhismo, transformou-se em uma celeuma no SNI.  

Um pedido de informações do SNI para a DSI/MTPS214 solicitava que fosse 

estudado o problema da construção do “Palácio do Trabalhador”, que abrigaria todas as 

sedes dos sindicatos em Brasília. O documento mistura a construção de duas sedes 

diferentes, a de Brasília e a dos estivadores em Porto Alegre. 

A construção da sede de Brasília já tinha sido autorizada pelo secretário geral do 

MTPS, com o custeio via convênio com a Caixa Econômica Federal, e reuniria em um só 

edifício a direção de vários sindicatos. É importante lembrar que, apesar de a capital 

federal ter sido inaugurada em 1960, a transferência da administração demorou quase uma 

década para ser efetivada e, mesmo assim, muitos órgãos mantinham sua sede no Rio de 

Janeiro. O Ministério do Trabalho, desde a gestão de Jarbas Passarinho, teria transferido 

seus funcionários e passado a operar grande parte do tempo em Brasília, já inaugurando 

o prédio que abrigaria o Ministério. A construção da sede dos sindicatos, chamada na 

realidade de “Casa do Trabalhador”, teria como objetivo facilitar o acesso dos sindicatos 

ao Ministério, tendo em vista que o prédio poderia abrigar, a custos baixos, diferentes 

categorias profissionais. O problema para o órgão de segurança era justamente esse: 

diversas lideranças reunidas em um único espaço, podendo conversar e trocar 

informações sobre questões trabalhistas. 

No caso de Porto Alegre, a construção do espaço levantava outro problema, no 

documento do SNI, diante da nota que havia saído na imprensa sobre o prédio, veio o 

alerta de preocupação com a fusão de representatividade de algumas categorias. A 

reportagem fazia um longo elogio ao presidente Médici pela cessão do terreno e 

informava que, em breve, seria “assinado, no Rio, com o presidente do INPS, o contrato 

para empréstimo de 4,8 milhões de cruzeiros que possibilitará a conclusão de obras”. O 

prédio, nesse caso, foi tratado como uma informação tangencial, porque, aparentemente, 

o destaque era a grande quantidade de sindicalizados e a força desses trabalhadores. Nos 

informes do SNI e do Cenimar, foi levantada a discussão sobre a fusão entre estivadores 

e portuários na região (que passariam a se denominar ‘operadores de carga e descarga’)215 

 
214 Estiva com força total: nova sede sindical terá doze andares. 14 de abril de 1972. Fundo Serviço Nacional 
de Informações (SNI). Arquivo Nacional. DI ACE 53649/72. 
215 Para saber mais sobre os trabalhadores nos portos, ver: SILVA, Fernando Teixeira da. Operários sem 
patrões. op. cit.  
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e o modo como “o movimento comunista” buscava a unificação. “No aspecto de 

Segurança Nacional, há pronunciamentos contrários à fusão, pois seria criada uma 

verdadeira Central Sindical Portuária, ‘mutatis mutandis’ o CGT da Orla Marítima”. 

O Ministério do Trabalho já tinha se colocado a favor da fusão e avaliava que, 

além de não existir possibilidade de um órgão como a CGT voltar a aparecer, 

“objetivamente, no caso presente, deve-se considerar também que, quanto menor for o 

número de entidades sindicais, mais fácil o controle pelo Ministério do Trabalho, mais 

fácil a ação fiscalizadora e muito mais fácil uma intervenção no momento preciso”. 

Rômulo Marinho, diretor do DNT, reforçava que a subdivisão em sindicatos pequenos e 

inexpressivos “é um estímulo à corrupção, ao descaso, ao peleguismo, além de onerar 

imensamente os trabalhadores com o custeio de serviços administrativos – (sedes, 

advogados, contadores, formulários, etc.) que seriam muito mais barato [sic] e 

racionalmente aplicados se destinados a uma só entidade sindical”. Relembro que o 

presidente da Federação Nacional dos Portuários era avaliado pelo SNI como 

‘abertamente comunista’ e só teria se ‘salvado’ da repressão porque tinha ligação com 

Rômulo Marinho. Se existiam boas relações entre dirigentes sindicais portuários e o 

diretor do DNT não é possível afirmar, no entanto, no caso da fusão, apesar dos 

argumentos dos órgãos de repressão, o ministério insistia em manter a sua decisão. 

A própria DSI/MTPS faz parecer favorável à fusão, reforçando que não se tratava 

de categorias diferentes se unindo, como existia com o CGT, mas a unificação de 

pequenos sindicatos. No parecer de Rômulo Marinho, os trabalhadores justificam a fusão 

como uma forma de distribuir mais equitativamente os serviços oferecidos e garantir 

melhores salários, e o Ministério reforçava que “existem sindicatos que serão sempre 

muito maiores e mais poderosos que o mencionado grupo de trabalhadores unificados – 

metalúrgicos, por exemplo – e não constituem ameaça à segurança nacional”. O 

documento datado de 1972 não poderia ter feito um exercício mais errado de futurologia, 

mas naquele momento a avaliação correspondia a outros informes e avaliações, o que 

também não significava que, em muito pouco tempo, esse cenário não seria alterado, 

como veremos mais à frente. 

Retomando o parecer, o diretor reforçava que o Ministério do Trabalho “não 

tolera, nem tolerará atitudes diversas ou contrárias aos interesses governamentais”. 

Acrescentava que a fusão ainda encontraria opositores na classe trabalhadora, seja pela 

concorrência, pois mais lideranças disputaria a presidência, provocando uma divisão de 
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poder, seja pela demissão de advogados e outros funcionários e contadores, tendo em 

vista que nem todos seriam absorvidos pela nova entidade. 

A estratégia do Ministério do Trabalho para não ter a sua análise técnica rejeitada 

era apelar para argumentos repressivos, que soariam positivamente aos ouvidos desses 

órgãos, como a intervenção com mais facilidade e o reforço do exercício do controle sobre 

a classe. O que está no fundo dessa discussão é a necessidade da defesa e da resistência 

ao ajuste das condutas de rotinas administrativas diante das demandas e interesses da 

repressão. A fusão de entidades era um procedimento comum, que deveria levar em conta 

os aspectos apresentados pelas entidades representativas, e não se haveria impacto na 

agenda da ditadura. 

Outra rotina questionada, no mesmo documento216, foi a expansão da base 

territorial do Sindicato dos trabalhadores de petróleo. A Divin/Petrobras, depois de ter 

entrado em contato “diversas vezes com a DSI/MTPS se colocando contrária à medida”, 

afirmava que o Sindicato encarava a mudança como um fato consumado, comemorando 

sua vitória política na primeira página de seu periódico, o Sindipetro Jornal. Na 

reportagem era dito que “foi uma luta surda sem muito alarde porque era necessário que 

assim fosse” e, para a Divin, “esse trecho demonstra claramente a maneira sub-reptícia 

que caracteriza a atuação do sindicato, dentro do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social”. 

O Sindicato dos trabalhadores na indústria de destilação e refinação de petróleo 

de Cubatão, Santos e São Sebastião (Sindipetro/Cubatão) havia entrado com um processo, 

em março de 1970, solicitando a ampliação da base para todo o território de São Paulo. 

Com o pedido avaliado e aceito pelo MTPS, ele passou a se chamar Sindicato dos 

trabalhadores na indústria de destilação e refinação de petróleo do Estado de São Paulo. 

Assim, dentro de uma mesma entidade, eram representados os trabalhadores da Petrobras, 

Refinaria União, Indústria Matarazzo de Energia e outros.  

Diante dessa aprovação, a entidade solicitou autorização para que pudesse 

recolher a contribuição dos trabalhadores petroquímicos do estado de São Paulo. E era 

por essas duas ações que a Divin estava em pé de guerra com o Ministério do Trabalho, 

seu desejo era que a ampliação fosse revogada, para que se criasse outro sindicato e 

 
216 Estiva com força total: nova sede sindical terá doze andares. 14 de abril de 1972. Fundo Serviço Nacional 
de Informações (SNI). Arquivo Nacional. DI ACE 53649/72. 
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houvesse, por consequência, o esvaziamento do Sindipetro, e que não fosse permitida a 

incorporação dos trabalhadores da indústria petroquímica.   

Para o órgão de segurança, se o aumento das contribuições viesse a ocorrer e o 

Sindicato passasse a agregar as indústrias de petróleo e petroquímica, “de importância 

vital para a Segurança Nacional, adquirirá grau de poder político de interesse geral e 

passará a se constituir num elemento de pressão de valor considerável”. Além disso, a 

entidade sindical passaria a “congregar elementos de diferentes empresas alheias à 

Petrobras, trará para o seio desta sociedade conturbações provocadas por reivindicações 

que embora não sendo de interesse direto de seus empregados receberão a solidariedade, 

pelo simples fato de pertencerem ao mesmo sindicato”. 

Para o Sindicato, o pedido de expansão de base visava cobrir os trabalhadores que 

“se encontram desamparados de qualquer assistência social, tanto na parte médico-

hospitalar, como na parte jurídica”, que só poderia ser prestada por aquele Sindicato. 

Diferentemente dos outros assuntos discutidos no documento (a construção de 

sede e a fusão dos portuários), essa discussão caminhou em vários órgãos de repressão 

(DSI do Ministério de Minas e Energia, Estado Maior das Forças Armadas e SNI), 

inclusive, no Conselho de Segurança Nacional (CSN), e a consequência foi uma profunda 

derrota do Ministério do Trabalho. 

A DSI/MME informou que a decisão tinha extrapolado a competência do diretor 

do DNT e do secretário geral e, por se tratar de assunto de segurança nacional, deveria ter 

sido tomada apenas pelo ministro do Trabalho, Júlio Barata, sendo, portanto, ilegal. A 

preocupação da DSI era de que, diante dos fatos, “pouco faltará para que se concretize, 

no Brasil, uma similar da CGT argentina, o que considera pernicioso, sob todos os 

aspectos, por motivos óbvios”. 217 

Em três de agosto de 1972, após entendimentos diretos entre o ministro do 

Trabalho e o chefe do SNI, a portaria que delegava a autorização para a DRT foi revogada, 

qualquer processo de fusão e ampliação de base deveria ser levado para o CSN, e a 

expansão da base territorial do Sindicato dos trabalhadores do petróleo foi anulada, 

ficando decidido que a categoria seria enquadrada no de trabalhadores em produtos 

 
217 Estiva com força total: nova sede sindical terá doze andares. 14 de abril de 1972. Fundo Serviço Nacional 
de Informações (SNI). Arquivo Nacional. DI ACE 53649/72. 
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químicos e farmacêuticos, e não, “como equivocadamente saiu publicado no Diário 

Oficial, no SINDIPETRO, do ramo da extração e refino de petróleo”. 

Um único documento continha um pot-pourri de problemas para os órgãos de 

segurança sobre rotinas do Ministério do Trabalho, com questionamentos de decisões que 

já eram executadas desde os anos 1930 e constantes na CLT, porque a tese de fundo era: 

qualquer ação que unisse trabalhadores era perigosa para a segurança nacional. A 

tentativa de explicar, argumentar ou mesmo influenciar um caminho contrário seria 

efetivamente barrada. 

O documento se encerra com uma notícia sobre modificações que teriam 

acontecido no segundo escalão do Ministério do Trabalho. A reportagem publicada no 

Jornal do Brasil, em 13 de setembro de 1972, intitulada Refaz-se a harmonia informava 

que Ayrton Ache Pillar tinha assumido a Secretaria Geral no lugar de Armando de Brito. 

De acordo com a coluna, era possível inferir das declarações de Airton que era necessário 

“ajustar onde o desajuste se verificou em consequência de desentendimentos entre o seu 

antecessor e outro alto funcionário daquela Secretaria de Estado”. O desentendimento, 

diz o jornal, foi entre Armando de Brito, que ocupava o cargo e teria denunciado graves 

irregularidades no INPS, e Kléber Galliart, presidente do INPS, que afirmava que estavam 

tentando implantar uma central sindical única no país. “Os dois teriam sido afastados para 

que se recompusesse a harmonia por eles perturbada a partir do momento em que se 

desentenderam”. A coluna acrescentava que, para preservar a ‘harmonia’, “tiveram de ser 

sacrificados o secretário geral da Previdência Social e o diretor do Departamento 

Nacional do Trabalho.” Além dessas trocas, caíram também o delegado da DRT/GB e 

alguns diretores do INPS. Uma verdadeira devassa no órgão.218  

Em 1º de outubro de 1972, Ayrton Ache Pillar, já como secretário geral, decidia 

mediante despacho que não caberia mais recurso do Sindicato, que solicitava a revisão 

do anulamento da expansão. 

A inexpressiva reportagem do Jornal do Brasil não era capaz de capturar os 

embates dentro da máquina pública. Para evitar ser demitido, Armando de Brito enviou, 

 
218 Refaz-se a harmonia. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 13 set 1972. 1º Caderno. p. 6. 
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por intermédio de Júlio Barata, um longo relatório219 expondo as circunstâncias e motivos 

que teriam sido considerados na decisão sobre a fusão. 

Primeiro, tentou argumentar que a ditadura não era contra os trabalhadores, 

porque o golpe teria sido dado para protegê-los e garantir seus direitos. E assim o havia 

feito, por exemplo, com o auxílio do Exército, “numa oportunidade em que, valendo-se 

da Revolução e deturpando os seus ideais, alguns maus empregadores e proprietários de 

terras na zona da agroindústria açucareira de Pernambuco sobretudo, escorraçavam e 

maltratavam trabalhadores”. 

Depois, afirmou que, apesar dos esforços do Ministério do Trabalho, ainda havia 

“alguns pelegos remanescentes e que buscam, com astúcia, os temas que mais 

sensibilizam os órgãos de informação e que, sem maior exame, apresentados 

distorcidamente, realmente, podem dar uma aparência, no mínimo, de tibieza ou 

ingenuidade na ação do MTPS”. Portanto, se os aparelhos repressivos estavam acusando 

de imperícia o Ministério do Trabalho, era porque estavam sendo enganados por outras 

pessoas. 

E, por fim, que o Ministério do Trabalho, por não ter todo um instrumental 

jurídico-administrativo, “arrosta com situações equívocas, pretendendo, como vem 

fazendo, ainda bem que com êxito, conciliar a nova mentalidade e o espírito saneador da 

Revolução, com práticas viciadas, erradas, ou inadequadas, embora respaldadas em lei”.  

Diante da situação, o representante dos empregadores na Comissão de 

Enquadramento Sindical, Osmar Gomes, foi convocado e instruído a “reter, o mais 

possível os processos de extensão de base ou fusão de categorias sindicais” e encaminhá-

los à Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. Armando de Brito ofereceu 

ainda um ‘conselho’, em defesa do trabalho ministerial que desempenhava, ao 

recomendar que, além de consultar o CSN, “nos casos de fusão de categorias e extensão 

de base, parece útil o acompanhamento mais de perto da ação do DNT, a ser exercido, 

principalmente, por parte da Secretaria do Trabalho e Divisão de Segurança e 

Informações, esta, subsidiando os estudos com os dados específicos que dispõe”. 

 
219 Atividades de Armando de Brito, ex-secretário geral do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
MTPS. 4 de setembro de 1972. Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. DI ACE 
58940/72. 
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Sua defesa caiu em ouvidos moucos, um relatório desabonador do SNI já circulava 

entre os meios de repressão. De acordo com o levantamento de informações desse órgão, 

em junho de 1972, “comentários feitos por funcionários do MTPS, Justiça do Trabalho e 

líderes sindicais da cúpula” afirmavam que Júlio Barata não estava “atento às 

responsabilidades inerentes da Pasta” e que o presidente Médici estava “sendo iludido na 

sua boa-fé, pelas vaidosas e cascateiras arremetidas políticos-administrativas do Ministro 

em causa”. Que o Ministério do Trabalho estava “realmente às BARATAS” (grifo 

original). Que quem exercia o poder de fato era Armando de Brito, que, por sinal, “nunca 

foi revolucionário, que sempre esteve ligado aos saudosistas do peleguismo sindical, das 

oligarquias, e que é o responsável pelo desgaste político-popular do governo Médici”. 

Além do descaso e das inúmeras denúncias de corrupção, especialmente no INPS, a vida 

íntima de Armando de Brito foi detalhadamente qualificada e negativada. 

Um outro informe, de agosto de 1972, afirmava que Júlio Barata, que era seu 

amigo próximo, desejava fazê-lo sucessor ou ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

A indicação era genuína, tendo sido confirmada por Armando em outra carta de defesa, 

em que escreveu que “o titular da Pasta - a quem servi sempre com inexcedível amor e 

lealdade - ao assumi-la, declarou enfaticamente que seria também o Ministro da 

Previdência Social”. 

Nessa carta, ele afirmou que enviava o documento partindo “do pressuposto que 

o Sr. Ch. SNI está com um ‘estado de espírito desfavorável’” em relação a ele, “conforme 

pode concluir pelo que lhe disseram alguns amigos em comum”. Nessa missiva, por sinal, 

Armando de Brito fazia uma longa exposição de todas as suas contribuições desde o golpe 

de 1964, explicando os objetivos do Ministério do Trabalho e justificando as decisões 

tomadas. 

Quanto à questão do INPS, que, durante o governo Médici, atingiu o auge de 

reclamações sobre os problemas dos serviços prestados, Armando de Brito argumentou 

que tentou adequar o órgão, porém teve muitos enfrentamentos com o presidente da 

instituição. Foi quando ficou sabendo que uma Comissão de Inquérito, constituída “à 

revelia da DSI, montava um sistema de intrigas que poderia atingir até ao próprio 

ministro”. Armando de Brito, então, informou para o ministro que, caso não fossem 

punidos os responsáveis, ele iria se demitir, o que de fato ocorreu, conforme visto acima. 
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Choroso, ele ainda expunha a mágoa de ver que a revista Veja explorava o 

episódio, “de forma crítica e ridícula”. Logo ele, que, dez meses antes, aceitou o “pesado 

encargo de censurar pessoalmente, a pedido do Ministro Júlio Barata, reportagem da 

'Veja', crítica ao INPS” (grifo original), o que fez no Departamento de Polícia de São 

Paulo, apesar de ser jornalista, por considerar que era seu ‘dever’.  

A resposta do Chefe de Gabinete do SNI a essa comunicação não poderia ser mais 

desdenhosa. Agradecia o envio dos esclarecimentos “sobre a sua atuação na vida pública 

do país”, que ele teria dado voluntariamente, “já que, em ocasião alguma, lhe foram 

solicitados”. E informava que, em relação à exoneração “das funções de Secretário-Geral 

do MTPS, em atenção ao pedido formulado por V.Sa., desejo informá-lo que tal assunto 

é da exclusiva competência do Sr. Ministro, não sendo cabível a este Serviço tomar 

qualquer providência, já pela própria natureza de sua missão”.220  

A reforma em todo o gabinete ministerial pode ter sido o que segurou Júlio Barata 

no cargo de ministro do Trabalho até o fim do governo Médici, mas a pasta saiu debilitada 

dessa disputa. Suas decisões foram questionadas e, diante da negativa de se curvar ao 

órgão de repressão, uma grande parte do seu quadro foi removida e o Ministério obrigado 

a aceitar a vontade do SNI, tendo a sua autonomia retirada e tutelada pelo CSN. 

Será preciso lembrar de Armando de Brito, pois, infelizmente, essa não é a última 

vez que o seu nome será citado nessa tese. 

Durante o processo sobre a fusão e o enquadramento territorial, a Divin/Petrobras 

pressionava o Ministério do Trabalho em outra frente, deixando evidente o 

descontentamento com as políticas do órgão. A reclamação da Divin era acerca da 

realização do VIII Encontro Nacional dos Líderes dos Sindicatos do Petróleo221. 

A Divin pedia que a DSI/MTPS comunicasse o local e a data da realização do 

encontro, se tinha informações sobre os eventos anteriores terem sido realizados com 

autorização e, se sim, quais as repercussões. Além disso, pedia que o evento fosse 

acompanhado, devendo ser apontados quais líderes compareceram e os temas debatidos. 

Dessa linha de questionamentos, um é mais notável: “Se houver pedido de autorização ao 

MTPS explicar o porquê tem amparo legal”. 

 
220 Ibidem. 
221 VIII Encontro Nacional dos Líderes dos Sindicatos do Petróleo. 09 de junho de 1972. Fundo Serviço 
Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 49067/72. 
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Em agosto de 1972, a DSI/MTPS informava ao SNI que, no mês anterior, tinha se 

realizado o evento e “quanto ao amparo legal dos referidos conclaves não há 

regulamentação para o assunto”. Era uma resposta atravessada, para deixar evidente que 

o órgão estava exercendo seu trabalho e não precisava de cobrança e supervisão. Antes 

mesmo de ser questionada, a DRT/SE já havia enviado relatório para DSI/MTPS 

informando que foi feita uma comunicação verbal pelo presidente da entidade e “acharam 

por bem pelo comportamento respeitoso do presidente da entidade, não forçar um pedido 

de permissão”. O próprio convite para participar foi uma “prova insofismável de 

harmonia entre o Sindipretro e esta delegacia”. 

Para se ter uma ideia, o VIII Encontro tinha em sua lista de convidados o delegado 

do Trabalho, governador do Estado, presidente da Câmara Legislativa, delegado da 

Guarnição Federal, prefeito da Capital, presidente da Câmara dos Vereadores, e os 

superintendentes da Petrobras e do INPS. 

Além disso, o próprio Sindicato enviou ata de todas as reuniões, assuntos 

discutidos e proposições e lista com os sindicatos, seus endereços, telefones e nomes dos 

dirigentes. Em papel timbrado da entidade, constavam fotos do evento, com os nomes de 

todas as autoridades e sindicalistas presentes. 

Sobre os debates, a DSI/MTPS informou que  

As resoluções aprovadas unânimes no VIII Encontro dizem respeito a 

reivindicação para maior assistência aos trabalhadores da Petrobras, sem 

qualquer vinculação com problemas políticos. As principais solicitações estão 

relacionadas a problemas de Educação, Saúde, Vencimentos, Vantagens e 

Financiamentos e serão encaminhas à Petrobrás e ao Ministério do Trabalho. 

O Conclave decorreu num ambiente respeitoso e fraternal, verificando-se o 

desejo dos presentes era puro e simplesmente, estudar as próprias 

reinvindicações, encaminhando o resultado às autoridades competentes, para 

apreciação, estudo e possível solução.222 

Tamanha subserviência dos organizadores do evento pode ser entendida por meio 

da descrição dos temas e ocorrências dos eventos anteriores e espelha o contexto em que 

o país estava e a pauta das lutas sociais daqueles momentos. 

 
222 Ibidem. 
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A primeira das sete edições do Encontro foi realizada em 1965 e a principal pauta 

era a questão salarial. O PAEG tinha sido implementado e, naquele ano, os índices de 

correção salarial passaram a ser reajustados por decreto, retirando a possibilidade de 

negociação com o empregador e a autonomia da Justiça do Trabalho para poder 

normatizar. Os temas foram se ampliando de encontro a encontro. No início com a 

questão salarial colocada como prioridade, porém foram se acrescentando, depois, 

problemas de assistência social, estabilidade, criação da federação e manual de pessoal. 

O V Encontro, em julho de 1968, teve como temas principais de discussão a criação da 

Federação Nacional dos Petroleiros, aumento salarial, a luta contra a desnacionalização 

da Petrobras e as arbitrariedades da administração. Na avaliação dos órgãos de segurança, 

“o V Encontro caracterizou-se pela veemência dos ataques dirigidos às autoridades 

constituídas, e a própria Administração da Petrobrás”. Conforme discutido antes, as 

greves de 1968 movimentaram o meio sindical, pressionando o governo em relação a 

outras demandas trabalhistas, algumas de caráter nacional. Esse alerta apareceu em 

informe da Divin/Petrobras difundido para a DSI/MME e a DSI/MTPS, que estava 

preocupada porque nesse Encontro “predominou a agitação e a orientação subversiva em 

detrimento dos reais interesses dos trabalhadores do petróleo”. No evento, teria sido 

aprovada a Federação Nacional Livre dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo, que 

não foi concretizada e teve seu presidente cassado com base no AI-5223. 

Em 1969, como era de se esperar, não foi realizado nenhum evento, e a VI edição 

ocorreu apenas em julho de 1970 e teve como temas: o aumento de salários, participação 

nos lucros, bolsas de estudos, sindicalização obrigatória, problemas de pessoal e 

valorização dos trabalhadores, além de abonos e adicionais. Sobre essa edição, a Divin 

avaliou positivamente o Encontro, afirmando que, “segundo conseguimos apurar, não 

foram tratados assuntos políticos, mas somente aqueles de interesse dos empregados da 

Petrobras”.224 

 
223 Para saber mais sobre a repressão aos trabalhadores da Petrobras, ver: PRAUN, Luci; COSTA, Claudia. 
Pistas sobre a estrutura e as ações de repressão do Estado brasileiro no pós-1964 e sua configuração no 
interior da Petrobras. Revista do Arquivo. São Paulo, ano 1, n. 2, abril 2016. 
Disponível em:  
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/revista_do_arquivo/02/pdf/PRAUN__Luci___COSTA__Claudia_-
_Pistas_sobre_a_estrutura_e_as_acoes_de_repressao_do_Estado_brasileiro_no_pos_1964_e_sua_configu
racao_no_interior_da_Petrobras.pdf>. Acessado em 17/04/2021. 
224 VIII Encontro Nacional dos Líderes dos Sindicatos do Petróleo. 09 de junho de 1972. Fundo Serviço 
Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 49067/72. 
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Tendo em vista esse histórico, pode se entender por que a organização do VIII 

Encontro, realizado em 1972, optou por contar com autoridades governamentais e enviar, 

de forma proativa, as informações sobre as pautas e os presentes. A agenda do evento 

parece reprisar uma fala governamental, com demandas para a criação de um banco da 

educação ou auxílio-educação, creches, financiamento mediante convênio da 

PETROS/BNH, ajuda das cooperativas de consumo, construção de centros culturais e 

desportivos e assistência médica, hospitalar e dentária. 

O questionamento das decisões do Ministério do Trabalho pelos órgãos de 

segurança e informação225 evidencia os diferentes interesses e intenções para o setor 

trabalhista. Cada instituição argumentava qual seria o melhor caminho a ser seguido, 

mostrando que o estado ditatorial estava longe de ser homogêneo.226 Para o Trabalho, por 

um lado, estava em jogo a defesa das suas atribuições e de sua autoridade e, por outro, as 

ambições pessoais dos ocupantes de cada cargo. Longe de serem reduzidas a implicâncias 

administrativas, essas discordâncias poderiam significar um revés após anos de luta, 

como no caso da construção da sede do sindicato em Porto Alegre. Este caso, por sinal, 

exemplifica as políticas públicas trabalhistas que estou expondo nesta tese. Um ato 

inscrito na cartilha das políticas de valorização sindical (a edificação de prédios pela 

entidade), poderia ter a sua realização suspensa ao arbítrio do aparelho repressivo 

ditatorial. O novo trabalhismo, como dito anteriormente, era a junção dessas duas ações, 

a de promoção de projetos e a execução da repressão, e as disputas aqui discutidas 

demonstram o quão complexa era essa relação.  

Essas disputas institucionais eram visíveis para o setor sindical e se tornavam 

brechas para ação. Não é minha intenção supervalorizar a ‘resistência’ executada pelas 

lideranças, porém acredito que existia um cálculo sobre qual opção poderia gerar menos 

 
225 Carlos Fico diferencia os órgãos responsáveis pela espionagem, os de informação, e os de polícia 
política, os de segurança. Essa diferenciação permite enxergar a extensão dos aparelhos repressivos, 
reforçando a heterogeneidade das estruturas estatais. FICO, Carlos. Como eles agiam. op. cit. 
226 Rodrigo Patto Sá Motta expõe essas contradições no caso universitário. Para o autor, “Nas universidades, 
os paradoxos e as ambiguidades do regime militar se manifestam plenamente, revelando a complexidade 
dessa experiência autoritária. De fato, o regime político construído a partir de 1964 teve dupla dimensão: 
ele foi ao mesmo tempo destrutivo e construtivo, embora seu impulso modernizador tenha se viabilizado 
de maneira repressiva”. Para explicar esse comportamento antagônico, Motta utiliza-se do termo 
modernização conservadora e autoritária: “o argumento principal é que certos aspectos tradicionais do 
comportamento político (principalmente dos grupos dirigentes brasileiros) se reproduziram durante o 
regime militar, em especial a tendência à conciliação e à acomodação, estratégia utilizada para evitar 
conflitos agudos, e o personalismo, entendido como prática arraigada de privilegiar laços e fidelidades 
pessoais em detrimento de normas universais”. Introdução. MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades e 
o regime militar: cultura política brasileira e modernização autoritária. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. [Ebook] 
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prejuízos. Enquanto o contexto de repressão aumentou no país, as demandas sindicais 

pareciam seguir a baliza imposta pelo governo e estar dentro dos limites permitidos no 

novo trabalhismo. No momento em que a conjuntura permite uma atuação fora desse 

roteiro, os trabalhadores se movimentam nesse sentido, demandando mudanças mais 

estruturais do que a solicitação de participação em programas. E era nesse momento, que 

as lideranças deveriam perceber a mudança e ouvir a base, para não serem atropeladas 

pela conjuntura. 

E o sinal de que a maré estava se alterando no fim do governo Médici constava 

em dois relatórios que monitoraram as assembleias do Sindicato dos trabalhadores nas 

indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de São Paulo. O Sindicato, em 

1964, era o maior em número de associados de São Paulo e do Brasil, tendo participado 

ativamente das greves dos 300 mil em 1953, dos 400 mil em 1957 e dos 700 mil em 1967. 

Após perder as eleições em 1961 e 1963, Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão, se 

beneficiou do golpe e da perseguição as lideranças de esquerda, se tornando presidente 

da entidade em 1965 (e ganhando as oito eleições sindicais seguintes).227  

Em 22 de outubro de 1971, a assembleia do Sindicato era vigiada pela Delegacia 

de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS/SP), e a DSI/MTPS repassava para o 

SNI o que teria ocorrido. Joaquinzão228, presidente da entidade, convocou uma 

assembleia com cerca de 700 associados para discutir o aumento salarial da categoria, 

informando que já havia sido realizada uma mesa redonda e a proposta de conciliação de 

reajuste em 22% foi apresentada. Uma voz se levantou e propôs que se parassem as 

fábricas por meia hora, para conseguir um aumento justo, outras críticas foram feitas à 

política salarial e à situação do trabalhador. Nenhuma dessas propostas foi aceita e o 

excesso de discussão foi analisado como um “desvirtuamento da assembleia”. Por fim, 

Joaquinzão falou sobre a política salarial do governo e rapidamente encerrou, tendo a sua 

recomendação aprovada229.  

 
227 Joaquinzão foi formado “por setores conservadores da Igreja Católica como os Círculos Operários” e 
proclamou “seu apoio ao “movimento revolucionário” contra o governo Goulart, tendo participado das 
marchas da Tradição, Família e Propriedade”. LOPES, José Sérgio Leite. Introdução. In: LOPES, José 
Sérgio Leite; HEREDIA, Beatriz. (orgs.). op. cit. 
228 Sobre ele existem diversos informes produzidos pelo SNI. Para saber mais, ver: AC ACE 11295/69 e 
AC ACE 50547/72. Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. 
229 Assembleia no sindicato dos metalúrgicos. 18 de abril de 1972.Fundo Serviço Nacional de Informações 
(SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 45188/72. 
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Três anos depois, em novembro de 1974, novamente a campanha salarial era 

discutida em assembleia, nesta ocasião, com mais de dois mil associados. O relatório do 

Centro de Informações do Exército (CIE) para o SNI reproduzia o conteúdo de algumas 

falas realizadas no evento. 230 

Alguns trabalhadores ressaltaram que o aumento proposto era muito aquém das 

suas necessidades: 

Ivo Rodrigues da Silva: Vivemos num regime de pressão e o que se recebe não 

dá para as nossas dívidas. Vamos exigir os 40% de aumento. 

Antonio Araújo Lima: Se quem julga os nossos dissídios são os juízes e os 

juízes são os ricos empresários, como é que eles vão julgar a nosso favor? 

Vamos exigir os 40%. 

Manoel Garcia Fernandes Filho: Vamos formar um bloco coeso e exigir os 

40%. Se precisar, vamos à greve. 

Ubiracir Dantas de Oliveira: Exigimos apenas o direito de viver. Precisamos 

reivindicar os 40%.231 

O “milagre econômico”, que gerou um enorme aumento de riquezas no país, foi 

realizado às custas da exploração da mão de obra desses trabalhadores232. A não 

distribuição de renda e a utilização abusiva da força de trabalho levaram ao 

empobrecimento da classe, que era perceptível para aqueles sindicalizados.233 João Chile 

 
230 Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de São Paulo. 14 de novembro de 1974. Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo 
Nacional. AC ACE 79209/74. 
231 Ibidem. 
232 O milagre econômico foi objeto de diversos estudos, especialmente no campo da história econômica. 
Para saber mais, ver: SINGER, Paul Israel. As contradições do milagre. In: Krischke, Paulo J. (org) Brasil: 
do milagre à abertura. São Paulo: Cortez, 1983. (publicado originalmente em 1973 em Estudos Cebrap. n. 
6). OLIVEIRA, Francisco de. A economia da dependência imperfeita. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1984. 
LAGO, Luiz Aranha Corrêa. A retomada do crescimento e as distorções do “milagre”: 1967-1973.  In: 
ABREU, Marcelo de Paiva (org.). A ordem do progresso: cem anos de política econômica republicana, 
1989-1989.  Rio de Janeiro: Campus, 1989. HERMANN, Jennifer. Reformas, endividamento externo e o 
“milagre económico” (1964-1973). In: GIAMBIAGI, Fábio; VILLELA, André; CASTRO, Lavínia Barros 
de; HERMANN, Jennifer. Economia Brasileira Contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. PRADO, 
Luiz Carlos Delorme; EARP, Fábio Sá. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, integração 
internacional e concentração de renda (1967-1973). In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de 
Almeida Neves (orgs.). O tempo da ditadura:  regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. (O Brasil republicano, volume 4). MACARINI, José Pedro.  
A política econômica da ditadura militar no limiar do “milagre” brasileiro: 1967-1969. In: MUNTEAL 
FILHO, Oswaldo; FREIXO, Adriano de; FREITAS, Jacqueline Ventapane (orgs.). Tempo negro, 
temperatura sufocante: estado e sociedade no Brasil do AI-5. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008. FONTES, 
Virgínia. O Brasil e o capital imperialismo: teoria e história. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2010. GIANNAZI, 
Carlos. A Doutrina de Segurança Nacional e o “milagre econômico” (1969/1973). São Paulo: Cortez, 
2013. Para uma discussão mais recente, ver: MARTINS, Mônica de Souza Nunes; CAMPOS, Pedro 
Henrique Pedreira; BRANDÃO, Rafael Vaz da Motta. op. cit. 
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expôs: “Se vemos crianças de 7 e 8 anos, idade em que se forma a inteligência, passar 

fome, como poderão se desenvolver e aprender?  O Delegado do Trabalho pede para 

sermos patriotas, mas só se matar nossos filhos de fome”. De forma semelhante, Ivo 

Rodrigues da Silva e Ubiracir Dantas de Oliveira, conforme citação acima, explicitavam 

a condição dura em que as pessoas viviam. 

Hermeto Mendes Dantas subia o tom e afirmava que: “O governo não deve 

esquecer que um povo faminto é capaz de tudo. Enquanto pedimos, nos negam tudo. Mas 

tomem cuidado, pois quando quiserem dar, talvez seja tarde demais. Se um dia a situação 

exigir, seremos os primeiros a pegar em armas para defender a Pátria, enquanto os patrões 

fugiriam”. O descontentamento com a situação calamitosa em que viviam estava expresso 

na ameaça de que o desespero poderia levar a agir. 

Outra fala denunciava um crítico problema causado pela política governamental 

de exploração da mão de obra. Francisco de Assis Neves afirmava: “É uma vergonha para 

o Brasil saber-se que os que se acidentam, são vítimas das preocupações com que vivem”. 

Os acidentes de trabalho durante a ditadura atingiram os maiores índices da história, 

dando ao Brasil o triste título de campeão mundial. O discurso de culpabilização da 

vítima, amplamente difundido pelo governo e pelos patrões, apesar de reproduzido na fala 

do trabalhador, demonstra também a negligência do país sobre o assunto.234 

O vice-presidente da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, Lázaro Augusto 

da Cruz, tentava controlar a situação, afirmando que a ditadura teria elevado “a figura do 

trabalhador na política social e econômica do país”. Essa tentativa de controle e 

conciliação já não seria mais aceita e o papel desempenhado pelas lideranças também 

estava sendo questionado publicamente. Manoel Ramon Vieira “reafirmou seu protesto 

contra as eleições, concitando os companheiros a anular o voto”. 

Joaquinzão pediu que os trabalhadores não confundissem a “luta salarial com 

problemas políticos e partidários”, mas teve que encerrar a assembleia sem conseguir 

aprovar a sua proposta. 235 

A quantidade de associados, as falas e a não aprovação da proposta imposta pela 

liderança sindical indicam que o contexto não era o mesmo. Após uma década de ditadura 

 
234 SILVA, Ana Beatriz Ribeiro Barros. op.cit. 
235 Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de São Paulo. 14 de novembro de 1974. Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo 
Nacional. AC ACE 79209/74. 
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e exploração, os trabalhadores estavam no seu limite. A chaleira já estava apitando, apesar 

de Joaquinzão tentar conter e apaziguar, não era mais possível silenciar, e os órgãos de 

segurança estavam cientes da mudança de comportamento. 

Próximo dali, no Sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, em São 

Bernardo do Campo, um outro metalúrgico destacava-se nas funções sindicais. Luís 

Inácio da Silva, conhecido como Lula, em 1969, começou a atuar na entidade como 

delegado de base. Em 1972, “troca o chão da fábrica por uma sala no sindicato”236, 

exercendo o cargo de primeiro-secretário, é responsável pelo recém-criado setor de 

previdência social237. O peso do desempenho dessa atividade pode ficar mais evidente no 

capítulo seguinte, no entanto, é inegável que a proximidade com os trabalhadores que 

buscavam benefícios no Sindicato contribuiu para que, em 1975, fosse eleito seu 

presidente, com 92% dos votos, passando a liderar uma categoria com cerca de 100 mil 

operários.238 Essa mudança, em um sindicato em São Bernardo, indicava que outras 

demandas estavam sendo levantadas e, em breve, irromperiam, modificando 

completamente os rumos da ditadura. 

O Ministério do Trabalho poderia tentar utilizar as mesmas armas de controle e 

repressão e, ao mesmo tempo, dar ênfase nos programas em parceria com os sindicatos, 

mas o resultado dessas ações, após 1974, não seria o mesmo da última década. De baixo, 

havia uma nova pressão, que refletia em cima, com a tentativa do governo de redirecionar 

suas políticas e criar outra forma de convivência. O novo trabalhismo não se encerrava 

abruptamente, mas entrava em uma fase de declínio.  

 
236 Vida de Lula. Instituto Lula. Disponível em: < https://institutolula.org/lula>. Acessado em 18/04/2021. 
237 Entrevista coletiva de Lula sobre anulação dos processos da Lava Jato - #AOVIVO. Rede TVT. 
Transmitido ao vivo em 10 de março de 2021. Disponível em: <https://youtu.be/FOp11Zm-eIc?t=2339>. 
Acessado em 18/04/2021. 
238 Para saber mais, ver: MOREL, Mário. Lula, o metalúrgico: anatomia de uma liderança. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1981. ABRAMO, Laís. O resgate da dignidade: greve metalúrgica e subjetividade 
operária. Campinas: Editora da Unicamp, 1999. 

https://institutolula.org/lula
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Capítulo 2: A assistência médica, Estado e sindicatos: entre 
continuidades e rupturas. 

 

O uso da expressão ‘políticas públicas sociais’ passou por uma transformação 

durante o século XX. Até o golpe de 1964, algumas dessas ações eram nomeadas como 

“políticas trabalhistas”. As reivindicações que perpassavam pelas políticas sociais eram 

defendidas de forma classista, por trabalhadores e trabalhadoras. A demanda pelo acesso 

à educação, saúde e previdência era pautada pelas entidades representativas trabalhistas 

ou assumida por elas. No campo da saúde e da previdência, essas reivindicações se 

confundiram com as lutas dos próprios trabalhadores.  

Apesar de a Lei Elói Chaves, de 1916, ser o marco legislativo das Caixas de 

Aposentadoria, a construção coletiva dos trabalhadores através das sociedades de auxílio 

mútuo, um século antes, já fincava raízes na contribuição para o auxílio médico, funeral 

ou para um trabalhador acidentado. Essas atividades assistenciais, reguladas pelo estado 

ou oferecidas pela prática mutualista, foram alvo de críticas por parte da historiografia e 

pelos movimentos sindicais. 

Por um lado, acreditava-se que os sindicatos deveriam seguir um modelo de 

desenvolvimento predeterminado, evolutivo, e, portanto, as atividades assistenciais 

remontariam ao período do mutualismo, em um “estágio pré-histórico do sindicalismo”, 

no qual o operariado estaria exposto as intempéries e sem diretos sociais. Por outro lado, 

após a regulamentação da estrutura corporativista sindical, na década de 1930, a execução 

dessas atividades passou a ser vista como um “desvio do sindicato do seu campo de ação 

peculiar”, ou seja, fora de suas atribuições. Independentemente do motivo do pecado 

original, a prática assistencial seria colocada em contraponto a capacidade de organização 

e luta coletiva.239 

Alexandre Fortes, ao analisar o movimento operário de Porto Alegre na primeira 

metade do século XX, busca historicizar as ações assistenciais argumentando que “o 

caráter das mudanças na relação entre estratégias e formas de organização dos 

trabalhadores não pode, entretanto, ser resumido a uma evolução linear de linhas 

 
239 FORTES, Alexandre. Da solidariedade à assistência: estratégias organizativas e mutualidade no 
movimento operário de Porto Alegre na primeira metade do século XX. Cadernos AEL. Campinas, v. 6, n. 
10/11. 2010. Disponível em: <https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ael/article/view/2482>. 
Acessado em 18/04/2021. p.174-175. 
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políticas”. Ao mesmo tempo, “o caráter das respostas às demandas operárias nem sempre 

se enquadra perfeitamente nas linhas políticas gerais, e é grande distância entre o 

conteúdo de resoluções de congressos e a prática organizativa cotidiana.”240 

Seguindo essa abordagem, José Roberto Franco Reis, questiona as interpretações 

críticas sobre o papel dos sindicatos durante o período da “chamada Reforma Sanitária, 

que lança as bases de uma transformação vigorosa no sistema de saúde no Brasil, no 

reconhecimento da saúde como um direito universal, com acesso público, gratuito e 

igualitário, que se consolida através da instituição do SUS na Constituição de 1988”.241 

Na historiografia foi consolidada a visão que os sindicatos teriam tido pouca participação 

no movimento de reforma sanitária, pois optaram por continuar a usufruir de uma 

assistência privatista de saúde. 

No entanto, o autor apresenta “um quadro mais complexo das relações entre 

trabalhadores, adesão à medicina supletiva (planos de saúde) e interesse pelo SUS (saúde 

pública de caráter universal)”.242 Ao localizar a explicação para a suposta ausência da 

classe trabalhadora, a literatura indicava, novamente, qual deveria ser o papel a ser 

desempenhado pelas entidades sindicais, a despeito da realidade concreta e cotidiana dos 

trabalhadores. Reis sinaliza uma explicação mais pragmática para a desconfiança:  

porquanto se viam – trabalhadores e aposentados – diante de um projeto de 

universalização um tanto quanto abstrato, “muito bonito” e generoso em 

termos de expectativas de ampliação da cobertura, mas distante e sem garantia 

alguma no presente, praticamente um salto no escuro, que no plano concreto 

dos seus interesses imediatos podia resultar, e era isso que a experiência 

anterior indicava, em maior dificuldade e perda de qualidade no acesso aos 

serviços assistenciais. 

A ‘experiência anterior’, relatada acima, fazia referência a unificação dos 

Institutos de Aposentaria e Pensão (IAPs) e a criação do Instituto Nacional da Previdência 

Social (INPS), pela ditadura militar, em 1966243. Apesar da discrepância da qualidade dos 

serviços oferecidos pelos IAPs, a criação do INPS retirou das mãos dos trabalhadores não 

 
240 FORTES, Alexandre. op. cit. p.183-184. 
241 REIS, José Roberto Franco. Corporativismo, cidadania regulada e o ‘fantasma da classe ausente’: 
apontamentos historiográficos em torno da reforma sanitária brasileira. Revista Anos 90, Porto Alegre, vol. 
28, 2021. p.1. 
242 Ibidem. p.9. 
243 Não entrarei nos detalhes da discussão sobre a unificação da previdência. Para saber mais, ver: COHN, 
Amélia. Previdência social e processo político no Brasil. São Paulo: Moderna, 1980. MALLORY, James. 
A política de Previdência Social no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1986. 
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apenas o controle sobre os usos dos recursos, mas também uma ferramenta de pressão 

social. 244 

O projeto de unificação implementado pela ditadura retirou o controle decisório 

das mãos dos trabalhadores e optou pela privatização do setor, via transferência de 

recursos.245 

Essa unificação também representou, de certa forma, a vitória dos setores 

produtivos que na ditadura passaram a receber os investimentos captados pela 

previdência social. O INPS passou a ser um órgão arrecadador, passando o 

serviço médico para o setor privado, que pagava os serviços. Com a 

transferência, “a assistência médica de ato social, se transformou em fonte de 

lucro”246. 

Esse projeto de unificação implementado pelo Ministro do Trabalho em 1966, 

Nascimento e Silva, levou a uma imensa crise na prestação dos serviços médicos e 

previdenciários. Em 1974, quando o Ministério da Previdência foi criado, separando-se 

da pasta do Trabalho, Nascimento e Silva se tornaria o seu primeiro ministro, tendo que 

gerir inúmeras denúncias de corrupção e má prestação de serviços.  

Conforme apresentado por Roberto Campos, a política assistencial e 

previdenciária, junto com a educacional, deveria ser o foco de ação dos sindicatos. O 

assistencialismo, como mostrarei adiante, abrange uma gama de atividades que o 

sindicato pode desempenhar. Nesse capítulo optei por dar ênfase no setor de saúde devido 

a sobreposição das atribuições desempenhadas pelo Ministério do Trabalho. Entre o 

período do golpe de 1964 e o início do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), 

em 1974, o Ministério do Trabalho passou a funcionar em duas frentes de atuação na área 

da saúde, uma encabeçada pelo Departamento Nacional de Previdência Social e pelo 

INPS e outra dentro do Departamento Nacional do Trabalho (DNT), que incentivava os 

sindicatos a desenvolverem um sistema paralelo de assistência ao INPS, mediante apoio 

político e financeiro para o fornecimento de serviços. Apesar da aparente contradição, 

 
244 “No âmbito dos institutos, a extensão dos serviços médicos e assistenciais era, em parte, condicionada 
às pressões da massa segurada, que apresentavam variações de intensidade entre as categorias profissionais. 
Isso se refletia nas variações do gasto com assistência médica, que, por exemplo, em 1964 iam de 20,2% 
do total de despesas no IAPI a 63,4% no Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários (IAPB), o 
mais pródigo dos IAPs em razão da capacidade também maior de mobilização e pressão dos bancários. 
Essa categoria incluía de forma mais ativa a assistência médica entre suas reivindicações”. MENICUCCI, 
Telma Maria Gonçalves. Público e Privado na Política de Assistência à saúde no Brasil: atores, processos 
e trajetória. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.p.65. 
245 COHN, Amélia. op. cit. p. 15. 
246 NAGASAVA, Heliene. op cit. p. 226. 
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esse incentivo favoreceu o INPS, pois desafogava os seus atendimentos ao deslocá-los 

para os sindicatos.  

Portanto procurarei discutir nesse capítulo o conceito de políticas públicas, com o 

objetivo de delinear o espaço de execução do novo trabalhismo e a construção da 

assistência à saúde no espaço estatal e dentro do Ministério do Trabalho. E, por fim, 

mostrarei como as políticas assistenciais eram apresentadas nos orçamentos dos 

sindicatos. Os relatórios de prestação de contas anuais que os sindicatos enviavam para o 

Ministério do Trabalho são a principal fonte utilizada. Infelizmente, não analisarei uma 

montanha de documentos, pois apenas quatro caixas tratando esse tema, entre os anos de 

1964 e 1978, estão no Arquivo Nacional. É uma parcela ínfima do montante que 

realmente deveria existir. Nessa parte, aproveitarei para dialogar com outros 

pesquisadores que estão desenvolvendo trabalhos acerca das lideranças sindicais nesse 

período e a relação entre sindicatos e associados na construção das políticas 

assistenciais.247 

 

Um debate sobre políticas públicas 
 

Existe um consenso historiográfico de que a luta dos movimentos sociais a partir 

da segunda metade da década de 1970 e, especialmente, nos anos 1980 pressionou e 

consolidou um novo projeto de Estado e de relações com a sociedade, com o objetivo de 

se afastar do que havia sido executado durante o período da ditadura militar. No entanto, 

qual era o projeto da ditadura militar para a área social? Como eram vistas essas políticas 

sociais? Existem poucas respostas para essas perguntas, pois o histórico desses direitos 

tende a delimitar e demarcar acontecimentos significativos, como o período varguista, o 

intervalo democrático e o final dos anos 1970. Os dez primeiros anos da ditadura militar 

organizaram e reformaram as políticas públicas executadas pelo Estado e impactaram 

diretamente os projetos que foram construídos nos anos 1980. É preciso entender como 

se deu a organização do Estado nesse período se quisermos compreender as conquistas e 

derrotas nesse campo. E, especialmente, como as políticas públicas sociais se descolam 

da área trabalhista e passam a alcançar outros espaços dentro do poder público. 

 
247 Conforme dito na introdução, novas pesquisas e fontes poderão dar pistas sobre essas relações.  
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Uma parte da bibliografia sobre políticas públicas costuma demarcar a conquista 

dos direitos sociais e sua execução a partir da Constituição de 1988.  

A Constituição Federal de 1988 corporificou um projeto de democracia social 

que atendia aos anseios da sociedade na construção de uma nova 

institucionalidade com justiça social. O desafio de promover a inclusão social 

e a redistribuição de renda face o nível de desigualdade existente contou com 

a organização da sociedade civil em torno das reivindicações sociais e da 

construção de sistemas de proteção social, estruturados de forma 

descentralizada e participativa como requisitos fundamentais para a 

universalização da cidadania.248  

Definir como marco dos direitos sociais a Constituição de 1988 deve significar 

mais uma consolidação da luta e conquistas de trabalhadores e trabalhadoras do que um 

ponto de partida. Conforme discutido por Reis, é possível que o apagamento dessas lutas 

tenha sido construído com o fim da vinculação da política social à área trabalhista e a 

expansão da concepção universal dos direitos, que ocorreu durante o fim da ditadura 

militar. De determinado modo, as políticas sociais no Estado capitalista continuaram 

atreladas às ideias da formação para o trabalho, mas o direito não é mais localizado na 

noção de categoria profissional. A universalização do acesso a esses direitos, que é 

consolidada na Constituição, sinaliza a ruptura do vínculo entre o acesso à saúde e o 

trabalho.249  

O processo de dissociação dessas pautas ocorreu após 1964. A ditadura passou a 

unificar o acesso à saúde de forma nacional e centralizadora, ao mesmo tempo que 

delimitava o espaço de ações dos sindicatos para um modelo privatizante. Nesse sentido, 

o trabalho assistencial dentro da ditadura é realizado de forma diferente. Não é possível 

comparar o que havia antes da unificação da previdência com o que ocorre depois, pois o 

Estado precisa usurpar as estruturas que existiam, controlando o capital, e os sindicatos 

passam a construir um outro caminho, pela via privatizante, pela via dos planos de saúde 

 
248 CHAVES, Helena Lúcia Augusto; GEHLEN, Vitória Régia Fernandes. Estado, políticas sociais e 
direitos sociais: descompasso do tempo atual. Serviço Social & Sociedade. São Paulo, n. 135, agosto 2019.   
Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
66282019000200290&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em 15/11/2020. 
249 Faço alusão ao conceito de ‘cidadania regulada’ de Wanderley Guilherme dos Santos. Para o autor, “são 
cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram localizados em qualquer das ocupações 
reconhecidas e definidas em lei. A extensão da cidadania se faz, pois, via regulamentação de novas 
profissões e/ou ocupações, em primeiro lugar, e mediante a ampliação do escopo dos direitos associados a 
estas profissões, antes que por extensão aos valores inerentes ao conceito de membros da comunidade”. 
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. p.103. 
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privados. Eles tinham o poder sobre o sistema assistencial, que foi retirado, e precisam 

remontar e reestruturar o que existia, no entanto, sob novas bases. Conjecturo que essa 

seja a diferença entre o assistencialismo que os sindicatos fazem antes e depois da 

ditadura. Por isso, enquadro a alteração dessas políticas, do espaço circunscrito aos 

sindicatos, no novo trabalhismo. 

Com esse descolamento do Estado, da forma como existiam no pré-1964, as 

políticas públicas sociais passaram a ser vistas separadamente das trabalhistas. A saúde, 

a previdência, a habitação, a educação se tornam padrões para a sociedade, ainda estão 

vinculadas ao desenvolvimento do Estado capitalista, mas não mais na mão e no poder de 

barganha dos sindicatos. Por isso, era essencial afastar a pauta salarial, que afetava 

diversas categorias ao mesmo tempo e as conectava como classe, na visão do governo 

ditatorial. Assim, evitar e controlar as greves de solidariedade. O que se constitui, na 

realidade, é uma diminuição do poder e uma depreciação do modelo que existia antes, 

não coincidentemente os movimentos que surgiram depois estavam desvinculados do 

Estado, desassociados dessas amarras.  

E são esses movimentos que exigiram que o Estado reassumisse essas demandas 

em um modelo diferente. No pós-1974, os sindicatos são recolocados no centro da 

discussão das alterações sociais, mas eles estão acompanhados dos movimentos de bairro, 

de reforma sanitarista e educacional. Esses grupos e discussões se formaram durante o 

período da execução das políticas públicas trabalhistas diretoriais e a sua ascensão marcou 

o fracasso do novo trabalhismo. A luta contra esse modelo de sociedade é que desaguará 

na Constituição de 1988. 

É evidente que essas políticas públicas só puderam ser realizadas sob a égide da 

repressão. Com o abafamento do contraditório, com a restrição das ferramentas de luta e 

com a contestação dos trabalhadores, o Estado pôde implementar a política que desejava, 

impondo-a a eles. O projeto universalizante dos sistemas sociais não foi o mesmo 

consolidado no texto da constituinte de 1988. A visão da ditadura era uma universalização 

que tinha por fim o controle do poder e do capital (retirando-o das mãos dos trabalhadores 

e garantindo o lucro empresarial privado). Foi a luta trabalhista, na segunda metade da 

década de 1970, que permitiu que essa pauta fosse conquistada e construída em outros 

termos.  
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Ressalto que não desejo sugerir que, nos dez primeiros anos da ditadura, a classe 

trabalhadora esteve ‘inerte’. Essa categorização balizava os repertórios de ação na luta do 

pré-1964, nos reajustes e na forte pressão por meio das greves. Acredito que houve uma 

tentativa de recolocar a luta em outros espaços, que já existiam, como a Justiça do 

Trabalho e o assistencialismo, para conseguir manter uma relativa autonomia e garantir 

melhores condições de vida num regime brutal e que não cedia nos mesmos termos do 

que existia no período democrático. 

Outro aspecto importante a ser considerado é que esses trabalhadores e sindicatos 

estavam sendo sobrecarregados por desmontes vindos de todos os lados. Abruptamente 

todas as suas lutas e poder estavam sendo sequestrados pelo Estado autoritário e ditatorial 

e, em diferentes frentes, seus direitos de décadas foram retirados. É preciso pensar que 

aquelas pessoas tentaram utilizar todas as ferramentas que estavam a sua disposição e de 

que tinham conhecimento e que estavam acumuladas antes de 1964. Se no início tentou-

se replicar e não se obteve a mesma solução, pois esses caminhos foram cortados ou 

retirados pela ditadura, é possível dizer que houve uma readaptação. Que não foi tão 

rápida e imediata quanto se queria, mas que precisou ser realizada em diferentes tempos 

e sob um contexto de reforma do mundo que se sabia e existia anteriormente. Diferentes 

dimensões foram tensionadas durante a primeira década da ditadura militar. Os 

sindicalistas tiveram que alterar a sua forma de agir, alguns aproveitaram a mudança 

governamental para ocupar os cargos que não conseguiram no momento democrático 

anterior. Os trabalhadores, sem condições de reposição salarial e sem o poder de 

barganha, utilizaram os serviços garantidos pelos sindicatos e alguns deles expandiram a 

sua participação em novos e diferentes movimentos sociais. 

O foco desse capítulo é olhar para o momento em que essas políticas foram sendo 

criadas e executadas pelo Ministério do Trabalho. Como elas impactaram os sindicatos, 

em parte, forçando uma nova estratégia de luta e, em outra, a ressignificação dos 

instrumentos usados no passado. 

Eloisa de Mattos Höfling, ao utilizar o conceito de Gobert e Muller, afirma que 

políticas públicas podem ser entendidas como “o Estado implantando um projeto de 

governo, através de programas, de ações voltadas para setores específicos da 
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sociedade”250. Nesse sentido, as políticas são executadas pela burocracia estatal que existe 

permanentemente, no entanto, quem determina o seu direcionamento é o governo que 

ocupa temporariamente a máquina pública. 

Especificamente, as políticas sociais “se referem a ações que determinam o padrão 

de proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a 

redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das desigualdades estruturais 

produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico”251. 

Para Offe e Lenhardt existem duas formas de colocar a discussão sobre a 

localização da origem das políticas sociais na ciência política:   

a)  a explicação da gênese da política social estatal baseada na teoria dos 

interesses e das necessidades, a partir de exigências políticas dos trabalhadores 

assalariados organizados;   

b)  a explicação da gênese da política social a partir dos imperativos do 

processo de produção capitalista, das exigências funcionais da produção 

capitalista.252   

A discussão teórica sobre o conceito de política social se torna central no período 

da ditadura militar. Fernando Antônio França Sette Pinheiro Junior253, ao tratar esse 

aspecto de um ponto de vista econômico, indica que  

o período de 1964 a 1985 é marcado pela regressividade tributária, 

centralização das decisões, privatizações. Nesse período se podem elencar 

cinco   principais   características   nos   setores   que   foram   objeto   de   

intervenção governamental: regressividade dos mecanismos de financiamento; 

centralização do processo decisório; privatização do espaço público; expansão 

da cobertura e reduzido caráter redistributivo. A regressividade dos 

mecanismos de financiamento era baseada na política de financiamento com 

restrição da utilização de recursos de natureza fiscal e prevalência de fontes 

autossustentáveis.254 

 
250 HÖFLING, Eloisa de Mattos. Estados e políticas (públicas) sociais. Cadernos Cedes. v. 21, n. 55, 
novembro 2001. p.31. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ccedes/v21n55/5539.pdf>. Acessado em 
15/11/2020. 
251 Ibidem. 
252 OFFE, Claus. Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. 
p.32-37. apud HÖFLING, Eloisa de Mattos. op. cit. p. 32. 
253 PINHEIRO JUNIOR, Fernando Antônio França Sette. A evolução das políticas sociais no Brasil: o 
período de 1930 a 2010. Disponível em <https://diamantina.cedeplar.ufmg.br/portal/download/diamantina-
2014/a-evolucao-das-politicas-sociais-no-brasil.pdf>. Acessado em 15/11/2020. 
254 Ibidem. 
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Considerando que as políticas sociais estavam ancoradas em demandas existentes 

das entidades de trabalhadores, a ditadura militar orientou suas ações para que o 

recebimento dos lucros fosse direcionado para a iniciativa privada. Ainda de acordo com 

o autor, os setores que mais sofriam com a regressividade eram:  

o setor  habitacional,  em  que  as  fontes  de  financiamento  (FGTS  e  

poupança)  eram reguladas pelo mercado e pelas fontes de auto-sustentação, o 

que é incompatível com o nível  da  renda  da  grande  população;  o  setor  

previdenciário,  que  era  financiado  pela União,  por  meio  do  Fundo  de  

Assistência  e  Previdência  Social  (contribuições  de assalariados,  

empregadores  e  autônomos);  a  saúde  pública,  suplementação  alimentar  e 

transporte  público  que  eram  totalmente  dependentes  de  recursos  do  

Tesouro,  ficando dessa  maneira  marginalizados;  e  a  educação  em  que  as  

esferas  federal,  estadual  e municipal compartilhavam a competência de 

fornecer educação no 1° e 2° grau, além de haver  vinculação  constitucional  

de  recursos  fiscais  para  financiamento,  fazendo  com que os governos 

subnacionais fossem os principais responsáveis pela área.255  

Portanto, habitação, previdência, saúde e educação, núcleos do novo trabalhismo, 

sofreram com a alteração da estrutura econômica, planejada no momento do pós-golpe e 

executada durante toda a ditadura. 

Diversos autores, conforme já discutido, indicam o peso que a “ampliação das 

bases de financiamento com a criação de fundos para fiscais controlados pela esfera 

federal para financiamento de políticas e de uma burocracia federal, com muitos   poderes   

para determinação   das   políticas   sociais”256, levaram ao aumento do poder do 

empresariado na esfera pública. A privatização se tornou uma contrapartida lucrativa, 

“pois possibilitou a criação de mercados cativos dentro da área pública e 

superfaturamentos, uma vez que havia o favorecimento de determinados atores dentro do 

poder público, e em contrapartida os setores empresariais financiavam os governos”257. 

Cleonilda Sabaini Thomazini Dallago também caracteriza políticas sociais como 

projetos e programas que visam “minimizar as desigualdades sociais e a pobreza 

decorrentes do modo de produção, com estímulo do poder aquisitivo através de benefícios 

monetários, durante períodos de desempregos e/ou recessão; reprodução e manutenção 

 
255 Ibidem. 
256 FAGNANI, E. Política social e pactos conservadores no Brasil: 1964/92. Economia e Sociedade. v. 8. 
1997. apud PINHEIRO JUNIOR, Fernando Antônio França Sette. op. cit. 
257 PINHEIRO JUNIOR, Fernando Antônio França Sette. op. cit. 
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direta da força de trabalho; subsídios a salários baixos e irregulares”. A autora apresenta 

que essas políticas sociais podem ter um caráter ‘de cima’, quando o Estado as propõe 

como uma forma de “criar condições para garantir a força de trabalho adequada, que 

atendesse as exigências do mercado emergente”, e ‘de baixo’, como uma forma de 

concretização dentro do Estado das lutas dos trabalhadores. Então, como explicar a 

existência das políticas sociais durante o período ditatorial? Nesse período, elas teriam 

uma função de dar legitimidade ao estado autoritário perante as classes baixas. “Neste 

período, passava-se a ideologia de que o desenvolvimento social seria decorrente do 

desenvolvimento econômico”. 258 

Para Soares, as políticas sociais dessa época têm como características: “1. extrema 

centralização política e financeira no nível federal das ações sociais do governo; 2. 

fragmentação institucional; 3. Exclusão da participação social e política da população nos 

processos decisórios; 4. autofinanciamento do investimento social; e 5. privatização”.259 

Sendo assim, no período anterior ao golpe, as políticas sociais poderiam ser 

entendidas como necessárias para equalizar o avanço do capital e para garantir as 

condições da força de trabalho. No momento posterior, as novas políticas foram 

desenhadas para que o Estado centralizasse e controlasse as instituições, sem participação 

da população, em um modelo em que a captação de recursos era construída sobre a 

exploração do trabalho e repassada, via governo, aos interesses privados. Sob esse 

contexto, no âmbito da saúde, passo a discutir a conexão entre os ministérios do Trabalho 

e Saúde e a política assistencial nos sindicatos. 

 

A questão da saúde: entre o Ministério da Saúde e o do Trabalho 
 

A assistência à saúde no Brasil está diretamente ligada à história dos trabalhadores 

e sindicatos. A monumentalidade do Sistema Único de Saúde (SUS) dos dias atuais 

decorre de uma longa história de participação e pressão social para garantir melhores 

condições de atendimento médico. O resgate dessa relação entre trabalhadores e Estado, 

 
258 DALLAGO, Cleonilda Sabaini Thomazini. Estado e políticas sociais no Brasil: formas históricas de 
enfrentamento a pobreza. III Jornada Internacional de políticas públicas. 2007. Disponível em:  
<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIII/html/Trabalhos/EixoTematicoC/da432eb1d3cfdb310903C
leonilda.pdf>. Acessado em 15/11/2020. 
259 SOARES, Laura Tavares Ribeiro. Ajuste Neoliberal e desajuste Social na América Latina. Petrópolis: 
Vozes, 2001. p. 42-66. apud DALLAGO, Cleonilda Sabaini Thomazini. op. cit. p.3. 
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nesse aspecto, passa por um conjunto de disputas diretamente ligadas aos 

direcionamentos, custos, rendas e cobertura da saúde pública. 

É necessário compreender como as políticas de saúde se desenvolveram 

paralelamente à assistência médica prestada pelos sindicatos por meio da estrutura do 

aparelho corporativo que se instalou no país na década de 1930. Nesse ano, foram criados 

o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC) e o Ministério da Educação e 

Saúde Pública (MESP)260. Enquanto o MTIC “reunia proposições claras e bastante 

específicas de proteção ao trabalhador, inclusive na área da saúde”, o surgimento do 

MESP foi “marcado pela inconstância e indefinição de projetos e propostas”.261  

A saúde pública, de responsabilidade estatal, voltava-se para os aspectos 

sanitaristas e campanhistas,  

Na prática, os anos do desenvolvimentismo mantiveram a lógica de 

organização do modelo político em vigor para a saúde, com as ações e serviços 

de saúde pública de um lado e o sistema previdenciário de outro, com políticas 

isoladas de saúde que atendiam a diferentes objetivos. Uma política de saúde 

pública universal e com ênfase na prevenção das doenças transmissíveis, e uma 

política de saúde previdenciária, restrita aos contribuintes da previdência e seus 

dependentes, com ênfase na assistência curativa.262 

Durante o período do intervalo democrático, a riqueza gerada pelo 

desenvolvimentismo modificou as políticas de saúde e passou a mobilizar uma nova 

estrutura médica. O aumento “quantitativo de recursos que passou a mobilizar postos de 

trabalho, indústrias (de medicamentos, de equipamentos), ensino profissional, hospitais, 

ambulatórios e tantos outros. Estava constituída a base para a expansão do sistema de 

saúde e para a consolidação de um complexo produtivo”.263 

Os serviços eram oferecidos pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões, que 

eram divididos por categoria profissional. Os IAPs possuíam hospitais, médicos e uma 

sólida infraestrutura que poderia oferecer, dentre outros serviços, auxílio médico para 

 
260 HOCHMAN, Gilberto. Reformas, instituições e políticas de saúde no Brasil (1930-1945). Educar em 
revista. n. 25, junho 2005. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
40602005000100009&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 05/07/2020. 
261 BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. História das políticas de saúde no Brasil:  a trajetória do direito à 
saúde. In: MATTA, Gustavo Corrêa; PONTES, Ana Lúcia de Moura. Políticas de saúde: organização e 
operacionalização do sistema único de saúde. Rio de Janeiro: EPSJV / Fiocruz, 2007. p. 36 
262 Ibidem, p. 40. 
263 Ibidem, p. 40. 
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seus sindicalizados. É importante lembrar que, além da parte médica, os IAPs também 

geriam o sistema de pensões e auxílios financeiros. 

No campo da saúde, a criação do Ministério da Saúde em 1953264, separando-se 

da pasta da Educação, refletia uma densa discussão sobre políticas públicas no setor. O 

chamado ‘sanitarismo desenvolvimentista’ – um movimento formado por grupos 

heterogêneos, que tinham agendas institucionais e políticas diferentes – opunha-se ao 

“campanhismo, à centralização, à fragilidade dos governos locais e ao baixo 

conhecimento do estado sanitário do país pela falta de informações e dados vitais – 

legados do Estado Novo –, e propugnava a compreensão das relações entre pobreza e 

doença e sua importância para a transformação social e política do país”.265 

No período ditatorial, a unificação da Previdência Social em 1966 incorporou toda 

a infraestrutura dos IAPs dentro do Ministério do Trabalho. Um imenso sistema 

burocrático de gestão de pensão e saúde foi incorporado, em um período de expurgos e 

perseguição dos funcionários desses órgãos. A dificuldade e a complexidade da gestão 

dos IAPs, que foram unificados sem a participação dos trabalhadores, refletiam a 

incompetência dos militares e da área econômica, que acreditavam que o acúmulo de 

conhecimento de décadas dos sindicatos poderia ser substituído por tecnocratas que nada 

conheciam da máquina pública e seus meandros. Para a ditadura, era este conhecimento 

que teria gerado a corrupção do sistema e o controle estatal traria ‘racionalidade’ e 

‘moralidade’ nos usos dos recursos. 

Apesar do discurso público da ditadura de ampliação da cobertura, o resultado 

dessa desastrosa ação foi a dificuldade de acesso ao sistema e mais de meia década para 

tentar efetivar a unificação que foi assinada em 1966, dando origem ao Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS). Além disso, é necessário notar o aspecto excludente em 

contraposição ao discurso inclusivista da ditadura.  

Este período registra também o maior avanço em termos de extensão de 
cobertura, com a incorporação da população rural, ainda que em regime 

 
264 HAMILTON, Wanda; FONSECA, Cristina. Política, atores e interesses no processo de mudança 
institucional: a criação do Ministério da Saúde em 1953. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, Rio de 
Janeiro, v. 10, n. 3. dezembro 2003. Disponível em: 
 <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
59702003000300002&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em: 05/07/2020. 
265 LIMA, Nísia Trindade; FONSECA, Cristina M. O; HOCHMAN, Gilberto. A saúde na construção do 
Estado Nacional no Brasil: reforma sanitária em perspectiva histórica. In: LIMA, Nísia Trindade; 
GERSCHMAN, Silvia; EDLER, Flavio Coelho; MANUEL SUÁREZ, Julio. Saúde e democracia: história 
e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. p.56 
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diferenciado, tanto em benefícios quanto na de forma de contribuição. A 
assistência médico-hospitalar aos trabalhadores rurais foi condicionada, a 
partir de 1971, à disponibilidade de recursos orçamentários. A mesma lei 
determinou que a “gratuidade” seria total ou parcial segundo a renda familiar 
do trabalhador.266 

Acrescento que a inserção de novas categorias profissionais, como trabalhadores 

rurais, empregados domésticos e autônomos, por exemplo, “aumentava ainda mais a 

procura por serviços e os gastos no setor saúde. O Estado respondeu à demanda com a 

contratação dos serviços privados, permitindo a formação do que ficou conhecido como 

‘complexo médico-empresarial’”267. 

A expansão do sistema de saúde era uma demanda necessária e urgente, no 

entanto, a forma como a ditadura executou essa integração não foi acompanhada de uma 

melhoria no sistema ofertado, ao mesmo tempo, esse modelo era baseado em prestação 

de serviços “pelas empresas privadas”, os serviços médicos eram pagos por Unidade de 

Serviço (US) e essa forma de pagamento tornou-se uma fonte incontrolável de 

corrupção”. O Estado repassou recursos, via Previdência Social, para a construção de 

clínicas e hospitais privados, com foco na medicina curativa, investindo em técnicas e 

equipamentos com sofisticada tecnologia, fármacos, afastando-se cada vez mais da 

realidade da saúde pública da maioria da população.268 Esse complexo industrial não foi 

incorporado ao Estado e criou uma rede paralela de prestação de serviços privados, 

estruturados em torno de contribuições individuais. 

O Plano Nacional de Saúde (PNS), elaborado durante o período em que Leonel 

Tavares Miranda de Albuquerque269 esteve no comando do Ministério da Saúde, no 

governo Costa e Silva, era caracterizado por buscar modificações no sistema de saúde, 

“entre elas, a universalização do acesso e a integração da assistência médica no Ministério 

 
266 MERCADANTE, Otávio Azevedo. (coord). Evolução das políticas e do sistema de saúde no Brasil. In: 
FINKELMAN, Jacobo (org). Caminhos da saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2002. p. 240. 
Disponível em <https://static.scielo.org/scielobooks/sd/pdf/finkelman-9788575412848.pdf>. Acessado em 
05/07/2020. 
267 BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria. op. cit. p. 41. 
268 LIMA, Nísia Trindade; FONSECA, Cristina M. O; HOCHMAN, Gilberto. op. cit. p. 73 
269 “Médico da Casa de Saúde Dr. Eiras, no Rio de Janeiro, de 1929 a 1936, tornou-se cirurgião da 
Assistência Municipal em 1937. Em 1943 assumiu o cargo de diretor técnico da Casa de Saúde Dr. Eiras, 
atuando nos serviços cirúrgicos e neurocirúrgicos sob a orientação de Paulo Niemeyer. Fundou no Rio de 
Janeiro o Instituto Clínico de Madureira, instituição médica em forma de seguro de saúde para a classe 
operária. Em março de 1967 assumiu a pasta da Saúde no governo do presidente Artur da Costa e Silva 
(1967-1969), participando ainda nesse ano como chefe da delegação brasileira, da Conferência da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), realizada em Boston, nos EUA.” Verbete Leonel Tavares Miranda 
de Albuquerque. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/leonel-tavares-miranda-de-albuquerque. 
Acessado em 20/02/021. 
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da Saúde”, retirando as atribuições que estavam na área previdenciária do Ministério do 

Trabalho. Talvez interessado nos recursos da outra pasta, o PNS tinha pontos 

questionáveis, como “a privatização da rede pública e a adoção do preceito de livre 

escolha, pelo paciente, do profissional e hospital de sua preferência, sendo a remuneração 

aos provedores proporcional ao número e complexidade dos procedimentos”.270 

Diante das pressões, o PNS foi cancelado e, apenas na gestão do ministro da Saúde 

Mário Machado de Lemos271, no governo Médici, houve uma nova tentativa de 

implementar o Sistema Nacional de Saúde (SNS). “A prestação de serviços gerais de 

saúde seguiria alguns princípios, que hoje regem o Sistema Único de Saúde (SUS), tais 

como a universalização da assistência, a regionalização dos serviços e a integração entre 

serviços preventivos e de assistência individual.”272 

Em paralelo, a corrupção e os maus serviços previdenciários ocupavam as páginas 

dos periódicos durante o governo Médici e enchiam relatórios nos setores de repressão.273 

Um relatório do Cenimar para o SNI, em 11 de outubro de 1971, escancarava a situação 

da área, ao resumir o inquérito aberto pelo inspetor do INPS, Roberto Flores, sobre 

denúncias de irregularidades na Casa de Saúde Santa Lúcia, em Brasília. 

As irregularidades consistem em: superfaturamento, com faturas em excesso 

de medicamentos, não só pelo preço, como pela quantidade, operações de 

 
270 “O projeto abortou e os elementos que estavam no seu cerne (universalização, regionalização, 
hierarquização da rede e comando único) só seriam retomados quinze anos mais tarde, na VIII Conferência 
Nacional de Saúde e na Assembleia Nacional Constituinte.”. MERCADANTE, Otávio Azevedo. (coord). 
op. cit. p. 242. 
271 Mario Machado de Lemos foi Ministro da Saúde entre 19 de junho de 1972 e 14 de março de 1974. 
Formado em Medicina, era funcionário de carreira do Ministério da Saúde, onde ocupou “cargos de direção 
no campo da saúde pública nas esferas estadual, federal e internacional. Funcionário da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), agência filiada ao sistema das Nações Unidas com sede em Genebra, na Suíça, 
foi chefe da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em diversos países da América Latina, tendo 
supervisionado no Chile 32 projetos relacionados a problemas de saúde pública, educação médica e 
investigações científicas. Foi também representante da OPAS junto à III Conferência de Desenvolvimento 
da Comunidade, reunida em 1969”. Verbete Mario Machado de Lemos. Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro. CPDOC/FGV. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
biografico/mario-machado-de-lemos>. Acessado em 20/02/021. 
272 MERCADANTE, Otávio Azevedo. (coord). op. cit. p. 241. 
273 Existem inúmeros documentos pertencentes ao acervo do SNI relatando fraudes, corrupção e 
irregularidades no INPS durante o referido período. Por exemplo: Fatos graves para área assistencial do 
INPS, com médicos e servidores fraudando sistema, licenças médicas, falsificando documentos e toda 
ordem de facilidades por recompensa financeira. Abertura da Comissão de Inquérito. AC ACE 30639/71; 
Coordenador médico do INPS acusado de corrupção. AC ACE 39517/71; Plano Nacional de Informações. 
Relatório sobre investigação de corrupção no INPS. AC ACE 43367/72; Investigação sobre exercício ilegal 
de comércio. Captação de clientela. Comissão de Inquérito do INPS. AC ACE 42244; Corrupção e tráfico 
de influências. Identificação dos responsáveis, ativos e passivos. Situação em Barra do Piraí/RJ. Fraude no 
setor de perícias médicas e recebimento de auxílio-doença. AC ACE 4340/72. Todos os documentos 
pertencem ao Fundo Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. 
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esterilizadoras em mulheres, contra o Código de Ética Médica, muitas das 

quais com a idade de entre 18 a 22 anos, com o objetivo único de melhor preço 

nas faturas, anestesias simultâneas, com grande risco para a vida dos pacientes, 

cobrança de entorpecentes e psicotrópicos e que não há correlação entre o 

cobrado nas contas e o registro do Serviço Nacional de Fiscalização de 

Medicina e Farmácia, fato alarmante e de suma gravidade, tudo devidamente 

comprovado na Coordenação de Assistência Médica do INPS, em Brasília.274 

(grifo original) 

O problema foi encaminhado para o Secretário de Assistência Médica, Brigadeiro 

Wilson de Souza Freitas, que convocou Roberto Flores para uma audiência em seu 

gabinete. “Entretanto, para enorme surpresa do Dr. Flores, o Brigadeiro não deu a menor 

atenção e fez entrar no Gabinete o Dr. José Farani e do Dr. Célio Menicuci, o 

Administrador da Casa de Saúde Santa Lúcia, acompanhando de um segurado do INPS, 

(os dois médicos são diretores dessa Casa de Saúde).”275 

O documento relata que, por ordem do Ministro do Trabalho e da Previdência 

Social, Júlio Barata, “todas as medidas com respeito a assistência médica somente por ele 

poderiam ser tomadas, uma vez que as normas do Instituto estavam erradas e seriam 

alteradas em breve tempo”. Devendo, portanto, Roberto Flores entrar em ‘composição’ 

com a Casa de Saúde, para que se “efetuasse o pagamento de despesas feita pelo segurado 

na mesma Casa de Saúde”, que estavam suspensas por causa das irregularidades. 

Os técnicos não aceitaram a ‘recomendação’ e suspenderam o pagamento. Em vez 

de punir os culpados, diante das numerosas provas, o presidente do INPS teria aberto 

nova sindicância, visando a “procrastinação do rumoroso processo”. Novamente a 

informação foi levada para um militar, o General Luiz Correa, da DSI/MTPS, mas Flores 

indicou que “dele não obtendo receptividade e, ficando a impressão de que este estava 

apoiando o Brigadeiro”. Os militares pareciam se apoiar para encobrir e suspender a 

investigação de irregularidades na área da saúde. 

Uma portaria assinada pelo Ministério do Trabalho retirou todas as competências 

dos dirigentes do INPS e as transferiu para o gabinete do ministro, e os órgãos de 

repressão avaliavam que “as irregularidades são notoriamente conhecidas em Brasília, é 

 
274 Pressões socioeconômica e político-econômica contrárias à paz social. 14 de setembro de 1971. Fundo 
Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 40131/71. 
275 Pressões socioeconômica e político-econômica contrárias à paz social. 14 de setembro de 1971. Fundo 
Serviço Nacional de Informações (SNI). Arquivo Nacional. AC ACE 40131/71. 
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a desmoralização do governo e da Revolução, uma vez que é a primeira tentativa de 

moralizar o INPS em Brasília”. O fato representava um descrédito para os setores da 

fiscalização do INPS e para a “ação moralizadora do governo federal, pois as 

irregularidades são apontadas conforme relatórios em anexo, porém, as punições não são 

mantidas pelos altos escalões ministeriais”. 276 

As disputas e as denúncias de corrupção no INPS levaram, em 1972, à queda de 

Armando de Brito, que ocupava o cargo de Secretário Geral do Ministério do Trabalho, 

do presidente do INPS, Kléber Galliart, entre outros funcionários vinculados à 

previdência social, conforme vimos em outro capítulo desta tese. 

Em 1974, com a criação do Ministério da Previdência Social e a sua separação da 

pasta do Trabalho, o primeiro ministro do órgão, Nascimento e Silva, que tinha sido 

Ministro do Trabalho no governo Castelo Branco e responsável pela unificação da 

previdência, deu o primeiro passo para uma estruturação da universalização 

previdenciária com o Plano de Pronta Ação (PPA). Nesse sentido, “este passo, embora 

coerente com a estratégia gradualista de extensão de cobertura adotada pela previdência 

social, rompeu – mais uma vez (a primeira foi com a criação do Samdu) – a lógica da 

vinculação do direito de assistência médica à condição de contribuinte da previdência”. 

O Estado passava a arcar com as despesas emergenciais de pacientes que contribuíssem 

ou não para o sistema.  

Isto só foi possível em um contexto criado pelas repetidas denúncias na 

imprensa sobre omissão de socorro que, em alguns casos, tinha consequências 

trágicas, a que acrescia a existência de uma relativa folga no caixa 

previdenciário. Na década de 1970, as receitas previdenciárias cresciam em 

ritmo superior ao da economia como um todo, já que o dinamismo do sistema 

dependia, sobretudo, dos setores mais modernos da economia, em que as 

relações formais de trabalho estavam mais presentes.277  

A separação dos Ministério do Trabalho e da Previdência Social e a organização 

de um sistema de cobertura universal alteraram a relação entre as políticas públicas 

trabalhistas e as sociais. O atendimento independentemente da existência da contribuição 

retirou o aspecto salarial do acesso à saúde. Numa outra ponta, a precarização do serviço 

fornecido pelo INPS, sua má gestão e a privatização levaram os sindicatos a, novamente, 

 
276 Ibidem. 
277 MERCADANTE, Otávio Azevedo. (coord). op. cit. p. 242. 
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construir sistemas ‘particulares’ de saúde para os seus sindicalizados, sob o incentivo do 

governo ditatorial. Refletida na instalação de clínicas médicas e odontológicas, os 

sindicatos e seus dirigentes mantinham uma complexa relação entre o fornecimento de 

atendimento assistencial e a reeleição de seus dirigentes. 

Em 1975, já no governo Geisel, o Ministro da Saúde, Paulo de Almeida 

Machado278, foi um dos responsáveis pela Lei nº. 6229/1975, que dividiu o Sistema 

Nacional de Saúde em dois: 

1) o do Ministério da Saúde, de caráter eminentemente normativo, com ação 

executiva preferencialmente [sic] voltada para as medidas e os atendimentos 

de interesse coletivo, inclusive vigilância sanitária; e  

2) o do Ministério da Previdência e Assistência Social, com atuação voltada 

principalmente [sic] para o atendimento médico-assistencial 

individualizado.279 (grifos originais)  

A Política Nacional de Saúde do Ministério da Saúde seria enviada ao recém-

criado Conselho de Desenvolvimento Social (CDS), para fixação de diretrizes para a sua 

execução. A existência do CDS é um dos marcos que distinguem a forma como a ditadura 

militar direcionou suas políticas durante os seus primeiros dez anos. O Conselho, 

vinculado diretamente à Presidência da República, tinha como função a formulação e 

coordenação das políticas sociais do governo.280 

 
278 “Formado médico e especialista em medicina sanitária. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
fez o curso de aperfeiçoamento e especialização em medicina militar, graduando-se, em 1945, no posto de 
tenente-médico da reserva do Exército brasileiro. Fez também os cursos de planejamento em saúde pública, 
da Organização Mundial de Saúde (OMS), de leprologia, do antigo Serviço Nacional de Lepra, e de 
enterobacteriáceas, do Instituto de Higiene de Montevidéu, além de diversos outros cursos na Universidade 
de São Paulo (USP) e na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, sobre assuntos relacionados 
a doenças tropicais. Participante de inúmeros congressos e encontros de medicina, nacionais e 
internacionais, Paulo de Almeida Machado realizou diversos estudos como pesquisador na área da saúde 
pública, tendo publicado vários trabalhos em revistas especializadas.” Verbete Paulo de Almeida Machado. 
Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. Disponível em: < 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/machado-paulo-de-almeida>. Acessado 
em 20/02/2021. 
279 MERCADANTE, Otávio Azevedo. (coord). op. cit. p. 243. 
280 “Isto permitiu a implantação de políticas de massa, de cobertura sem precedentes na América Latina, 
com reflexos altamente positivos nas condições gerais de vida daqueles segmentos sociais até então os mais 
afetados pelo modelo econômico excludente. Entre essas iniciativas, destacam-se: o Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social (FAS), que se propunha a financiar os programas e projetos na área social (1974); 
a reformulação dos mecanismos financeiros do Sistema Financeiro de Habitação (1974), pelo qual o Banco 
Nacional de Habitação deveria priorizar o atendimento habitacional a populações de baixa renda; a nova 
sistemática do Plano Nacional de Saneamento (1975), visando a ampliar o atendimento aos municípios 
mais carentes; o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (1976), concentrado nas linhas de 
suplementação alimentar a gestantes, nutrizes e crianças de 0 a 6 anos e escolares, para estimular o pequeno 
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A criação do CDS era parte do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), 

do governo Geisel, que, diferentemente dos outros planos implementados no período 

ditatorial, continha metas e estratégias para o setor social. Diante da derrota nas eleições 

de 1974281, do início do processo de pressão dos movimentos sociais, da crise econômica 

internacional e do fim do ‘milagre econômico’, a ditadura passou a reorganizar as 

políticas públicas para a área social. “O diagnóstico apresentado para a saúde pública e, 

inclusive, para a assistência médica da Previdência denunciava a carência de capacidade 

gerencial e estrutura técnica, o que reduzia a eficácia dos recursos públicos a elas 

destinados e elevava o risco das decisões de aumentá-las substancialmente”. Para 

conseguir executar as novas políticas, abriu-se espaços dentro da burocracia estatal para 

profissionais “de pensamento contrário, senão antagônicos, ao dominante em seu setor. 

Por esta brecha, lideranças do movimento sanitário entraram na alta burocracia estatal, na 

área da Saúde e da Previdência Social”.282 

Uma série de propostas e projetos foram colocados em execução no final dos anos 

1970 e durante a década de 1980. As disputas entre setores do Ministério da Saúde, da 

Previdência Social, movimento sanitarista e entidades dos serviços privados, nos espaços 

públicos e nas Conferências Nacionais da Saúde, geraram um acúmulo de experiências e 

discussões que foram efetivadas mediante a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

na Constituição de 1988. 

 

 

 

 
agricultor e o combate às carências nutricionais; e o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 
Saneamento no Nordeste – Piass – (1976), que tinha como objetivo dotar as comunidades do interior 
nordestino de estrutura básica de saúde pública”. RISI JUNIOR, João Baptista; NOGUEIRA, Roberto 
Passos. (coords). As Condições de Saúde no Brasil. In: FINKELMAN, Jacobo (org). Caminhos da saúde 
no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2002. p. 126. Disponível em 
<https://static.scielo.org/scielobooks/sd/pdf/finkelman-9788575412848.pdf>. Acessado em 05/07/2020. 
281 CARVALHO, Alessandra. “Democracia e desenvolvimento” versus “Segurança e desenvolvimento”: 
as eleições de 1974 e a construção de uma ação oposicionista pelo MDB na década de 1970. Varia História. 
Belo Horizonte, v. 28, n. 48, dezembro 2012. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
87752012000200005&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 05/07/2020. 
282 LIMA, Nísia Trindade; FONSECA, Cristina M. O; HOCHMAN, Gilberto. A saúde na construção do 
Estado Nacional no Brasil: reforma sanitária em perspectiva histórica. In: LIMA, Nísia Trindade; 
GERSCHMAN, Silvia; EDLER, Flavio Coelho; MANUEL SUÁREZ, Julio. Saúde e democracia: história 
e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 2005. p .79 
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As políticas assistencialistas e os sindicatos 
 

Durante esse capítulo se estruturou a discussão sobre como o desenvolvimento 

das políticas de saúde estava vinculado diretamente ao movimento trabalhista. A 

prestação desses serviços e o debate em torno do papel que o assistencialismo teve na 

ação sindical foram temas de debate por parte da historiografia produzida durante todo o 

século XX (e ainda nessas duas décadas do século XXI). 

O assistencialismo era um componente da ação sindical, mesmo antes da 

formalização, regulamentação e estruturação que ocorreram após os anos 1930. Para 

oferecer uma pequena contribuição sobre os usos que os sindicatos, durante a ditadura, 

fizeram das suas rendas nessa área, irei utilizar como base os relatórios sindicais 

apresentados ao Ministério do Trabalho como prestação de contas das atividades anuais. 

Não pretendo fornecer uma análise consolidada do peso financeiro das políticas 

assistenciais desenvolvidas pelos sindicatos com o apoio do Ministério do Trabalho 

através dos relatórios de prestação de contas, sob guarda do Arquivo Nacional. Esse 

trabalho exigiria um número maior de fontes documentais do que as disponíveis. A 

destruição de sedes no pós-golpe e a falta de preservação nas entidades, por um lado, 

somadas à ausência de documentos salvaguardados no Ministério do Trabalho, por outro, 

resultaram em uma perda documental que torna essa tarefa problemática.  

No Arquivo Nacional, existem cerca de cem processos que abarcam o período de 

1964 a 1976. Tendo em vista que todos os sindicatos registrados no país deveriam enviar 

anualmente um relatório com a prestação de contas dos gastos efetuados e que o não envio 

era utilizado, especialmente em 1964 e 1965, como motivo para a intervenção sindical, é 

evidente que o acervo não corresponde ao que foi produzido. Os relatórios sindicais que 

abarcam o período de 1964 a 1976 referem-se, em sua maioria, aos anos de 1967 e 1968. 

Existe uma lacuna nos anos de 1969, 1971, 1972 e 1973, quatros dos cinco anos do 

governo Médici, período do chamado ‘milagre econômico’ e que deveria refletir um 

significativo repasse de verbas aos projetos realizados pelos sindicatos em parceria com 

o governo. Estados com um alto número de sindicatos, como Rio de Janeiro e 

Pernambuco, não apresentam um número expressivo de relatórios, de outro lado, estados 

como o Pará possuem o triplo de processos em comparação a Minas Gerais. Além disso, 

alguns sindicatos não enviaram todos os documentos necessários para a prestação de 
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contas, impossibilitando saber como foi a disposição dos gastos da entidade. Portanto, a 

análise desses relatórios deve ser lida com cautela e ressalvas. Indicando que algumas 

informações podem representar as alterações em relação aos gastos sindicais durante o 

período, mas não devem ser vistas em termos absolutos. 

Sendo assim, optei por apresentar as exigências do Ministério do Trabalho e a 

estrutura dos relatórios sindicais, com o objetivo de refletir acerca das possíveis 

continuidades e rupturas do assistencialismo. Com isso, espero contribuir como 

balizadora para as pesquisas realizadas sobre sindicatos, pois o entendimento da 

metodologia utilizada pelo Ministério do Trabalho pode permitir a identificação de 

padrões de atuação das entidades e a compreensão do impacto que essas ações teriam nos 

seus associados. 

A estrutura da apresentação desse relatório de prestação de contas sofreu duas 

modificações durante o período da ditadura militar, uma em 1969 e outra em 1976. O 

artigo 551 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na sua Seção VII, define como 

será a gestão financeira dos sindicatos e como se dará sua fiscalização. 

 

Quadro 1: Comparativo entre as exigências dos relatórios sindicais em 1943 e 1969. 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1943  Decreto-Lei nº 925, de 1969 

principais ocorrências verificadas  

alterações do quadro de associados  

 comparativo da receita orçada com a 

arrecadada 

 comparativo da despesa autorizada com a 

realizada 

balanço financeiro balanço financeiro 

balanço patrimonial balanço patrimonial 

 demonstração das variações patrimoniais 

 termo de conferência dos valores em 

caixa 

 extrato de conta corrente ou memorando 

de confirmação dos saldos em depósito, 
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na data do balanço, fornecido pelo 

estabelecimento bancário em que a 

entidade mantenha conta corrente 

demonstração especial de emprego do 

imposto sindical arrecadado no ano 

anterior 

demonstração especial de emprego do 

imposto sindical arrecadado no ano 

anterior 
Fonte: elaboração própria. 

Um dos principais aspectos observados é o aumento da burocratização nas 

exigências contábeis durante o período ditatorial. O que anteriormente poderia ser 

incluído apenas como “principais ocorrências verificadas”, em 1943, passou a ser 

declarado, especificamente, como variações de receita e patrimônio. No entanto, o 

modelo utilizado para o balanço financeiro praticamente se manteve o mesmo, como 

veremos a seguir. 

A alteração mais significativa ocorreu em 1976 e continua vigente. A exigência 

do envio do relatório passou a ser descrita assim: 

Art. 551. Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão 

evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais, executados sob 

a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, em conformidade 

com o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho. 

§ 1º A escrituração contábil a que se refere este artigo será baseada em 

documentos de receita e despesa, que ficarão arquivados nos serviços de 

contabilidade, à disposição dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento 

administrativo e da fiscalização financeira da própria entidade, ou do controle 

que poderá ser exercido pelos órgãos da União, em face da legislação 

específica.283  

De acordo com a lei, aspectos protocolares contábeis, como forma do livro Diário 

para registro, escrituração de fichas ou a utilização dos meios eletrônicos para prestação 

de contas, que deveriam ser submetidos ao registro e autenticação das Delegacias 

Regionais do Trabalho, foram modificados. Os documentos de receita e despesa poderiam 

ser incinerados cinco anos após a quitação das contas. 

 
283 BRASIL. Lei nº 6.386, de 9 de dezembro de 1976. Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho e dá outras providências. 
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Os sindicatos poderiam desenvolver ações de assistência social com rendas 

próprias ou com o uso do imposto sindical. O balanço financeiro era um bom meio para 

enxergar as distribuições das rendas sob determinadas rubricas, mas não o único. Os 

sindicatos também poderiam descrever e dar destaque para ações que acreditavam ser 

importantes. Com o objetivo de apontar algumas continuidades nessa área, no pré e pós 

golpe, vou apresentar um relatório de 1956. 

O Sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção civil, de olaria, de 

cerâmica para construção, de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento e oficiais 

eletricistas de São Paulo apresentou o relatório de prestação de contas do ano de 1955. O 

presidente da entidade, Pedro Gilardi Filho, afirmou que o Sindicato estava 

acompanhando o desenvolvimento do país e da cidade de São Paulo e representava “uma 

das maiores e mais coesas categorias de profissionais de São Paulo, servindo por um 

pujante patrimônio e por magnífico aparelhamento assistencial, fez sentir a sua presença 

e atuação nos meios trabalhistas de forma a credenciá-lo como entidade de primeira 

grandeza”. Para ele, o aumento do patrimônio e da estrutura técnica e assistencial refletia 

um crescimento do “prestígio junto as massas trabalhadoras, perante as autoridades 

competentes e diante dos empregadores na sua luta em defesa dos interesses de direitos 

de seus representados”. 284 

Reproduzo três páginas do relatório para explicitar como o sindicalista valorizava 

os serviços prestados e a sua extensão.  

 

 

 

 

 

 

 

 
284 Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, de Olaria, de Cerâmica para Construção, 
de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento e Oficiais Eletricistas de São Paulo. Relatório sindical. 
1956. Processo 145.174/67. Caixa 18. Fundo Ministério do Trabalho. Arquivo Nacional. Brasília/COREG. 
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Fonte: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, de Olaria, de Cerâmica para 
Construção, de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento e Oficiais Eletricistas de São Paulo. 
Relatório sindical. 1956. Processo 145.174/67. Caixa 18. Fundo Ministério do Trabalho. Arquivo 

Nacional. Brasília/COREG. 

Figura 2: Serviços oferecidos pelo Sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção civil, de 
olaria, de cerâmica para construção, de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento e oficiais eletricistas 

de São Paulo em 1955. 



134 
 

Figura 2.1: Serviços oferecidos pelo Sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção civil, de 
olaria, de cerâmica para construção, de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento e oficiais eletricistas 

de São Paulo em 1955. 

 

Fonte: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, de Olaria, de Cerâmica para 
Construção, de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento e Oficiais Eletricistas de São Paulo. 
Relatório sindical. 1956. Processo 145.174/67. Caixa 18. Fundo Ministério do Trabalho. Arquivo 

Nacional. Brasília/COREG. 
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Figura 2.2: Serviços oferecidos pelo Sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção civil, de 
olaria, de cerâmica para construção, de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento e oficiais eletricistas 

de São Paulo em 1955. 

 

Fonte: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, de Olaria, de Cerâmica para 
Construção, de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento e Oficiais Eletricistas de São Paulo. 
Relatório sindical. 1956. Processo 145.174/67. Caixa 18. Fundo Ministério do Trabalho. Arquivo 

Nacional. Brasília/COREG. 
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No relatório, é destacado que se desejava ampliar o departamento médico e 

odontológico e registrado que a entidade tinha, ainda, departamentos de esportes, escolas 

de desenho para construção civil, escola de corte e costura e escola de alfabetização para 

adultos. 

A busca pelo reajuste salarial também era uma preocupação, especialmente diante 

do aumento do custo de vida. O relatório afirma que o reajuste foi conseguido “sem a 

imposição do sacrifício inútil e mesmo prejudicial”, sem “a demagogia inútil”.285 A 

assertiva talvez buscasse destacar que não foi necessário iniciar um movimento paredista 

para que o reajuste fosse concedido. Era uma resposta a outras entidades que tiveram que 

recorrer a esse meio para alcançar suas reivindicações, como destacou o Correio 

Paulistano, em julho de 1955, época da revisão dos acordos salariais e na qual os 

sindicalistas procuravam resolver pendências, algumas entidades estavam em greves ou 

em negociações com as empresas.286 

Diante do aumento dos custos de vida e da luta contra a carestia287, os valores dos 

reajustes estavam sempre em disputa. Em 1955, Pedro Gilardi Filho, como presidente do 

Sindicato, participou da reunião de fundação do Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), cujo objetivo era desenvolver pesquisas que 

subsidiassem as demandas dos trabalhadores e, especialmente, revisar as tabelas de custos 

de vida. O sindicalista tornou-se, então, suplente da diretoria.288  

Na arena política, nas eleições para a Câmara Municipal de São Paulo, o nome de 

Pedro Gilardi Filho aparece na lista de suplentes, pelo Partido Social Trabalhista (PST)289, 

ocupando a 38ª posição, com apenas 332 votos. O primeiro eleito por esse partido, por 

sua vez, obteve 3.841 votos.290  O presidente do Sindicato apareceu novamente envolvido 

 
285 Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, de Olaria, de Cerâmica para Construção, 
de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento e Oficiais Eletricistas de São Paulo. Relatório sindical. 
1956. Processo 145.174/67. Caixa 18. Fundo Ministério do Trabalho. Arquivo Nacional. Brasília/COREG. 
286 Milhares de trabalhadores querem aumento. Correio Paulistano. 2º Caderno. 26 jul 1955. p.8. 
287 Para saber mais, ver: LEAL, Murilo. A reinvenção da classe trabalhadora (1953-1964). Campinas: 
Editora da Unicamp. 2011. Capítulo 5: Lutas contra a carestia.  
288 Levantamento dos índices do custo de vida na capital. Diário da Noite, São Paulo. 1º Caderno. 18 jan 
1956. p 11. 
289 O Partido Social Trabalhista (PST) era um partido nacional, de orientação centro esquerda, fundado em 
1947, originado do Partido Proletário do Brasil (PPB). Foi extinto pelo Ato Institucional nº 2, de 27 de 
outubro de 1965. Verbete Partido Social Trabalhista (1947-1965). Dicionário Histórico-Biográfico 
Brasileiro. CPDOC/FGV. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/partido-social-trabalhista-pst-1947-1965>. Acessado em 20/02/2021. 
290 Relação de ordem decrescente da votação obtida pelos candidatos na eleição de 3 de outubro de 1955. 
Correio Paulistano, São Paulo. 2º Caderno. 12 out 1955. p. 6. 
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com a política paulista em 1958. Para o Última Hora291, o sindicalista, que estava com 

outros dirigentes em reunião com alguns candidatos, teria declarado o seu voto ao 

candidato a deputado estadual João Louzada292, do Partido Social Progressista (PSP)293. 

No livro escrito pelo jornalista Claudio Blanc, sob encomenda da presidência do 

Sindicato, é dito que João Louzada, juntamente com membros vinculados ao Partido 

Comunista e ao PTB, organizou uma chapa de conciliação que tinha como presidente 

Pedro Gilardi e ele como 1º secretário, porém é apenas em 1957 que a “oposição consegue 

eliminar os pelegos e assumir a direção do Sindicato”.294 

Optei por apresentar as atividades exercidas pelo Sindicato e oferecer algumas 

informações sobre os seus dirigentes para exemplificar que a agenda salarial e assistencial 

eram ambas executadas pela entidade, entretanto, Louzada é caracterizado como uma 

liderança combativa, que buscou melhorias nas condições de trabalho, contratos e 

condições de segurança e higiene nos locais de trabalho. Ao passo que Guillardi, apesar 

de ter participado de duas chapas com Louzada, é destacado por seu interesse nas 

conquistas assistenciais.  

Louzada seguiu presidente do Sindicato até o golpe de 1964, quando a entidade 

sofreu intervenção e ele e outros dirigentes foram presos, acusados (e posteriormente 

inocentados) de malversação de recursos. Enquanto isso, Luiz Menossi assumia a 

presidência da Federação da Construção Civil, denunciava a diretoria do Sindicato de ser 

‘comunista’ e indicava seus novos dirigentes. Após disputas internas, em 1969, Décio 

Lopes assumiu a presidência do Sindicato e continuou no cargo até 1998.295 

Algumas contradições sobre a longa gestão de Lopes aparecem no texto de 

Claudio Blanc. O dirigente era alinhado totalmente com a ditadura e o Sindicato, vigiado. 

Durante a gestão, “a instituição tampouco reivindicava melhores salários e condições de 

 
291 Em 1955 Louzada tinha sido eleito vereador pelo PSP e cumpriu dois mandatos, tendo, posteriormente, 
se afastado do partido e voltado integralmente para as atividades sindicais. Corrida dos partidos aos 
sindicatos em busca de votos dos trabalhadores. Última Hora. 1º Caderno. 15 fev 1958. p. 6. 
292 Para saber mais sobre a trajetória de Louzada, ver: DUARTE, Adriano Luiz. O direito à cidade: 
trabalhadores e cidadãos em São Paulo, 1942/1953. São Paulo: Alameda, 2018. 
293 O Partido Social Progressista fundado em 1946, por Ademar de Barros, em São Paulo.  Foi extinto pelo 
Ato Institucional n.º 2, de 27 de outubro de 1965. Verbete Partido Social Progressista (PSP – 1946). 
Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partido-social-progressista-psp-1946>. 
Acessado em 20/02/2021. 
294 BLANC, Claudio. A construção de uma categoria: a história do Sintracon-SP. São Paulo: Editora Vozes 
do Mundo, 2013. p. 210. 
295 Ibidem, p. 258-274. 
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trabalho. Quem fazia isso – e por iniciativa própria – era o departamento jurídico”. 

Portanto, “a situação dos trabalhadores da construção civil foi melhorando sem que esses 

precisassem se mobilizar e exigir”. O livro também destaca que as condições de trabalho 

na indústria civil eram ruins, dando ênfase nos acidentes de trabalho, e que, “sem poder 

reivindicar nem se organizar, os operários e seus sindicatos eram obrigados a se 

conformar com a situação imposta”. Não obstante, o jornal sindical publicava reportagens 

sobre os acidentes, executava campanhas de conscientização (ainda que voltadas para a 

culpabilização da vítima, e não pressão no empregador), e o seu líder sindical teria se 

encontrado com Júlio Barata, ministro do Trabalho, para tratar do assunto. 

A necessidade de enquadrar a memória no prisma negativo é enfatizada em dois 

momentos. O primeiro, através da fala de José Carlos Arouca, juiz do Trabalho 

aposentado e assessor jurídico do Sindicato durante a ditadura, que caracteriza a direção 

da entidade nesse período como marcada pela “orientação clientelista”. A justificativa 

estaria na imposição do assistencialismo. 

Depois do golpe militar, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de 

São Paulo implantou ambulatórios médicos e odontológicos, aumentou o setor 

jurídico, construiu um prédio como nova sede e uma colônia de férias em 

Itanhém, no litoral sul de São Paulo. 

Além do setor jurídico, departamento médico e odontológico, escola e 

atividades recreativas, o sindicato oferecia aos associados até mesmo uma 

barbearia com quatro barbeiros. (...) a instituição oferecia um curso primário 

de alfabetização, cujas aulas eram ministradas diariamente. 296 

Além da expansão do setor jurídico, que passou também a cuidar de casos cíveis, 

a entidade tinha um setor de entretenimento e um time de futebol, o Construção Civil F.C, 

“que chegou a ficar 50 partidas invicto, foi bicampeão do Torneio Intersindical de 

Futebol”. Uma grande e moderna sede foi construída nesse período e, no terreno da antiga 

sede, foi construído um “ambulatório médico, quase um hospital”, que foi inaugurado em 

1977, “com dezesseis consultórios médicos e três odontológicos, que atendiam, à época 

de sua inauguração, seis mil pessoas ao mês”.297  

Se voltarmos ao relatório sindical de 1955, veremos que a maioria dos serviços já 

eram oferecidos pela entidade, incluindo o de barbearia. Portanto, o discurso praticado, 

 
296 Ibidem, p. 279. 
297 Ibidem, p. 279-284. 
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de enquadramento do Sindicato como ‘clientelista’ durante a ditadura por exercer essas 

ações, não se sustenta se contraposto ao período do pré-golpe, quando, nessa mesma 

entidade, dirigentes que foram identificados como combativos (tendo sido até mesmo 

cassados e perseguidos, acusados de ser comunistas) mantiveram e aumentaram essa 

estrutura. A ênfase na continuidade da execução dessa política, aqui destacada, não 

significa que não houve uma ruptura durante o período repressivo, conforme se verá 

adiante. 

O segundo momento em que a publicação tem dificuldade de circunscrever as 

ações da entidade e o discurso negativo aparece na parte final da análise, no subtópico 

“Avanços”: 

Apesar da falta de mobilização em prol de melhorias para os trabalhadores, 

houve avanços conquistados para os operários na indústria da construção civil. 

Da mesma forma, até mesmo devido a importância da categoria, o Sindicato 

cresceu em número de associados – mesmo apesar de as campanhas de 

sindicalização realizadas nesse período terem sido mera formalidade. 

O departamento jurídico conseguiu muitos benefícios em negociações direta 

com o Ministério do Trabalho. Diversas conquistas para melhoria das 

condições dos operários nas obras, como o oferecimento obrigatório de 

refeições de qualidade nos canteiros de obra, foram obtidas pela iniciativa 

desses advogados.298 

As melhorias e conquistas são creditadas ao departamento jurídico, como se ele 

existisse fora da entidade sindical e não fosse sustentado com as verbas destinadas pelo 

governo ditatorial. No final dos anos 1970, posicionando-se contra a vinculação das 

entidades sindicais com o Estado, o novo sindicalismo denunciava o caráter ‘demagógico 

e populista’ que as lideranças empregaram no momento do pós-golpe. No entanto, como 

exposto aqui, essas políticas fizeram parte da estruturação do movimento sindical, mesmo 

antes da sua regulamentação na década de 1930. 

São escassos os trabalhos sobre sindicatos que rompam o marco temporal do golpe 

de 1964 e que analisem suas atividades no período democrático e autoritário, 

especialmente nos primeiros anos da ditadura. Da mesma forma, são necessárias 

pesquisas acerca de como os sindicatos lidaram com a estrutura assistencial durante o 

embate entre ‘velhos’ e ‘novos sindicalismos’. Um dos trabalhos que discute exatamente 

 
298 Ibidem, p. 289-290. 
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essa última questão é o de Evandro Machado Luciano sobre o Sindicato de sapateiros de 

Nova Hamburgo (RS).  

O autor, ao confrontar as memórias dos sindicalizados sobre a entidade, ressalta 

que ela era dominada por ‘velhos’ sindicalistas e baseada no assistencialismo. Porém, 

“trabalhadores/as da categoria acessavam o sindicato buscando assistência médica e legal, 

não apenas porque era o plano de setores da ditadura e da burguesia industrial - e o era 

também - mas porque tais serviços eram apreendidos pelos/as operários/as como funções 

essenciais do sindicato.”299 

Ao mesmo tempo em que ouvimos dos depoentes que o sindicato era 

“pequeno”, sabemos que o seu aparato assistencial era grande; ao mesmo 

tempo em que era “parado”, conseguia realizar ações de proteção aos direitos 

trabalhistas, como na questão da igualdade salarial entre adultos e crianças; ao 

mesmo tempo em que era “ligado aos patrões”, se mostrava cuidadoso para 

que esses não tomassem o sindicato e acabassem com os direitos conquistados. 

Numa clara demonstração de que conhecia o jogo político então travado, o 

Sindicato dos Sapateiros encontrava, dentro dos rígidos limites impostos pela 

ditadura, possibilidades de atuação sindical.300   

Em ambas as entidades e perpassando pela segunda metade do século XX, o papel 

do assistencialismo desempenhado pelos sindicatos expõe a complexa relação que existia 

entre as suas lideranças e os associados. Acredito que o aumento de estudos sobre o 

período poderá mostrar que as fronteiras são flexíveis e fogem do esquema temporal, 

evidenciando as continuidades que o marcaram. É inegável que as greves do ABC 

repercutiram nos sindicatos brasileiros e se tornaram elementos de pressão nas lideranças 

sindicais, mas essa transição não ocorreu de forma automática. Na estrutura estatal, essa 

mudança começou no fim do governo Médici, mas também não se processou de forma 

abrupta e marcada. Algumas estratégias, especialmente as repressivas, continuaram a ser 

utilizadas de forma sistemática. Dentro dessa visão, Evandro Machado Luciano e Micaele 

Scherr defendem o uso do conceito de “metamorfose no movimento sindical brasileiro”, 

que caracteriza a transição através de mudanças graduais (e, algumas vezes, conciliadas), 

e não de uma ruptura brusca entre os velhos e os novos.301 

 
299 LUCIANO, Evandro Machado. Op. cit. p. 20. 
300 Ibidem, p. 53-54. 
301 Ibidem, p. 52. 
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O trabalho de Luciano, nesse sentido, oferece mais complexidade à leitura das 

ações do período ditatorial que o livro de Blanc, ao apontar que “as estratégias operárias 

para resistir aos ditames da ditadura na década de 1970 eram variadas”. Se os sindicatos 

atendiam demandas de saúde e proteção jurídica  

era também porque havia uma compreensão de que aquele espaço deveria ser 

destinado a essa assistência. Isso não significa necessariamente que o sindicato 

tinha sido esvaziado de função política, ou que os/as trabalhadores/as não o viam 

como um espaço para debates de outra ordem que não a da assistência - pelo 

contrário, o sindicato permanecia sendo entidade de referência política para os 

operários e operárias, mesmo que não a entidade respondesse à altura.302 

O autor ainda reforça:  

Se a contestação do sistema capitalista deveria fazer parte ou não das funções 

de um sindicato nos anos 1970, isso é outra questão. O fato é que a assistência 

à saúde por parte da entidade sindical foi bem vista por trabalhadoras/es de 

Novo Hamburgo, dentre outros motivos, porque era um dos poucos espaços de 

auxílio material com os quais aqueles sujeitos podiam contar.303 

Não é possível generalizar a atuação sindical nacional baseada em apenas poucas 

análises, mas acredito que existem elementos suficientes para refletir sobre as construções 

e leituras feitas a posteriori acerca da prestação da assistência via sindicato no período 

repressivo. Por outro lado, apesar das continuidades apontadas até aqui, é inegável que a 

ditadura alterou a forma como os sindicatos atuavam no campo do assistencialismo, ela a 

modificou para enquadrá-la nas suas políticas.  

Em meio às diferenças mais significativas entre o período democrático e o 

ditatorial, estão as relacionadas com a busca pelo justo reajuste salarial e a luta por pautas 

unificadoras entre categorias, que poderia, neste último caso, gerar uma intervenção no 

sindicato, a prisão de suas lideranças ou o tornar preterido no recebimento de recursos. 

Ao mesmo tempo, é correto afirmar que o governo ditatorial, deliberadamente, optou por 

ampliar a prestação desses serviços, como uma forma de controle financeiro sobre as 

entidades.  

As políticas públicas trabalhistas, portanto, evocam e ressignificam as ações do 

passado e remodelá-las ao contexto repressivo. A ditadura se apropriou de uma agenda 

 
302 Ibidem, p. 177-178. 
303 Ibidem, p. 178. 
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sindical que já existia antes do golpe e modificou o significado que ela tinha para a classe 

trabalhadora. O novo trabalhismo, ao evocar o caráter assistencial e incentivar um 

determinado rol de ações durante a ditadura, formatou um discurso segundo o qual essa 

era a essência do sindicato. E, quando essa estrutura de políticas públicas foi interpelada, 

a partir da segunda metade dos anos 1970, o Estado passou a deslocar tais questões do 

limite do sindicato para a sociedade, de políticas trabalhistas para políticas sociais. 

As modificações empregadas no curso da ditadura militar não visaram o aumento 

da proteção ao trabalhador. Apesar dessa retórica discursiva dos integrantes do governo, 

elas se conectaram com um projeto maior de privatização dos serviços, mediante a 

duplicação de prestação de assistência, especialmente a médica, que desonerava o Estado 

e tirava sua responsabilidade de prestá-la com qualidade. Desse modo, aponto quais foram 

essas modificações, com o objetivo de interligá-las com as mudanças estruturais que 

estavam ocorrendo na área social. 

Recorro novamente ao relatório do Sindicato dos trabalhadores nas indústrias da 

construção civil, de olaria, de cerâmica para construção, de ladrilhos hidráulicos e 

produtos de cimento e oficiais eletricistas de São Paulo, do ano de 1955, para extrair o 

seu balanço financeiro304. 

 

 
304 Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, de Olaria, de Cerâmica para Construção, 
de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento e Oficiais Eletricistas de São Paulo. Relatório sindical. 
1956. Processo 145.174/67. Caixa 18. Fundo Ministério do Trabalho. Arquivo Nacional. Brasília/COREG. 
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Fonte: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, de Olaria, de Cerâmica para 
Construção, de Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento e Oficiais Eletricistas de São Paulo. 
Relatório sindical. 1956. Processo 145.174/67. Caixa 18. Fundo Ministério do Trabalho. Arquivo 

Nacional. Brasília/COREG. 

Figura 3: Balanço financeiro do Sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção civil, de olaria, de 
cerâmica para construção, de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento e oficiais eletricistas de São Paulo 

em 1955. 
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Na imagem, é possível ver a discriminação dos gastos em assistência social. Nesse 

Sindicato em específico, a maior parte das despesas foram realizadas com verba do 

imposto sindical, mas esse não era um padrão seguido por todas as entidades, pois 

algumas poderiam custear tais atividades, de forma parcial ou total, com rendas próprias. 

Um desses casos foi o do Sindicato dos estivadores de Natal305, no Rio Grande do Norte, 

que, no balanço financeiro do ano de 1965, indicou gastos com assistência hospitalar, 

judiciária e farmacêutica, além de serviços de ensino profissional, realizados 

integralmente com rendas próprias. 

O modelo do balanço financeiro dos relatórios sindicais a serem enviados ao 

Ministério do Trabalho não se alterou significativamente com o tempo. Ele aumentou em 

complexidade, muitas vezes exigindo que as entidades contratassem uma maior equipe 

contábil, mas, de forma geral, manteve-se o mesmo, conforme é possível conferir no 

balanço financeiro do relatório do Sindicato dos operadores cinematográficos do Estado 

do Rio Grande do Sul, do ano de 1974, na página seguinte.306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
305 Sindicato dos estivadores de Natal. Relatório sindical. 1965. Processo 125.535/66. Caixa 17. Fundo 
Ministério do Trabalho. Arquivo Nacional/COREG. 
306 Sindicato dos Operadores Cinematográficos do Estado do Rio Grande do Sul. Relatório sindical. 1975. 
Processo 103.191/75. Caixa 21. Fundo Ministério do Trabalho. Arquivo Nacional. Brasília/COREG. 
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Fonte: Sindicato dos Operadores Cinematográficos do Estado do Rio Grande do Sul. Relatório sindical. 
1975. Processo 103.191/75. Caixa 21. Fundo Ministério do Trabalho. Arquivo Nacional. 

Brasília/COREG. 

Figura 4: Balanço financeiro do Sindicato dos operadores cinematográficos do Rio Grande do Sul em 
1975. 
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Escolhi apresentar o balanço dessa entidade por ele conter o modelo padrão 

empregado, a despeito de o Sindicato ter ou não realizado despesas em determinada 

rubrica. Outros sindicatos poderiam optar por apenas colocar os gastos realizados, desde 

que utilizassem o código correto para tanto.  

Comparando os dois balanços financeiros, o de 1955 e o de 1974, vemos que o 

código para indicação de gasto com Assistência Médica era ‘231’. Assim como os 

seguintes, repete-se nos dois relatórios. Outros, porém, podem ser acrescentados ou 

modificados. Um deles é o código ‘224’, dado ao PEBE (Programa Especial de Bolsas de 

Estudos), que foi um projeto criado pela ditadura e direcionado à educação dos filhos dos 

sindicalizados, tema de outro capítulo desta tese. 

Na coluna despesa, o Sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção e 

do mobiliário de Itapeva307, de São Paulo, informava que, em 1965, dos CR$ 

1.774.750,00, desses, CR$ 890.000 foram designados como gastos em Assistência Social. 

O valor não é pouco significativo, tendo em vista que a maior parte das despesas eram 

realizadas para a sustentação da entidade, gastos gerais de administração e as 

contribuições para o Fundo Sindical e Federações e Confederações, conforme pode-se 

ver nas duas imagens anteriores. No relatório, ainda existe a destinação do uso de verbas 

para área jurídica, que pode ganhar outra camada interpretativa, ao se saber que ele estava 

sob regime de intervenção. Pode-se supor que os sindicatos sob esse regime tenham 

dedicado recursos para liberar a entidade, pois a acusação de malversação de verbas 

exigia um profundo escrutínio nas ações e verbas empregadas. Ainda que, muitas vezes, 

essa justificativa fosse utilizada de forma leviana, não se comprovando nenhum erro 

posteriormente. 

Considerando que a dotação de recursos com rendas próprias é de difícil análise, 

sendo necessário o conhecimento da estrutura e história de cada sindicato, irei focar na 

utilização do imposto sindical. O artigo 592 da CLT308 informa quais são as deduções que 

podem ser destinadas à desse recurso financeiro. Esse artigo sofreu duas alterações desde 

a sua criação, conforme tabela a seguir. 

 
307 Sindicato dos trabalhadores nas indústrias da construção e do mobiliário de Itapeva. Relatório sindical. 
1965. Processo 143.694/66. Caixa 18. Fundo Ministério do Trabalho. Arquivo Nacional/COREG. 
308 BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 
Secção II. Da aplicação do Imposto sindical. Artigo 292. 
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Quadro 2: Comparativo entre legislação sobre assistência prestada por sindicatos de trabalhadores 

Decreto-Lei nº 5.452, de 

1943  

Decreto-Lei nº 925, de 

1969 

Lei nº 6.386, de 1976 (em 

vigência) 

agências de colocação agências de colocação agências de colocação 

assistência à maternidade na assistência à 

maternidade 

na assistência à 

maternidade 

- creches creches 

assistência médica e 

dentária 

assistência médica, 

dentária e hospitalar 

assistência médica, 

dentária, hospitalar e 

farmacêutica 

- auxílio-funeral auxílio-funeral 

- - prevenção de acidentes 

do trabalho 

assistência judiciária assistência judiciária assistência jurídica  

escolas de alfabetização e 

pré-vocacionais 

manutenção de 

estabelecimentos de 

ensino, inclusive de 

formação profissional e, 

ainda, na qualificação de 

mão-de-obra 

educação e formação 

profissional 

  bolsas de estudo 

cooperativas de crédito e 

de consumo 

cooperativas de crédito e 

de consumo 

cooperativas 

colônias de férias colônias de férias colônias de férias e 

centros de recreação 

bibliotecas bibliotecas bibliotecas 

finalidades esportivas; finalidades esportivas e 

sociais 

finalidades esportivas e 

sociais 

- - congressos e conferências 
Fonte: elaboração própria. 
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O artigo 592 da CLT diferencia a aplicação por entidades representativas de 

empregadores, conselhos e empregados. E o Quadro 2 indica apenas as alterações de 

destinação estabelecidas para entidades representativas dos trabalhadores. Desde a 

criação da CLT, as duas alterações ocorreram no período da ditadura militar e sempre na 

direção da expansão dos usos. 

Acredito que as datas dessas alterações são significativas, ambas se deram depois 

de rearranjos nas ações dos trabalhadores e com o objetivo de fortalecer diretorias 

alinhadas com a ditadura. A primeira, em 1969, provavelmente impactada pelas greves 

de 1968, e a segunda, em 1976, quando já existiam sinais de novas lideranças ocupando 

as entidades sindicais e ao mesmo tempo em que a ditadura implementava, através do 

Conselho de Desenvolvimento Social, novas políticas públicas. 

Lembro ainda que o DL925, de 1969, também aumentou a burocratização da 

prestação de contas pelas entidades, conforme visto no Quadro 1. 

De acordo com o Quadro 2, em 1969, a modificação mais profunda nas 

possibilidades de aplicação do imposto sindical na área educacional abria espaço para a 

existência de instituições de ensino nos sindicatos e foi aprofundada em 1976, com a 

alteração nesse item e, ainda, a inclusão de financiamento de bolsas de estudos e das 

genéricas “cooperativas”, que poderiam ser, inclusive, educacionais. A outra modificação 

abarcou a área médica, expandindo as possibilidades de uso do imposto para assistência 

hospitalar, em 1969, e farmacêutica, em 1976. O auxílio funeral foi incluído no artigo 292 

em 1969 e, diante do número recorde de acidentes de trabalho, o governo passava a 

permitir o uso do imposto sindical, também, para campanhas de prevenção, a partir de 

1976. Novamente reforço que essas ações já podiam ser executadas pelos sindicatos, o 

que se alterou foi a permissão do uso do imposto sindical para cobrir essas despesas. 

Existe uma linha de continuidade, entre o pré e o pós golpe de 1964, nos gastos 

na área assistencial. No entanto, em 1966, com a unificação da previdência social, não 

deveria ter havido uma alteração desse padrão? É sabido que esses serviços eram 

prestados pelos IAPs ou pelos sindicatos durante o período democrático, já havendo, 

portanto, uma coexistência de oferta via entidades representativas, o que os Institutos não 

alcançavam o sindicato provia. 
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Ana Lúcia Oliveira, ao analisar o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos 

Bancários (IAPB), afirma que havia uma disputa para a transferência das funções 

assistenciais entre o Instituto e os sindicatos vinculados a essa categoria. Para a autora, 

“até pelo menos a introdução do imposto sindical, os sindicatos não tinham a menor 

possibilidade prática de assumir o serviço assistencial. Apenas depois de sua implantação, 

as relações entre os Institutos e os sindicatos, na maior parte dos casos, tornaram-se 

complementares”. A tensão, no entanto, não se encerrou, e “os sindicatos conseguiram 

que o IAPB assumisse a maior parte das necessidades assistenciais da categoria”.309 

Nos outros IAPs, a dificuldade de prestação de serviços médicos também é 

destacada na pesquisa de Andrej Slivnik. Para o autor, “o atendimento aos doentes, à 

maternidade e outros auxílios pontuais são, provavelmente, o campo em que mais se 

acentuavam as distinções entre as instituições da Previdência Social e se agudizavam as 

dificuldades de penetração regional”. O acesso aos trabalhadores no interior era um 

‘desafio’ para os Institutos, e o serviço médico poderia ser prestado pelo Ministério de 

Educação e Saúde Pública (MESP) ou pelos sindicatos.310 

Conforme visto, com o golpe e a criação do INPS, o Ministério do Trabalho, 

executando o novo trabalhismo, passou a fazer convênio com os sindicatos para a 

prestação dos serviços. O Sindicato dos bancários do Espírito Santo, por exemplo, passou 

a ter, a partir de 1966, uma cooperativa de consumo, em 1972, um ambulatório próprio e, 

no ano seguinte, um laboratório de análises clínicas.311 

A assistência previdenciária e médica para trabalhadores rurais também só seria 

resolvida pela ditadura militar com a execução do Fundo de Assistência e Previdência do 

Trabalhador Rural (Funrural) e do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural 

(Prorural). James Mallory acredita que essa expansão para o campo ocorreu pois, na 

década de 1960, o setor rural se tornou uma fonte de pressão e a ditadura “resolveu 

preencher o ‘vácuo organizacional’ através da criação de um vasto conjunto de sindicatos 

 
309 OLIVEIRA, Ana Lúcia. IAPB e sindicato: duas estruturas interligadas. Revista de Sociologia e Política. 
Curitiba, n. 13, p. 141-151, nov. 1999. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
44781999000200011&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 05/01/2021. 
310 SLIVNIK, Andrej. Previdência Social no Brasil: uma abordagem histórica (1923-1945). Dissertação de 
mestrado. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 2018. 
p. 151. 
311 PEREIRA, André Ricardo Valle Vasco. O sindicato dos bancários do Espírito Santo durante a ditadura 
civil-militar (1964-1985). In: PEREIRA, PELEGRINE, ALMEITA e et al. (orgs.). Das utopias ao 
autoritarismo: historiografia, memória e cultura. Serra: Editora Milfontes, 2019. 
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de trabalhadores e empregados, patrocinados e controlados pelo Estado”312. A integração 

do programa de proteção social à doutrina de segurança nacional, como forma de 

amenizar o conflito e permitir a integração nacional, também é apontada pelo autor como 

uma das razões para o investimento nessas políticas no campo e seu desenvolvimento. 

Rômulo Barbosa, ao analisar Claude Offe, levanta uma interessante discussão 

acerca do “processo de seletividade do Estado em favor de uma classe ou grupo social”, 

mostrando como as demandas e reivindicações “estruturavam o campo de possibilidade, 

os atores e as correlações de força em determinado momento histórico”. Portanto, oferece 

uma leitura de um ângulo diferente do apresentado por Mallory sobre como a conquista 

de direitos é objeto de disputas entre os diferentes atores sociais, envolvendo tensões entre 

o Estado e a sociedade. No caso dos trabalhadores rurais, “compreender a luta por direitos 

implica em melhor conhecer as características do Estado capitalista moderno, tendo como 

referência a negação da universalidade, afirmando os mecanismos de seletividade, bem 

como, percebendo-o como espaços em disputa por atores inseridos em cenários e 

correlações de forças variados”.313 

O Funrural, que deveria cobrir tanto o auxílio e as aposentadorias quanto a 

assistência médica, apesar de ter sido criado em 1963, com a promulgação do Estatuto do 

Trabalhador Rural314, só foi regulamentado em 1967, quando a assistência médico-social 

passou a ser implementada, ainda de maneira precária315. 

No regulamento, assinado pelo ministro do Trabalho Jarbas Passarinho, os 

serviços assistenciais deveriam cobrir “atendimento médico de natureza cirúrgica, 

obstétrica e odontológica em ambulatório hospital ou a domicílio com a amplitude e a 

proporção que os recursos financeiros e as condições permitem”, podendo ser prestados 

por entidades públicas ou subsidiados mediante convênio com entidades públicas e 

particulares. Incluindo “sindicatos e cooperativas suficientemente qualificados de 

 
312 MALLORY, James. op. cit. 
313 BARBOSA, Rômulo Soares. Entre Igualdade e Diferença: processos sociais e disputas políticas em 
torno da previdência social rural no Brasil. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação de Ciências 
Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
2007. p. 39-42. Para saber mais, ver: RICCI, Rudá. A CONTAG no governo de transição: um ator à procura 
de seu texto. São Paulo: Caderno CEDEC, n. 15, 1990. 
314 BRASIL. Lei nº 4.214, de 02 de março de 1963. Dispõe sobre o “Estatuto do Trabalhador Rural”. 
315 Barbosa pesquisou discursos de parlamentares durante o período de 1963 a 1971 que abordavam o tema 
da assistência médica no campo através do uso do Funrural e pôde comprovar que ela ocorreu de fato, mas 
com severas restrições. BARBOSA, Rômulo Soares. op. cit. p. 166. 
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trabalhadores rurais” e empresas.316 Os serviços, em sua completude, foram efetivados 

com o Prorural317, em 1971. 

Dentro de um conjunto de normas de valorização da ação sindical318, durante o 

governo Médici, os sindicatos rurais foram incentivados a prestar esses serviços e 

aumentar o número de sindicalizados. Uma resolução publicada em meados de 1971 

norteou as regras dos “convênios entre o Funrural e as entidades de classe, para assistência 

ambulatorial, desde que dispusessem de instalações próprias. Com essa legislação 

criavam-se as condições institucionais para que o sindicato assumisse funções de 

assistência sanitária e previdenciária”.319 

Esses convênios também atraíam pequenos agricultores, que eram disputados 

pelas entidades classistas trabalhistas e patronais, sendo a sua implementação um 

importante fator de liderança e garantindo legitimidade diante dos sindicalizados.  

Nesse sentido, em maio de 1970, a GLEBA publicou matéria destacando a 

atuação da Federação da Agricultura de Santa Catarina nos convênios com o 

FUNRURAL para a distribuição de ambulâncias, instalações de ambulatórios 

dentários e ajuda técnica e profissional para o funcionamento desses 

empreendimentos. A fala do presidente da Federação catarinense chama a 

atenção para a relação entre FUNRURAL e Sindicatos Rurais, dizendo que da 

atuação dos presidentes de sindicatos devia-se a maior ou menor assistência do 

FUNRURAL.320 

Diversos autores vincularam o aumento do número de sindicatos e sindicalizados 

à prestação de serviços assistenciais por essas entidades. A estrutura sindical rural, em 

1968, era “composta por 11 federações estaduais e 632 sindicatos de base municipal. 

Decorridos 12 anos, isto é, em 1980, existiam 21 federações e 2.447 sindicatos. Ocorreu nesse 

período uma expansão do número de sindicatos em 387%”.321  

Leonilde Servolo de Medeiros destaca que já havia uma ‘tradição de prestação da 

atividade assistencial’ no meio rural, no período pré-golpe de 1964, sendo essa pauta tanto 

 
316 BRASIL. Decreto nº 61.554, de 17 de outubro de 1967. Aprova o Regulamento do Fundo de Assistência 
e Previdência do Trabalhador Rural e dá outras providências. 
317 BRASIL. Lei Complementar n.º 11, de 25 de maio de 1971. Institui o Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural. 
318 Discuti sobre o Programa de Valorização da Ação Sindical (PVAS) na introdução desta tese. 
319 MEDEIROS, Leonilde Servolo. de. História dos Movimentos Sociais no Campo. op. cit. p. 95-96 
320 GLEBA, maio-1970, ano 18, n. 181, p. 4-5. apud BARBOSA, Rômulo Soares. op. cit. p. 163. 
321 BARBOSA, Rômulo Soares. op. cit. p. 192. 
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das Ligas Camponesas quanto de associações e sindicatos.322 Barbosa também ressalta 

que o Jornal Terra Livre, “órgão de imprensa ligada ao PCB e a ULTAB, em várias matérias 

durante os anos 1950 e início dos 1960”, salientava a importância da assistência médica e 

social.323 

O ponto de mudança, durante a ditadura, foi que, diante do contexto de repressão, 

“o assistencialismo imposto pelo Estado acabou muitas vezes se tornando prática 

predominante, senão única.”324 

Propiciando atendimento ao trabalhador numa esfera onde as carências eram 

enormes, este era atraído para o seu sindicato, permitindo um contato com a 

entidade, mas, ao mesmo tempo, conformando uma imagem dela vinculada ao 

Funrural e não à defesa de seus interesses. Se considerarmos que o sindicato 

tem seu perfil real determinado pelo conjunto de relações em que ele nasce e 

se desenvolve, é fácil entender o que significou o fato de que, em muitos 

municípios, as entidades sindicais tivessem sido criadas pelas autoridades 

locais com a finalidade de colher os frutos políticos gerados na prestação de 

serviços, sem arcar com os seus ônus. 325 

Medeiros destaca que outra consequência gerada nesse processo foi a ‘educação 

política do trabalhador’, que, ao acessar esses serviços via sindicato, também tinha a 

oportunidade de “esclarecimento sobre os direitos e possibilidades de conquistá-los”326, 

assim como de aprendizado da ‘gramática jurídica’ na luta por direitos.327 

O Funrural era gerido pelo Ministério do Trabalho e a ele subordinado, porém em 

uma estrutura separada do INPS, devido às suas especificidades. “O segurado não 

contribui diretamente para o fundo. A assistência médica é disponível para todos, mas, na 

prática, é dada conforme a disponibilidade de recursos, de clínicas privadas e de hospitais 

a serem contratados pelo Funrural, ou pela disponibilidade do Funrural para contribuir, 

equipar e contratar pessoal para suas próprias clínicas e hospitais.”328 Na área de 

aposentadorias e pensões, a lei que criou o Prorural, em 1971, informava que o pagamento 

só ocorreria a partir de 1974. 

 
322 MEDEIROS, Leonilde Servolo de.  op. cit. p. 95-96. 
323 BARBOSA, Rômulo Soares. op. cit. p. 193. 
324 MEDEIROS, Leonilde Servolo de. op. cit. p. 95-96. 
325 Ibidem. 
326 Ibidem. 
327 SIGAUD, Lygia. Direito e gestão de injustiças. In: PPGSA. Antropologia Social Comunicações. Rio de 
Janeiro: Museu Nacional/UFRJ, 1994. n. 4. 
328 MALLORY, James. op. cit. p. 137-139. 
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A partir do fim do governo Médici, a CONTAG, que tinha conseguido destituir o 

interventor José Rotta e eleito uma nova diretoria em 1973, passava a denunciar a 

precariedade dos serviços prestados e a reivindicar o acesso universal e gratuito para toda 

a população, na esteira das lutas sanitaristas do período. Para Barbosa, a “rede 

previdenciária montada se revelou insuficiente, desigual, e recheada por mecanismos de 

seleção e morosidade frente à possibilidade de acesso aos benefícios”, porém foi através 

“da base criada pela operacionalização do FUNRURAL/PRORURAL que se 

fundamentaram as reivindicações e demandas em torno da previdência no período de 

abertura democrática, início dos anos 1980 até a constituição de 1988”. 329 

 

A primeira parte deste capítulo mostra que a ditadura se apropriou da estrutura 

assistencial existente, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 

por meio do qual os serviços passaram por um processo de terceirização, sob a gestão do 

Estado. É possível notar (e é consenso historiográfico) que esses serviços continuaram a 

ser ofertados pelos sindicatos. O que ocorreu, então, foi uma dupla privatização do 

sistema de saúde nacional. Uma via INPS, com os repasses do governo para as empresas 

médicas.330 E outra via sindicatos, com o repasse e uso dos recursos para contratação de 

serviços médicos que seriam prestados pelas entidades sindicais. Claramente, nem todos 

os sindicatos tinham condições de oferecer todos os serviços para seus associados e, 

portanto, esses deviam se direcionar para a área pública. 

Como um dos pilares do novo trabalhismo, nesse sentido, a ditadura mantinha a 

sua conexão com o período anterior, na execução de ações na área assistencial. Era 

essencial para a ditadura o exercício do controle que existia no repasse desses recursos, 

ao mesmo tempo em que se apropriava de uma estrutura já montada. Ao usurpar a gestão 

e se apropriar dos imensos recursos dos IAPs, a ditadura conseguia renda e a transferia 

para o meio privado, que era sua base de sustentação. Ao repassar aos sindicatos meios 

para exercer a assistência à saúde, consolidava um sistema paralelo ao público, retornava 

 
329 BARBOSA, Rômulo Soares. op. cit. p. 169, 189, 200. 
330 O conjunto de normas que criou o INPS também regulamentou o seguro privado e a contratação “dos 
serviços de saúde prestados pelo setor privado autônomo”, mostrando a “existência de uma intencionalidade 
por parte das autoridades da época em dar um caráter de complementaridade ou ainda compensador, através 
do setor privado, de possíveis perdas de benefícios por parte de categorias de trabalhadores agora nivelados 
num mesmo tratamento pelo novo órgão”. REIS, Carlos Octávio Ocké. O Estado e os planos de saúde no 
Brasil. Revista do Serviço Público, v. 51, n. 1. 2014. Disponível em: 
<https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/321>. Acessado em 10/02/2021.  
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novamente recursos para a contratação de serviços privados, na tentativa de conter os 

sindicatos e, por consequência, seus sindicalizados. Apesar de não ser o objetivo deste 

capítulo, acredito que seja possível enxergar a complexidade do impacto que a prestação 

desses serviços causava na relação entre as lideranças sindicais e seus membros. 

Em paralelo, funcionava um terceiro sistema, via Ministério da Saúde, com 

campanhas e ações pontuais, mas que ainda não formavam um sistema universal de 

acesso à saúde pública. 

Durante a primeira década da ditadura militar, uma profunda modificação nas leis 

previdenciárias se deu no país. A maior circulação de trabalhadores nos sindicatos, para 

acesso aos serviços assistenciais, permitiu também o contato com os direitos garantidos 

pela entidade, e é nesse caldo que novas lideranças foram formadas e, aos poucos, 

ocuparam espaços nas diretorias. Mesmo com a simultaneidade de todos esses ‘sistemas 

de saúde’, a maior parte da população estava desassistida e, durante o governo Médici, 

auge dessas políticas, acumulavam-se denúncias sobre a precariedade dos serviços e a 

corrupção no repasse de recursos. A pressão levou à divisão do ministério em dois, uma 

pasta voltava-se para o Trabalho e a outra, para a Previdência Social, em 1974. A 

mudança também do posicionamento do governo sobre as políticas públicas sociais, 

através da criação do Conselho de Desenvolvimento Social, realocou o debate sobre o 

acesso à saúde, cada vez mais distante das categorias de trabalhadores e próximo da seara 

dos direitos universais, que independem de ocupação. 

A leitura que esse capítulo tentou estruturar é a de que as raízes dos diretos 

garantidos na Constituição de 1988 foram formadas nesse contexto de lutas e de 

alterações que ocorreram durante a ditadura militar. Se, por um lado, esses debates 

geraram o Sistema Único de Saúde (SUS), por outro, é inegável que tiveram também 

como consequência a estruturação de um sistema privado de assistência suplementar, dos 

planos de saúde e da imensa rede curativa e hospitalar.331 

 
331 Em algumas situações, essa estrutura foi desmontada pelas diretorias de oposição que ocuparam a 
presidência dos sindicatos a partir dos anos 1980. José Fernando Souto Júnior, também analisa a 
reutilização desses bens pelas diretorias eleitas na década de 1980, em oposição aos sindicalistas, que 
tinham “aceitado a relação de ‘harmonia e paz social’ com os patrões e o Estado, ao custo da submissão 
política dos trabalhadores”. “Um exemplo dessa relação foi o fato de uma das empresas de telefonia ter 
presenteado a entidade com uma ambulância, esta tornou-se um símbolo desse período para o grupo 
oposicionista, que logo transformou-a em carro de som. A luta do grupo vencedor das eleições foi para 
acabar com os serviços assistenciais. (...) Esse trabalho foi facilitado pelo fato das empresas já garantirem 
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Criada com os vultuosos recursos da política trabalhista, o destino dessa 

infraestrutura sindical foi muito diferente do que a ditadura poderia imaginar. Um 

exemplo foi o uso dado para a colônia de férias do Sindicato dos trabalhadores têxteis de 

São Paulo, que começou a ser construída em 1969 em Praia Grande. O espaço, em 1981, 

foi responsável por abrigar a 1ª Conferência da Classe Trabalhadora (Conclat). 

A Conclat foi um momento central de afirmação da identidade dos 

trabalhadores e de demonstração de força do movimento sindical na construção 

da democracia brasileira. A agenda política ali construída marcaria 

fundamentalmente a ação do sindicalismo nas décadas seguintes. E a Colônia 

de Férias do Sindicato dos Têxteis de São Paulo foi o cenário desse encontro 

memorável da história dos trabalhadores e trabalhadoras em nosso país.332 

A ressignificação desse espaço afasta a leitura dicotômica de que as políticas 

assistenciais dos sindicatos afastavam os trabalhadores da luta política. Em outra situação, 

um militante da Oposição Sindical Metalúrgica mencionava “o bar do sindicato como 

local de encontro permanente da oposição, toda sexta--feira. Também os cursos de 

formação sindical organizados na sede eram ocasião de contatos com os trabalhadores 

que se deslocavam para o sindicato por diversas razões, à procura dos serviços ali 

oferecidos.”333 

Sobre o uso de recursos para educação, Maria do Socorro de Abreu e Lima relata 

o caso que, durante a ditadura, os filhos de trabalhadores sindicalizados recebiam uma 

bolsa de estudos do governo. Alguns desses bolsistas passaram a serem aproveitados no 

sindicato para a execução de algumas tarefas, como a elaboração de scripts para a 

produção de novelas.  

Apesar das novelas serem bem aceitas e os programas terem aumentado sua 

audiência, a experiência não chegou a durar muito tempo. Alguns dirigentes 

começaram a achar que os programas faziam agitação, que questionavam, às 

vezes, o próprio sindicato, que os bolsistas estavam se projetando muito e 

 
benefícios assistenciais aos seus funcionários”. SOUTO JÚNIOR, José Fernando. Práticas assistenciais em 
sindicatos do ‘novo sindicalismo’: a persistência da roda. Encontro ANPOCS, 24, 2000. Petrópolis. Anais... 
Petrópolis, Palácio Quitandinha, 2000. Disponível em: 
<https://www.anpocs.com/index.php/encontros/papers/24-encontro-anual-da-anpocs/gt-22/gt18-18/4870-
jsoutojr-praticas/file>. Acessado em 22/10/2021. p.26 
332 FONTES, Paulo. Colônia de Férias do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de São Paulo, Praia Grande 
(SP). Lugares de Memória dos Trabalhadores. n. 92. Laboratório de Estudos de História dos Mundos do 
Trabalho (LEHMT).2021. Disponível em: < https://lehmt.org/lmt-92-colonia-de-ferias-do-sindicato-dos-
trabalhadores-texteis-de-sao-paulo-praia-grande-sp-paulo-fontes/>. Acessado em 22/10/2021. 
333 LOPES, José Sérgio Leite. Introdução. In: LOPES, José Sérgio Leite; HEREDIA, Beatriz. (orgs.). op. 
cit. p.31-32. 
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depois poderiam querer tomar a direção das entidades, pois tinham facilidade 

de comunicação com o público. Isso foi criando dificuldades para a 

manutenção desse tipo de atividade.334 

Os recursos que, na opinião dos sindicalistas e do Ministério do Trabalho, 

deveriam ser revertidos para trabalhos ‘apolíticos’ na entidade, estavam sendo 

rapidamente reutilizados para criar uma oposição as ações dos dirigentes. O controle da 

classe trabalhadora, via financiamento, poderia ser um dos objetivos da ditadura, no 

entanto, na prática, as experiências se mostravam multifacetadas.  

Esses filhos dos sindicalizados participavam do Programa Especial de Bolsas de 

Estudos – PEBE – tema do próximo capítulo.  

  

 
334 LIMA, Maria do Socorro de Abreu e. op. cit. p. 173-174. 



157 
 

Capítulo 3: O trabalhador e o ensino durante a ditadura: o 
Programa Especial de Bolsa de Estudos (PEBE) 

 

Walter Peracchi Barcelos assumiu o cargo de ministro do Trabalho em dezembro 

de 1965. O político via na Pasta uma possibilidade de trampolim, tendo ali ficado apenas 

seis meses. O militar entendia pouco dos assuntos trabalhistas, mas, durante o tempo em 

que esteve no Ministério, um dos programas baluartes da ditadura foi criado. Pouco tempo 

depois das intervenções em massa nos sindicatos, que se deram no momento do pós-golpe 

de 1964, e com o aumento da oposição da classe trabalhadora ao governo, era necessária 

uma nova estratégia de controle, sem a interferência direta. 

Como controlar sem intervir e como manter as lideranças eleitas em um contexto 

de forte perda de direitos, de compressão salarial e fim da estabilidade, com a classe 

trabalhadora abandonando os sindicatos diante da ausência de defesa dos seus interesses? 

E, especialmente, como fazer isso sem afetar a política salarial e sem deslocar 

investimentos? A política salarial, desde o início do golpe, passou a ser um assunto de 

fórmulas matemáticas sob a responsabilidade dos setores econômicos, como o Ministério 

do Planejamento e Fazenda, e sua gestão e alteração geravam fortes disputas dentro do 

Executivo, inviabilizando ganhos para os trabalhadores. A solução apareceu na forma do 

Programa Especial de Bolsa de Estudos (PEBE). 

O PEBE foi criado pelo decreto n.º 57.870, em 25 de fevereiro de 1966, e tinha 

como principal objetivo fornecer bolsas de estudos para trabalhadores sindicalizados e 

seus dependentes. O valor deveria suprir “o custeio das despesas essenciais à educação 

de nível médio (secundário, industrial, comercial, agrícola e normal) inclusive gastos de 

alimentação, material escolar, vestuário, transporte, assistência médica e 

odontológica”.335 As bolsas poderiam ser integrais, caso o aluno estivesse matriculado em 

um instituto de educação privado, incluindo, além das mensalidades, os gastos extras, ou 

parciais, no caso de matrícula em colégios públicos, cobrindo os gastos extras. 

O caminho percorrido pelo PEBE, desde a sua criação até o fim do governo 

Médici, permite visualizar as flutuações da política trabalhista ditatorial, mostrando como 

o projeto cresceu e foi utilizado como vitrine positiva diante dos trabalhadores e da 

 
335 Boletim nº 191. 25/05/1966. Caixa 427. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. Os boletins, 
publicados pela Agência Nacional, são a principal fonte utilizada nesse capítulo. O acervo está sob guarda 
do Arquivo Nacional. 
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opinião pública, tanto pelo governo quanto pelos sindicatos. Por um lado, o uso que os 

seus gestores deram ao programa projetava quão vinculados a essa agenda eles se sentiam, 

por outro, o seu desenvolvimento evidencia como o PEBE fazia parte de uma agenda 

pública maior, dentro da política educacional da ditadura. A relação próxima do Programa 

com a repressão, como foi discutido anteriormente, também permite compreender as 

diferentes estratégias que o governo utilizou para tentar controlar a ação da classe 

trabalhadora. 

Nesse sentido, o PEBE se torna um projeto símbolo da política trabalhista 

ditatorial que visava promover a ‘democratização das oportunidades’, ampliando as 

atribuições dos sindicatos, deslocando o seu foco de atuação das reivindicações salariais 

para o desenvolvimento – em associação com o governo – de projetos e programas de 

investimentos nos setores sociais de produtividade indireta. O PEBE seria aventado como 

um salário indireto e ainda contribuiria com a capacitação de mão de obra, gerando um 

aumento da produtividade, palavra importante e recorrente nos discursos do período. Essa 

fala se coaduna com a teoria do capital humano, que influenciou e norteou a formulação 

das políticas educacionais, especialmente as relacionadas à reforma do Segundo Grau 

(Ensino Médio). Com pouco tempo de existência, o PEBE era defendido por Campos 

como “mais um passo da política trabalhista do governo federal, em termos reais, sob 

tríplice aspecto: salarial, educacional e saúde”.336 

O entendimento sobre a burocracia estatal é essencial para uma melhor 

compreensão do Estado e seus atores, assim como serve de porta de entrada para ver como 

a ação da classe trabalhadora interfere diretamente na aplicação de suas políticas. O 

aparelho repressor, durante a ditadura, teve que articular diferentes formas de controle e, 

mesmo nas falas oficiais, os conflitos conseguiam passar pelas frestas da censura. 

Portanto, pensar nos documentos produzidos no período ditatorial é extrapolar a visão de 

que a repressão está registrada apenas nos órgãos de segurança, é perceber que cada braço 

estatal estava a serviço da ditadura. Inclusive os boletins de notícias de uma agência 

pública. Nesse sentido, é necessário compreender que as políticas sociais foram 

idealizadas e implementadas em um contexto de forte repressão, não sendo possível 

separar um aspecto do outro. 

 

 
336 Boletim nº 191. 25/05/1966. Caixa 427. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 



159 
 

As políticas educacionais e o PEBE 
 

Quando Peracchi Barcellos falou no programa A Voz do Brasil nas vésperas do 

Dia do Trabalhador de 1966, ele fez questão de destacar como o golpe de 1964 era uma 

resposta à ameaça da implantação da “República Sindicalista”. Salientou a necessidade 

da “campanha saneadora do ponto de vista econômico-financeira” e da renovação da vida 

sindical, que passaria a ser mais autêntica, ocupando a posição de colaboradora com o 

desenvolvimento do país. Ao falar sobre o BNH e o PEBE, afirmou que 

só estas duas medidas, independente das que vêm sendo postas em prática, no 

sentido de moralizar a vida sindical, de dar-lhe uma estrutura, só estas duas 

medidas, como eu afirmava, seriam suficientes para que o operário brasileiro 

reconhecesse no eminente Presidente Castello Branco um governo que 

realmente cuida e zela pelo trabalhador brasileiro. Injusto fama de tirar 

direito.337 

No 1º de maio daquele ano, Castelo Branco, com Peracchi Barcelos, em 

solenidade no Teatro Municipal de São Paulo, entregou a primeira bolsa escolar do PEBE. 

Os números ali apresentados destacavam a importância da bolsa. De acordo com os dados 

apresentados, em 1964, havia 5.473 estabelecimentos de nível médio em todo o país, dos 

quais 60% eram de natureza privada. A intenção do PEBE era distribuir 40 mil bolsas 

para cerca de 985 sindicatos, com foco na formação técnica de seus filhos. O discurso de 

formação de uma nova classe trabalhadora era ressaltado na utilização das expressões 

“formação de capital humano” e “trabalho qualificado”.338  

A utilização dessas duas expressões indica precisamente o papel que a educação 

teria na vida do trabalhador. O PEBE fazia parte de um processo maior, da reforma 

educacional no Brasil339, cujas diretrizes estavam sendo formuladas pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e pelos técnicos e consultores da Agência dos Estados Unidos 

para o Desenvolvimento Internacional (USAID), no que ficou conhecido como ‘Acordos 

MEC-USAID’. Esses acordos foram assinados secretamente, nos primeiros meses pós-

golpe de 1964, e vieram à público apenas no final de 1966.  

 
337 Boletim nº 603. 31/03/1966. Caixa 423. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
338 Boletim nº 77. 01/04/1966. Caixa 424. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
339 As modificações na legislação apareceram na Constituição de 1967, na lei n.º 5.540, de 28 de novembro 
de 1968, sobre a reforma universitária, e na lei n.º 5.692, de 11 de agosto de 1971, que reforma o primeiro 
e segundo graus. No entanto, é possível ver pelo discurso e pelas datas dos Acordos MEC-USAID que as 
alterações começaram a ser efetuadas antes mesmo da sua promulgação legal. 
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Os Acordos reestruturaram toda a organização educacional brasileira, seus 

objetivos, conteúdos e tempo de duração340. Apesar do impacto em todo o sistema, a 

reforma alterou especialmente a concepção que norteava o ensino do que se tornou o 

Segundo Grau, que passou a ser considerado uma fase de capacitação profissional para o 

mercado de trabalho, baseada na teoria do capital humano. 

De forma superficial, a teoria concebe que o indivíduo investe na sua educação 

visando um aumento de rendimentos no futuro. Por ter mais educação, o indivíduo estaria 

mais preparado para competir no mercado, aumentando a sua produtividade e gerando 

um acréscimo no seu salário. Nesse sentido, a educação era vista como um capital a ser 

investido.341 

Pelo mínimo, podem-se levantar três críticas à teoria do capital humano. A 

primeira é à concepção que equivale a educação ao capital e, em certa medida, aos meios 

de produção. “Nesta perspectiva, todo trabalhador é agora um capitalista”, porém a 

educação “não pode ser chamada de capital, posto que não proporciona aos trabalhadores 

educados nenhum controle sobre os meios de produção, muito pelo contrário, estes são 

destituídos de qualquer propriedade .” A segunda crítica é à desconsideração do sistema 

econômico que essa teoria meritocrática implica, o acesso a vagas nas escolas e a 

qualidade do ensino, assim como os empregos oferecidos e as formas de organização das 

empresas, impactam diretamente no salário a ser oferecido, e, portanto, o mero acesso à 

educação não garante o retorno em termos monetários. E, por fim, outros elementos 

afetam a remuneração, como raça, gênero, idade e etnia, que são “frequentemente 

considerados como irrelevantes pelos defensores do capital humano” e, no entanto, são 

“variáveis determinantes no processo de seleção de trabalhadores pelos capitalistas”. 342  

Sob o prisma da teoria do capital humano, devia-se investir em educação, pois 

através dela se ampliaria a produtividade nacional e, a partir desse acréscimo, os salários 

poderiam ser aumentados. Não coincidentemente, uma das primeiras fontes de renda para 

 
340 Diversos estudos foram feitos sobre os Acordos MEC-USAID: ARAPIRACA, José Oliveira. A USAID 
e a educação brasileira: um estudo a partir de uma abordagem crítica da teoria do capital humano. 
Dissertação de mestrado. Instituto de Estudos Avançados. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 1979. 
ALVES, Márcio Moreira. Beabá dos MEC-USAID. Rio de Janeiro: Gernasa, 1968. ROMANELLI, Otaíza 
de Oliveira. História da educação no Brasil (1930/1973). Petrópolis: Editora Vozes, 1978. 
341 ALMEIDA, Edson Pacheco de. PEREIRA, Rosângela Saldanha. Críticas à teoria do capital humano: 
uma contribuição à análise de políticas públicas em educação. Revista de Educação, v. 9, n. 15, 2000. 
Disponível em <https://www.ufmt.br/revista/arquivo/rev15/AlmeidaPereira.html>. Acessado em 
28/09/2019.  
342 Ibidem. 
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o PEBE foi a Aliança para o Progresso343, um programa de assistência socioeconômica 

aos países latino-americanos, cujos recursos eram geridos em sua maioria pela USAID.  

De acordo com a lei que criou o PEBE, os recursos do programa poderiam vir de 

dotações da União, rendas de tributos federais, contribuições de empresas, acordos 

internacionais e rendas do próprio programa. Com o passar do tempo, houve modificação 

na distribuição orçamentária para o financiamento do projeto, mas o desenho educacional 

traçado pela agência internacional não se alterou, pelo contrário, aprofundou-se, como 

veremos à frente. 

Outra questão envolvendo a reforma educacional, especificamente o ensino de 

segundo grau, deve ser considerada. Uma das justificativas utilizadas para que essa fase 

fosse remodelada era o impacto que gerava no ensino superior, ou no chamado terceiro 

grau. Desde a segunda metade da década 1950, a rápida industrialização criou uma 

variedade de novos empregos ao mesmo tempo em que passou a deteriorar os 

“mecanismos tradicionais de ascensão da classe média”344, gerando um aumento da 

demanda por vagas nas universidades que não foi acompanhado pela sua oferta. A 

reforma educacional, nesse sentido, teve como objetivo quebrar a integração entre o 

ensino médio e a universidade, pois, profissionalizando-se o segundo grau, esse passaria 

a ser a etapa final de capacitação e formação, despejando o trabalhador diretamente no 

mercado de trabalho. 

Uma vez adquirida uma profissão, antes de ingressar na Universidade, o 

candidato potencial a ela ingressaria na força de trabalho e se despreocuparia 

de continuar lutando pela aquisição de uma profissão que, na maioria dos 

casos, só era obtida através do curso superior.345 

A questão das vagas foi solucionada com o freio na demanda346. Essa solução 

marcava a contradição entre o discurso da teoria do capital humano e a prática, a 

legislação que estava sendo criada. Se o trabalhador quisesse mais salários, precisaria ter 

mais educação. No entanto, ele não deveria almejar sua ascensão até a universidade, que 

 
343 Verbete: Aliança para o Progresso. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. 
Disponível em: <https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/alianca-para-o-progresso-
1>. Acessado em 20 fev 202. Para saber mais, ver: LOUREIRO, Felipe Pereira. Empresários, 
Trabalhadores e Grupos de Interesse: a política econômica nos governos Jânio Quadros e João Goulart, 
1961-1964. São Paulo: Editora UNESP, 2017. 
344 ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. op. cit. p.205 
345 Ibidem. p. 234 
346 Rodrigo Patto Sá Motta analisa a reforma universitária empreendida pela ditadura militar e o impacto 
na ampliação de vagas. Ver: MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades e o regime militar: op. cit. 
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era um espaço elitizado e das classes altas. Era necessário garantir os limites que 

circunscreviam o espaço social dos trabalhadores. A reforma educacional era uma política 

pública que visava a exclusão e a restrição do acesso aos direitos mascarada de 

democratização de oportunidades. 

Dentro da esfera sindical, o PEBE passou a cumprir outro papel, o de controle. 

Para o recebimento da bolsa de estudos, era fundamental a presença do sindicato, que 

funcionaria como instrumento de promoção social. No entanto, a entidade era mais que 

uma colaboradora e passava a assumir funções de um braço do poder federal, sendo 

responsável pelo recolhimento do pedido do sindicalizado a concorrer à bolsa, pelo exame 

e conferência das informações, pelo envio da documentação para o Ministério do 

Trabalho e pela distribuição dos cheques aos contemplados347.  

Talvez o maior poder de barganha que as diretorias possuíam era a autoridade de 

fazer as listas de classificação dos candidatos a bolsistas, pois o controle de cessão da 

bolsa poderia constranger e coagir os trabalhadores a garantir votos, durante as eleições, 

a determinadas chapas. E esse poder não foi dado inocentemente pelo Ministério do 

Trabalho, as intervenções sindicais tinham um alto custo, internamente e externamente, 

para o governo golpista. Era necessário assegurar que, diante do contexto de paralisação 

das atividades sindicais visando reajuste salarial, do arrocho e das perdas de direitos, 

existissem outros meios, além da repressão direta, de controle dessas diretorias e seus 

associados. 

 

A institucionalização das bolsas de estudo 
 

Eram os sindicatos que solicitavam a inscrição no PEBE ao Ministério do 

Trabalho. Após aprovação do órgão, a entidade era habilitada a receber as bolsas. Em 

dados divulgados no final de março de 1966, antes mesmo que a primeira bolsa fosse 

entregue na cerimônia do Dia do Trabalhador, já se sabia que o Programa distribuiria 40 

mil bolsas em sua primeira parcela. 

 

 
347 Boletim n. 77. 01/04/1966. Caixa 424. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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Tabela 3: Número de bolsas do PEBE distribuídas em 1966 por Estado. 

Estado348 Bolsa parcial Bolsa integral Total 

Alagoas 118 216 334 

Amazonas 146 107 253 

Bahia 980 772 1752 

Ceará 351 625 976 

Distrito Federal 120 120 240 

Espírito Santo 249 271 520 

Goiás 220 320 540 

Guanabara 2959 2573 5532 

Maranhão 100 205 305 

Minas Gerais 1405 3185 4590 

Pará 152 307 459 

Paraíba 220 299 519 

Paraná 1930 574 2504 

Pernambuco 624 1000 1624 

Piauí 114 136 250 

Rio de Janeiro 609 1565 2174 

Rio Grande do Norte 245 157 402 

Rio Grande do Sul 1945 1793 3738 

Rondônia 5 10 15 

Santa Catarina 463 466 929 

São Paulo 6901 5183 12084 

Sergipe 144 116 260 

Total 20000 20000 40000 
Fonte: Pernambuco obteve 1.624 bolsas de estudos para filhos de trabalhadores. Diário de Pernambuco, 

Segundo Caderno, 31/03/1966. p.6. 

  

Apenas o Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Guanabara e Rio de Janeiro) recebeu 

11.874 bolsas parciais e 12.506 integrais, correspondendo, respectivamente, a 59,37% e 

62,53% do total distribuído. Rio Grande do Sul e Paraná também receberam uma 

 
348 De acordo com a reportagem, apenas sindicatos localizados no Mato Grosso e Acre não se inscreveram. 
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quantidade maior, foram 3.738 bolsas para o primeiro e 2.504 para o segundo, integrais e 

parciais em comparação aos estados do Nordeste. Nesse caso, Bahia, Pernambuco e Ceará 

receberam, respectivamente, 1.752, 1.624 e 976 bolsas, parciais e integrais. Fora os 

números absolutos da distribuição das bolsas, é possível notar que em alguns dos estados 

citados existe uma maior destinação de bolsas parciais ou integrais, indicando, talvez, a 

presença de escolas particulares ou públicas.  

Não é possível saber qual foi a metodologia adotada pelo Ministério do Trabalho 

para a distribuição das bolsas. Nos informes da Agência Nacional foi apontado que os 

sindicatos deveriam se inscrever voluntariamente, a maior quantidade de bolsas recebidas 

pelos Estados do Sudeste sugere, portanto, que eles o fizeram com antecedência. De 

forma complementar, os Estados dessa região concentravam também os maiores números 

de trabalhadores sindicalizados e de entidades que sofreram intervenções. No entanto, 

conforme se verá a seguir, essa distribuição também seguiu critérios educacionais. 

A quantidade de bolsas parciais e integrais distribuídas foi discrepante em alguns 

Estados. Minas Gerais e Rio de Janeiro receberam duas vezes mais bolsas integrais que 

parciais. De forma inversa, no Paraná, foram distribuídas 1.930 bolsas parciais e apenas 

574 integrais. Tendo em vista que as bolsas integrais incluíam o valor da mensalidade em 

instituição particular, pode-se pressupor que estados que possuíam menor ofertas de vagas 

em estabelecimentos de ensino público seriam os estados que iriam solicitar mais bolsas 

integrais. Ou seja, nos Estados em que houvesse um número maior de escolas públicas, 

seriam solicitadas mais bolsas parciais, considerando que não era necessário pagar a 

mensalidade. 

O Anuário Estatístico de 1967 confirma essa hipótese. No ano de 1966, foram 

realizadas 2.483.212 matrículas em estabelecimentos educacionais que ofertaram vagas 

para o ensino médio no Brasil. Esses dados englobavam todas as modalidades de ensino: 

secundário, industrial, comercial, agrícola e normal. Das matrículas efetuadas, 1.259.156 

foram em instituições públicas e 1.224.056 em privadas. Esse equilíbrio nacional não 

refletia a realidade observada nos estados. A tabela a seguir indica a quantidade de 

matrículas no ensino médio realizadas no início do ano de 1966, separadas por tipos de 

estabelecimentos. 
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Tabela 4: Matrículas no início do ano de 1966, em estabelecimentos públicos e particulares, no ensino 
médio em geral. 

Estado Estabelecimento 
público 

Estabelecimento 
particular Total 

Acre 1.185 471 1.656 

Alagoas 6.589 15.568 22.157 

Amapá 3.871 76 3.947 

Amazonas 5.569 6.770 12.339 

Bahia 57.889 52.454 110.343 

Ceará 29.966 37.648 67.614 

Distrito Federal 15.121 4.270 19.391 

Espírito Santo 22.239 21.347 43.586 

Goiás  26.861 24.510 51.371 

Guanabara 109.378 140.239 249.617 

Maranhão 7.631 19.730 27.361 

Mato Grosso  11.942 11.847 23.789 

Minas Gerais 123.768 193.310 317.078 

Pará 16.441 28.429 44.870 

Paraíba 16.004 17.378 33.382 

Paraná 115.040 35.565 150.605 

Pernambuco 42.388 59.374 101.762 

Piauí 11.965 10.321 22.286 

Rio de Janeiro 34.382 103.028 137.410 

Rio Grande do Norte 13.429 9.472 22.901 

Rio Grande do Sul  112.162 113.762 225.924 

Rondônia 904 415 1.319 

Roraima 253 392 645 

Santa Catarina  36.672 32.351 69.023 

São Paulo 430.691 276.073 706.764 

Sergipe 6.816 9.256 16.072 

Total 1.259.156 1.224.056 2.483.212 
Fonte: Serviço de Estatística da educação e Cultura. Tabela extraída de: Anuário estatístico do Brasil 

1967. Rio de Janeiro: IBGE, v. 28, 1967.349 
 

349 Matrícula no início do ano, seguindo o ciclo didático e a dependência administrativa – 1964/1965. 
Disponível em: 
<https://seculoxx.ibge.gov.br/images/seculoxx/arquivos_download/educacao/1967/educacao1967m_aeb_
182a183.pdf>. Acessado em 23/09/2020. 



166 
 

De acordo com a Tabela 3, o Estado do Paraná realizou 76% das suas matrículas 

em estabelecimentos públicos. Ao passo que Minas Gerais e Rio de Janeiro o fizeram, 

respectivamente, em 39% e 25% delas. O estado fluminense, por sinal, possuía a menor 

porcentagem nacional de matrículas em estabelecimentos públicos, sendo nele dominante 

o peso das entidades particulares. 

Ao comparar, por estado, a quantidade de bolsas distribuídas com a quantidade de 

matrículas realizadas por tipos de estabelecimentos de ensino, é possível notar que o 

Ministério do Trabalho optou por enviar mais bolsas para os estados que tinham maior 

oferta de ensino. Ou seja, se havia mais alunos, eram necessárias mais bolsas. Essa 

informação demonstra a sintonia entre os ministérios, que trabalhavam de forma 

articulada para a instalação desse programa, reforçando a ideia de que as políticas sociais 

eram parte de uma política de Estado e se inseriam em um modelo a ser construído a 

longo prazo. 

O valor das bolsas é outro dado que variava por Estado.  

Tabela 5: Valor total das bolsas do PEBE, distribuídas em 1966, por região. 

Grupo 
Bolsa parcial 

(Cr$) 

Bolsa Integral 

(Cr$) 

1 – Piauí 130.000 230.000 
2 – Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Sergipe, Alagoas 150.000 250.000 

3 – Amazonas, Pará e Rondônia 80.000 300.000 

4 – Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Goiás 200.000 330.000 

5 – Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 230.000 380.000 
6 – Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro 240.000 400.000 

7 – São Paulo e Guanabara 250.000 420.000 
 Fonte: Pernambuco obteve 1.624 bolsas de estudos para filhos de trabalhadores. Diário de Pernambuco, 

Segundo Caderno, 31/03/1966. p.6. 
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A divisão em grupos de Estados, conforme primeira coluna da Tabela 4, seguia a 

mesma do salário-mínimo350.  Em 1966, o valor mensal do salário-mínimo no Estado do 

Piauí era Cr$ 48.000,00 e no Estado da Guanabara era Cr$ 84.000,00351. 

Comparativamente com a Tabela 4, esses dois Estados eram os extremos do mínimo e do 

máximo dos valores totais das bolsas de estudos e dos salários-mínimos no país. Em um 

ano, o recebimento de uma bolsa de estudos correspondeu a um aumento na renda familiar 

de, aproximadamente, quatro salários-mínimos mensais, no caso da bolsa integral, e dois 

salários e meio, no caso da parcial. 

Estabelecidos os critérios do Programa, era necessário dar continuidade na sua 

divulgação e explicitar publicamente o seu local dentro da agenda governamental. Luiz 

Gonzaga do Nascimento e Silva, presidente do BNH, ao falar em uma emissora de TV, 

em fins de maio de 1966, destacou a importância do cooperativismo para assegurar os 

recursos e o papel dos sindicatos. Ele ressaltou que as lideranças estavam retomando a 

sua posição diante da categoria e seus afiliados.  

Portanto, a base primeira do sistema é a ligação sindical. Pretendemos que os 

sindicatos estejam à frente dessas organizações, que sejam, realmente, os seus 

incorporadores, e que fiscalizem, que verifiquem toda a sua realização. (...) 

Preocupou-se o governo, por isso, em oferecer à classe trabalhadora, 

democraticamente, concretamente, novas oportunidades, novas vantagens. 

Assim, no campo da saúde pública e no campo da educação, através de bolsas 

de estudos para os filhos dos trabalhadores, e, no campo da habitação, através 

de financiamentos postos à disposição das classes operária.352 

Sua fala indica qual era o papel que os sindicatos deveriam desempenhar. Os 

sindicatos seriam a base do sistema cooperativista, cujas organizações, conforme aponta 

Nascimento e Silva, seriam geridas pelas entidades sindicais, e era através delas que se 

‘dariam’ novas oportunidades para os trabalhadores. As cooperativas de habitação são 

objetos de inúmeros estudos dentro da historiografia, mas a intenção era que a gestão 

 
350 O valor do salário-mínimo era diferente de acordo com os Estados e suas sub-regiões. O salário-mínimo 
nacional, com um único valor, foi adotado em 1984. Para saber mais, ver: SILVA, Nauber Gavski da. O 
“mínimo” em disputa: Salário-mínimo, política, alimentação e gênero na cidade de Porto Alegre (c.1940 –
c.1968). Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre, 2014. 
351 BRASIL. Decreto n.º 57.900, de 2 de março de 1966. Modifica a tabela de salário-mínimo aprovada 
pelo Decreto n.º 55.803, de 26 de fevereiro de 1965, e dá outras providências. 
352 Boletim n. 397. 30/05/1966. Caixa 427. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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sindical também perpassasse pela área da saúde e da educação. Sendo, talvez, essa última 

a menos conhecida. 

O discurso abrangente de Nascimento e Silva, extrapolando os limites do cargo 

que ocupava, mostrava que o seu nome já era cotado para a pasta do Trabalho, tendo em 

vista que Peracchi Barcelos já tinha conseguido o que desejava, ao adquirir o capital 

político para se tornar governador do Rio Grande do Sul. 

Alinhado com os interesses do Planejamento e repetindo o discurso do novo 

trabalhismo, só faltava para Nascimento e Silva a aprovação dos militares. O que 

aconteceu em 21 de julho de 1966, quando ele falou na Escola Superior de Guerra (ESG) 

sobre a necessidade de colaboração entre os ministérios e que a educação, a habitação, a 

proteção à saúde e a assistência social seriam os pilares da política trabalhista. Era preciso 

um técnico alinhado para conseguir atingir os últimos dois tópicos, através da unificação 

da previdência. Em sua fala, os sindicatos novamente são colocados como extensão do 

poder federal, ao ele afirmar que esses devem “pleitear para seus associados novas 

vantagens que contribuirão para elevar os níveis dos trabalhadores e, portanto, para os 

habilitar a assunção de maiores responsabilidades, de que certamente lhe advirão maiores 

vantagens” .353 Nas palavras do futuro ministro, o aumento da produtividade vinculado à 

educação e técnica do trabalhador era a chave de sua integração no desenvolvimento 

nacional. 

É bom não se deixar enganar pois, mesmo o PEBE sendo colocado como 

programa prioritário do governo, sua administração era eficiente na retórica, mas não na 

prática. A primeira parcela de pagamento das bolsas foi liberada com atraso, pois o 

Tribunal de Contas da União (TCU) não tinha aprovado o acordo entre Planejamento, 

Trabalho e Banco do Brasil.354 A morosidade no pagamento se repetiu constantemente 

durante diversos anos do programa. 

O discurso de posse de Nascimento e Silva continha elementos obrigatórios em 

todas as falas públicas do primeiro escalão governamental sobre os sindicatos do pré- 

1964: “interesses espúrios”, “classe de intermediários inidôneos”, “enganadores”. Porém, 

diferente de Peracchi, que não avançava disso, Nascimento e Silva ressaltava que era 

 
353 Boletim n. 64. 01/08/1966. Caixa 430. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
354 Boletim n. 204. 24/06/1966. Caixa 428. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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necessária uma reestruturação da ação sindical, tendo no aumento do número de 

associados a garantia para fazer valer as decisões.355 

O discurso e a sua primeira entrevista possibilitam a contraposição entre o 

discurso oficial e as demandas da classe trabalhadora. Ao ser perguntado se faria um 

“reexame profundo da legislação trabalhista”, Nascimento e Silva afirma cautelosamente 

que não desejava fazer uma “modificação radical no Ministério”, mas que a sua nomeação 

corresponderia a uma “nova fase da Revolução, a uma nova colocação de soluções para 

os problemas nacionais”.356 Marcar a futura gestão como ‘uma nova fase’ é rotina em 

qualquer discurso de posse. No entanto, apesar de o ministro tentar circunscrever sua fala 

no que havia de novidades, as perguntas nessa entrevista mostravam que as demandas da 

área trabalhista eram a condição salarial, a liberação dos sindicatos (ainda existiam cerca 

de 8% sob intervenção), o fim da estabilidade e a unificação da Previdência. O PEBE foi 

citado em duas falas do ministro, uma sobre a necessidade de aumentar o número de 

sindicalizados e outra em que o usou como justificativa para o problema salarial e o 

salário indireto.357 

Nos quadros técnicos do Ministério, fica clara a intenção de promover o retorno 

dos funcionários do período em que Arnaldo Sussekind era ministro, especialmente 

aqueles que tratavam os assuntos vinculados exclusivamente à pasta do Trabalho, como 

o Departamento Nacional do Trabalho (DNT), voltando ao cargo de diretor Jorge da Silva 

Mafra Filho, para retomar planos e completar uma missão, em suas palavras.358 Não 

coincidentemente, após a posse, todos os esclarecimentos sobre a intervenção eram dados 

por ele359 e um novo método parece ter sido empregado para evitar a intervenção: o 

cancelamento das eleições por falta de quórum. Essas notícias começaram a aparecer, 

mostrando que o DNT passava a utilizar outros meios para reprimir as oposições dentro 

dos sindicatos, um novo caminho tomado especialmente após as greves de 1968. 

Quanto ao PEBE, o atraso inicial no pagamento das bolsas foi socorrido por uma 

verba internacional da USAID, que injetou 14 bilhões de cruzeiros no programa.360 Os 

sindicatos ainda não estavam convencidos de que as bolsas de estudos deveriam ser a 

 
355 Boletim n. 143. 03/08/1966. Caixa 430. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
356 Ministro do Trabalho: diálogo com os sindicatos é nova meta. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. 1º 
Caderno, 10 ago 1966. p.14. 
357 Boletim n. 382. 06/08/1966. Caixa 430. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
358 Boletim n. 32. 11/08/1966. Caixa 430. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
359 Boletim n. 213. 06/10/1966. Caixa 433. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
360 Boletim n. 30. 21/10/1966. Caixa 434. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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principal bandeira defendida. Em reunião com o ministro, o presidente da Federação 

Nacional de Trabalhadores nas Indústrias Urbanas o congratulou pelas providências sobre 

o PEBE, mas pediu reajuste salarial.361 

Em sua última entrevista no ano de 1966, Nascimento e Silva rebatia as críticas 

sobre a falta de liberdade sindical. O ministro afirmava que foram realizadas eleições em 

todas as confederações, em 144 federações e em 730 sindicatos de categorias econômicas 

e 1.579 de empregados. Outro assunto abordado foi a liberação de 23 mil bolsas do 

PEBE362, projetando-se que, em 1967, o programa distribuiria 70 mil bolsas, com o custo 

de 22,5 bilhões.363 

Um dado interessante é que muitos boletins ressaltam o uso de um sistema 

eletrônico para a classificação dos candidatos a fim de evitar influência ou interferência, 

no entanto, as bolsas eram liberadas por agrupamentos de Estados, e era essencial a 

classificação dos sindicatos. Nesse sentido, a preocupação com a influência era, 

possivelmente, voltada mais para dentro do governo que para fora desse. Os critérios para 

classificação eram, primeiro, a menor renda per capita (sendo conceituada como a renda 

familiar, a soma dos rendimentos, salários, gratificações e quaisquer outras rendas, 

dividida pelo número de componentes da família). Em caso de empate, o critério de 

preferência era a matrícula em curso técnico agrícola, seguida pelo adiantamento escolar 

do candidato. O segundo critério significava, claramente, um incentivo para que o 

trabalhador continuasse vinculado à entidade sindical, era o tempo ininterrupto de 

sindicalização. Este critério era seguido por invalidez e, depois, por ser o candidato filho 

de ex-combatente. O corte de renda era um critério reforçado em todos os comunicados, 

pois não era permitida a concessão da bolsa para quem tivesse a renda per capita superior 

ao salário-mínimo da região.364 

Como é comum na administração pública, o aumento da regulamentação do 

programa acompanha o seu investimento e importância nas políticas governamentais. A 

primeira expansão se deu no conceito dos trabalhadores sindicalizados, passando a 

abarcar também os aposentados e outros sindicatos de categorias liberais, como 

 
361 Boletim n. 213. 06/10/1966. Caixa 433. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
362 Boletim n. 58. 21/12/1966. Caixa 437. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
363 Boletim n. 145. 05/01/1967. Caixa 438. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
364 Boletim n. 114. 23/02/1967. Caixa 440. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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jornalistas e funcionários de paraestatais. Depois, na caracterização de quem seriam os 

‘filhos e dependentes’. 

O fim do governo Castelo Branco e início do Costa e Silva indicavam também 

uma mudança de direcionamento da pasta do Trabalho. Discursos de saída e entrada de 

novos ministros revelam qual foi e qual seria o foco da administração. Nascimento e Silva 

fez questão de ressaltar que, dos 4.419 sindicatos existentes, apenas 56 ainda estavam sob 

intervenção e que havia trabalhado no plano de valorização dessas entidades através do 

BNH e do PEBE. Sobre o PEBE, a oferta do programa tinha passado, no total, de 21 mil 

bolsas365, em 1966, para 70 mil, em 1967.366 O que o ministro esqueceu de citar é que 

todas as parcelas das bolsas foram pagas com atraso e que, em abril de 1967, em alguns 

Estados, os bolsistas ainda estavam começando a receber a segunda parcela de 1966. 

O discurso de posse de Jarbas Passarinho, por outro lado, evidenciava a intenção 

de direcionar a pasta para assuntos de impacto no mundo da política e na sociedade, 

desligando-a de aspectos puramente técnicos e econômicos. Inicialmente, ele manteve 

nos cargos de secretaria geral e chefia de gabinete os mesmos técnicos de Nascimento e 

Silva, mas, com o avançar do tempo, eles foram substituídos por militares em uma via 

dupla, mostrando um aparelhamento do ministério, numa tentativa de Passarinho de 

acomodar aliados, e trabalhando em favor da repressão. 

Como os assuntos do Trabalho não eram o forte de Passarinho, suas ações nessa 

pasta vão sendo descortinadas pelos projetos que ele buscou publicizar e incentivar. O 

primeiro mês da sua atuação foi marcado por reuniões com diferentes setores para 

entender os problemas e o desenvolvimento das atividades. Especialmente na reunião 

com a diretoria do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Passarinho “ressalta 

que não será permitido o desvirtuamento das finalidades do INPS por motivos 

políticos”.367 Ainda preso à retórica da subversão, o ministro não tinha compreendido 

como a demissão de diversos funcionários dos ex-IAPs, a dificuldade de prestação dos 

serviços e o aumento da burocratização, efeitos da unificação realizada pelo governo, 

impactaram negativamente a classe trabalhadora. 

 
365 O número correto de bolsas distribuídas é difícil de precisar. Alguns boletins falam em 23 mil bolsas em 
1966, outros em 21 mil. Provavelmente, o atraso no pagamento pode ter causado essa discrepância. 
366 Boletim n. 486. 17/03/1967. Caixa 442. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
367 Boletim n. 30. 02/05/1967. Caixa 444. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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Na primeira comemoração do Dia do Trabalhador de Costa e Silva, os discursos 

do presidente e do ministro já tinham se alinhado. Em mensagem aos trabalhadores, foi 

falado sobre temas que eram prioridade na agenda trabalhista, como o combate à inflação 

e o impacto nos salários (quase sempre acompanhado da retórica da produtividade), além 

dos desdobramentos da previdência. Outros três assuntos se repetiram até o final da gestão 

de ambos: a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas, a necessidade da 

ampliação da previdência para o campo e o seguro de acidente de trabalho.368 A 

perseguição desses três pontos acompanha a publicação dos boletins, sendo 

repetidamente noticiados. 

A questão do acidente de trabalho é particularmente interessante, pois a ação de 

estatização dos seguros rendeu críticas ao governo no meio financeiro. No entanto, como 

é bem conhecido, o número de acidentes de trabalho durante a ditadura subiu a níveis 

vertiginosos, garantindo ao Brasil o título de campeão mundial.369 Por outro lado, os 

empresários da construção não precisaram ficar tão preocupados, uma das primeiras 

orientações de Jarbas Passarinho era evitar que a fiscalização fosse tão rígida. Ele 

solicitou uma revisão sobre o tema, pois não desejava que: 

a fiscalização do Trabalho seja, apenas, uma fonte de renda para o Estado, 

através da aplicação indiscriminada de multas vultuosas. Entende o Ministro 

do Trabalho que a função específica da Fiscalização é instruir, esclarecer 

dúvidas e orientar os empresários no que se refere à aplicação das leis 

trabalhistas e somente aplicando multas aqueles infratores contumazes e 

maliciosos que buscam, deliberadamente, burlar a lei.370 

Nesse mesmo boletim, era informado o pagamento de mais 3.646 bolsas a 87 

sindicatos, distribuídas no Rio Grande do Sul (35 sindicatos ficaram com 1.600 bolsas, 

sendo 1.021 integrais), no Paraná (43 sindicatos com 1.662 bolsas, sendo 1.082 integrais) 

e Distrito Federal (9 sindicatos com 384 bolsas, sendo 130 integrais). Em outro boletim, 

mais 4.760 bolsas de estudos, distribuídas para a Bahia (62 sindicatos ficaram com 2.356 

bolsas) e Espírito Santo (28 sindicatos com 2.224 bolsas).371 Infelizmente, não é possível 

 
368 BRASIL. Presidência da República. Mensagem dirigida à nação, ao ensejo do “Dia do Trabalho”, lida 
pelo ministro Jarbas Passarinho na sede do sindicato dos portuários e transmitida a todo o país, através da 
rede nacional de rádio e televisão, comandada pela agência nacional. Disponível em: 
<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/costa-
silva/discursos/1967/09.pdf/view>. Acessado em 24/09/2020. 
369 SILVA, Ana Beatriz Ribeiro Barros. op. cit. 
370 Boletim n. 109. 25/04/1967. Caixa 443. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
371 Boletim n. 260. 16/05/1967. Caixa 445. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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acompanhar o valor total despendido em cada Estado, pois os dados não são claros sobre 

qual cota estava sendo entregue nem eram divulgados relativamente a todos os Estados. 

Essa nova informação nos permite apenas ter uma ideia superficial da quantidade de 

sindicatos beneficiados com a distribuição das bolsas. A concentração de bolsas no 

Sudeste aparenta a continuidade da política de distribuição, tendo em vista que esses 

números eram certamente maiores que os da região Norte e de alguns Estados do 

Nordeste. 

Os já mencionados atrasos na entrega das bolsas atingiram níveis críticos para o 

programa no meio de 1967, fazendo-se necessária a convocação de reuniões entre os 

ministérios do Planejamento, do Trabalho e da Fazenda e os administradores do 

USAID.372 Essa situação se repetiu durante todo o ano, forçando Passarinho a liberar uma 

nota pedindo que os estabelecimentos de ensino permitissem que os alunos bolsistas 

fizessem as provas finais.373 Tal cenário foi confirmado na cidade de Bom Jesus do 

Itabapoana, onde o Sindicato dos empregados da indústria do açúcar teve que comunicar 

ao Ginásio Rio Branco, escola privada, que o pagamento da mensalidade estava atrasado 

por causa da ausência do repasse pelo Governo Federal.374 

Com a continuação do atraso das bolsas, um boletim informou que o início do 

pagamento da segunda parcela se daria na última semana de 1967 e a terceira cota de 

1967 só seria paga no final de janeiro.375 A notícia divulgada por esse boletim é 

particularmente interessante, pois o responsável pela informação era Armando de Brito, 

designado presidente do Conselho Administrativo do PEBE. Nome conhecido dentro do 

ministério, ele foi interventor, no imediato pós-golpe, na Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Indústria, uma das mais importantes do país, que tinha como presidente 

Clodesmidt Riani. O bom trabalho nessa entidade valeu a Brito o cargo de diretor 

substituto do DNT, no período em que Sussekind era ministro do Trabalho (1964-

1965).376 Sua presença em um dos mais importantes projetos trabalhistas da ditadura 

 
372 Boletim n. 96. 13/06/1967. Caixa 445. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
373 Boletim n. 343. 20/11/1967. Caixa 453. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
374 Um ex-bolsista do PEBE, em entrevista para a autora, afirmou que, mesmo com o atraso, o diretor não 
permitia que os alunos ficassem sem frequentar a escola ou fazer os exames. SOUZA, Suelen Ribeiro. O 
ensino secundário do Colégio Rio Branco de Bom Jesus do Itabapoana e os alunos bolsistas: apontamentos 
sobre a história e a política educacional. Dissertação. Programa de Pós-graduação em Políticas Sociais. 
Universidade Estadual do Norte-Fluminense Darcy Ribeiro. Campos dos Goytacazes, 2016. p. 108. 
375 Boletim n. 175. 26/12/1967. Caixa 455. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
376 Armando de Brito fala sobre a dificuldade de liberar os sindicatos por falta de funcionários para analisar 
os relatórios das Juntas Governistas. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 01 de novembro de 1964, 1º 
Caderno, p.7. 
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merece destaque e levanta um alerta sobre o papel que viria a desempenhar dentro do 

ministério. 

Desde que assumiu a cadeira do Ministério do Trabalho, Passarinho era indicado 

como um possível sucessor de Costa e Silva na Presidência.377 Dois editoriais do Jornal 

do Brasil foram enfáticos ao caracterizar a política salarial do ministro como demagógica 

e com objetivos eleitoreiros, já que ele a desviou das diretrizes da política econômica, ao 

mudar a fórmula de reajuste, para aumentar sua popularidade.378 Ao mesmo passo, 

Armando de Brito começou claramente a agilizar sua posição como ministro do Trabalho. 

Quase todos os boletins passaram a destacar o seu protagonismo à frente do programa, 

assim como divulgar entrevistas expondo suas ideias sobre os assuntos de trabalho.  

A primeira cota das bolsas de 1968 deveria começar a ser paga em abril, mas a 

não renovação do convênio com o USAID drenou os recursos do programa.379 A partir 

desse período, o governo precisou remanejar as fontes de financiamento do PEBE. 

Emergencialmente, o governo enviou, no dia 30 de janeiro de 1968, para o 

Congresso o projeto de lei nº 986/1968, que dirigia os recursos do Fundo de Assistência 

ao Desempregado para o PEBE. A justificativa apresentada na exposição de motivos era 

que o fundo visava a “assistência ao homem que trabalha e quer ascender na escala de 

valores sociais”, nesse sentido, a bolsa de estudos também atingiria esse fim. O tom do 

discurso ratifica a teoria do capital humano, conectando diretamente a capacidade de obter 

um emprego com o nível de escolaridade. Essas escolhas administrativas não são 

arbitrárias, pois outras opções eram a extinção do PEBE ou a realocação dos recursos de 

outra atividade. A escolha desse fundo reforça a conexão que o governo desejava criar 

entre essas duas políticas sociais. 

Ao mesmo tempo, a escolha do fundo não poderia ter sido mais inoportuna. O 

governo argumentou que o fundo tinha dinheiro suficiente para atender os dois 

programas, tendo em vista que os gastos em 1966, 1967 e os previstos para 1968 eram de 

 
377 Passarinho relata em seu livro de memórias como se deu a escolha de Médici para sucessão de Costa e 
Silva e aponta que ele era o nome indicado para ser presidente. PASSARINHO, Jarbas. op. cit. 
378 Política Salarial. Editorial. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 1º Caderno.18 abr 1967. p.6 e Mistificação. 
Editorial. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 1º Caderno. 3 mai 1967. p.6. 
379 Desde a divulgação dos Acordos MEC-USAID no final de 1966, a opinião pública, especialmente dos 
meios universitários, passou a criticá-los fortemente. Os programas não foram extintos e o convênio 
continuou durante todo o período ditatorial, sendo reformulado apenas no governo Geisel. Para saber mais, 
ver: MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades e o regime militar: op. cit. 
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pequena monta, pois praticamente não havia problema de desemprego no país.380 A 

primeira falácia se revela diante da constatação de que, desde o golpe de 1964, todos os 

ministros do Trabalho tiveram que responder perguntas sobre o aumento dos índices de 

desemprego em todo o país. A segunda estava no fato de a assistência ao desempregado 

ser uma política imediata, que não podia esperar os anos da educação serem completados 

para gerar resultados. 

Ainda assim, no Congresso, o projeto de lei passou por uma rápida tramitação, 

que durou apenas 23 dias, e se tornou a lei nº 5.392/1968. A rápida resolução veio da 

articulação de bastidores, tendo Jarbas Passarinho feito uma exposição no Plenário da 

Câmara e falado com deputados do Arena, enquanto Armando de Brito conversava com 

a Comissão de Legislação Social.381 

Um novo atraso aconteceu no pagamento da terceira cota de 1967, cuja previsão 

era até janeiro, mas que, no final de abril de 1968, ainda não tinha sido efetuado. Diante 

da impossibilidade de gerir um programa sem recursos, Armando de Brito passou a buscar 

soluções mais ‘criativas’, como a distribuição de medalhas. Os dirigentes sindicais que 

se destacassem no cumprimento das diretrizes receberiam o Diploma Especial de Mérito 

e recomendação à Medalha do Mérito do Trabalho, uma das maiores honrarias da Pasta, 

ofertada a ex-ministros e juristas.382 Em relação aos participantes do programa, os 

bolsistas que conseguissem conceito excelente ou média superior a 9 receberiam uma 

Medalha de Honra.383 

Se o arrocho salarial, os problemas da previdência e o FGTS aumentavam a tensão 

entre ministério e classe trabalhadora, as greves pioraram o quadro. No dia 19 de abril de 

1968, o boletim copiou nota oficial distribuída pelo gabinete do ministro, que relatava o 

apelo às lideranças da fábrica Belgo Mineira, de Contagem, para o retorno ao trabalho. 

De acordo com a nota, a greve era provocada por “agitadores”, ultrapassando os 

sindicatos legais, e não tinha suporte na lei.384 No entanto, a relação com a imprensa via 

distribuição dos boletins não parecia muito boa. Estando em Belo Horizonte enquanto 

resolvia a greve, Passarinho não quis dar declarações para a imprensa, porque eles 

 
380 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, 31 
jan. 1968, Seção I, p. 447. 
381 Boletim n. 11. 12/02/1968. Caixa 457. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
382 Boletim n. 344. 16/02/1968. Caixa 457. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
383 Boletim n. 81. 02/04/1968. Caixa 459. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
384 Boletim n. 332. 19/04/1968. Caixa 460. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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estavam “deturpando” o que era dito, “para incentivar os grevistas”. O Correio da Manhã 

relatou que o ministro “preferiu requisitar, através da Agência Nacional, um horário nas 

emissoras de Rádio e Televisão, a fim de dirigir diretamente ao povo e aos trabalhadores, 

em especial”.385 Essa ação mostra como a Agência Nacional era utilizada como assessoria 

de imprensa do governo, muito distante dos discursos de seus dirigentes, que afirmavam 

que ela não era agência de publicidade nem porta voz estatal. 

Com o aumento da repressão, as notícias acerca do PEBE passaram a ganhar mais 

destaque nos boletins, entremeadas às notas oficiais sobre greves. A intenção era evidente, 

desviar o foco das paralisações para um programa que gerava opinião favorável ao 

governo. Dois dias depois do pagamento de novas cotas do PEBE, e nos dias seguintes, 

saiu uma nota sobre a solução da greve e a conclusão das cotas das bolsas de 1967, 

atingindo-se um total de 99.449 bolsas distribuídas para 1.810 sindicatos.386 

A greve tão próxima ao Dia do Trabalhador e o aumento das manifestações 

fizeram com que Costa e Silva transferisse a responsabilidade da sua mensagem para 

Jarbas Passarinho. Falando em cadeia de rádio, o ministro afirmou que o governo iria 

corrigir a política salarial com um projeto de lei chamado “Lei do afrouxo”, mas que isso 

não poderia ser efetuado de maneira expressa, por causa da inflação.387 Porém, pensando 

na urgência das necessidades dos trabalhadores, ele também enviou ao Congresso o abono 

de emergência. O PEBE era comentado em sequência, pois era um meio indireto de 

elevação dos salários. Reprisando o discurso de posse, Passarinho abordava a importância 

da previdência rural e da assistência médica. Esses temas, distantes de polêmicas, foram 

tratados, meses depois, na Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra.388 

A volta de Passarinho da Europa seria turbulenta. Como ocorrido em Belo 

Horizonte, o boletim reproduziu uma nota oficial sobre os acontecimentos de Osasco. 

Porém o tom era mais duro, assim como nas entrevistas publicadas nos jornais de grande 

circulação. Além de citar que não havia sindicato responsável pela ação e que as 

reivindicações não eram cobertas pela legislação, a nota falou sobre o ‘cárcere privado’ 

de mulheres e crianças mantidas “reféns próximas a uma bomba de gasolina que os 

 
385 Impasse continua na greve em MG. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 25 de abril de 1968, 1º Caderno, 
p.9. 
386 Boletim n. 238. 25/04/1968. Caixa 460. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
387 Boletim n. 1. 01/05/1968. Caixa 460. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
388 Boletim n. 307. 07/06/1968 Caixa 462. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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agitadores ameaçavam explodir”.389 A criação da narrativa da presença de ‘terroristas’ no 

movimento grevista era evidente na nota oficial. 

Era necessário conter a todo custo novas greves, por isso, Jarbas Passarinho 

convocou uma reunião de emergência com os delegados regionais do trabalho (de 

Pernambuco, Bahia, Guanabara, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso), 

para saber a “situação sindical do país e, principalmente, dos anseios dos trabalhadores 

das principais áreas do país, que motivam a inquietude social existente”. Na reunião, ele 

“alertou aos delegados sobre o perigo da infiltração de elementos extremados, na 

orientação dos trabalhadores, principalmente procurando alhear os sindicatos da defesa 

das legítimas reivindicações de seus filiados”.390 

O PEBE era um programa que agregava um amplo conjunto de objetivos. Era 

parte da reforma educacional que tinha por base a teoria do capital humano e, de acordo 

com as pastas econômicas, gerava um aumento de produtividade e salário indireto, ao 

mesmo tempo em que controlava os trabalhadores e sindicatos. Roberto Campos, em 

1964, durante exposição do PAEG, declarou de forma explícita os efeitos que as reformas 

sociais tinham na sociedade: 

[elas] têm um efeito econômico – dar emprego, um efeito social – o de calmante 

das tensões e um efeito cosmético, destinado a melhorar quer a imagem interna 

do novo regime juntos às massas, perturbadas por um sentimento de orfandade 

e de sebastianismo em relação aos líderes que as nutriam de promessas 

demagógicas, quer a imagem externa do regime, caracterizada pela falsa visão 

existente em alguns países, de que a presente revolução teria sido um areação de 

direita, a ser pendularmente seguida por uma reação de esquerda.391 (grifos 

originais)  

É importante destacar que existe uma distância entre as intenções governamentais 

e o cálculo dos impactos que o PEBE poderia ter sobre a classe trabalhadora. É inegável 

que o programa oferecia uma possibilidade de incrementar a renda diante de um quadro 

de arrocho salarial, confirmado pelo próprio ministro do Trabalho. No entanto, não é 

possível mensurar suas repercussões nas relações entre sindicato e sindicalizado nem a 

compreensão que as próprias classes tinham desse programa, pois essa discussão foge ao 

escopo dessa pesquisa. 

 
389 Boletim n. 535. 20/07/1968. Caixa 464. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
390 Boletim n. 171. 24/07/1968. Caixa 464. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
391 CAMPOS, Roberto de Oliveira. op. cit. p.1358. 
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Todavia, para as ideias aqui desenvolvidas, é importante ressaltar que em 1968, 

após um conjunto de greves ter abalado o governo, a equipe ministerial de Costa e Silva 

decidiu reanimar um projeto do governo anterior, colocando-o como carro-chefe. Em um 

diferente contexto, é possível que tenha ecoado no governo Costa e Silva a avaliação de 

Roberto Campos de 1964, segundo a qual o foco no projeto poderia gerar um efeito 

‘econômico, social e cosmético’. O aspecto repressivo não era explícito, porém ocorreu 

de forma inequívoca. Comprimidas entre inúmeras notícias sobre o pagamento das bolsas 

em cada Estado e as ações administrativas, foram divulgadas informações acerca da 

cassação de cartas de reconhecimento sindical e de palestras de Jarbas Passarinho na ESG, 

AMAN, universidades e outros órgãos. 

Dias depois, um boletim anunciou a ampliação e reestruturação do PEBE. A 

primeira ação foi a criação da Seção de Assistência ao Bolsista (SAB) nas DRTs, para 

agilizar o processamento da informação repassada pelos sindicatos e a cessão da bolsa.392 

Os primeiros núcleos seriam instalados no Norte, no Pará, e depois no Nordeste. A 

escolha do estado amazônico pode ter sofrido influência do ministro, que fora governador 

e senador paraense. Como vimos na Tabela 2, essas duas regiões eram as que menos 

recebiam bolsas de estudos. 

Sobre o programa, seriam liberadas três parcelas, 30% do valor nas duas primeiras 

e 40% na última, em datas fixas, mas que ultrapassavam o ano de 1968. A primeira cota 

estava prevista para ser depositada em 30 de maio, a segunda em 30 de outubro e a 

terceira, e última, em 28 de fevereiro de 1969. Jarbas Passarinho, em mais uma declaração 

que facilmente seria contradita, afirmava que a “pontualidade que o Programa vem 

imprimindo às suas atividades, ampliou em cerca 30% o índice de sindicalização dos 

trabalhadores, fortalecendo assim as entidades sindicais”.393 Como já dito, todas as cotas 

das bolsas foram entregues aos trabalhadores com atraso. 

Também era divulgado o valor das bolsas por grupos de estados: 

 

 

 
392 Boletim n. 27. 01/08/1968. Caixa 465. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
393 Boletim n. 71. 02/08/1968. Caixa 71. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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Tabela 6: Valor total das bolsas do PEBE, distribuídas em 1968, por região. 

Grupo Bolsa parcial* 

(NC$) 

Bolsa Integral* 

(NC$) 

1 – Piauí 130,00 230,00 

2 – Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Sergipe, Alagoas 

150,00 250,00 

3 – Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, 

Roraima 

170,00 300,00 

4 – Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Goiás, 

Mato Grosso 

200,00 330,00 

5 – Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 230,00 380,00 

6 – Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro 

240,00 400,00 

7 – São Paulo e Guanabara 125,00 420,00 

Fonte: Boletim n. 71. 02/08/1968. Caixa 465. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional.  
* Valor total anual 

 

Como já foi dito, a descontinuidade das informações divulgadas nos boletins não 

nos permite saber a quantidade de bolsas que foram distribuídas por Estado ou o número 

de entidades contempladas. No entanto, o quadro acima nos possibilita compreender o 

impacto do recebimento da bolsa na renda familiar. O salário-mínimo, em 1968, era NC$ 

129,00 por mês (anual, NC$ 1.548,00). Uma família contemplada pelo PEBE com a bolsa 

integral no Estado de São Paulo ou Guanabara receberia, em um ano, um adicional de 

mais de três salários-mínimos. Uma diferença significativa na renda familiar em um 

contexto de forte arrocho salarial. O Programa, ainda assim, representava uma ajuda 

restrita, atingindo apenas algumas famílias, e não o total de trabalhadores como o reajuste 

do salário de toda uma categoria. Ao comparar esses valores com os da Tabela 4, verifica-

se que eles se mantiveram praticamente iguais em quase todas as regiões, apesar dos 

aumentos inflacionários (que impactaram nos valores das mensalidades e dos custos 

educacionais) observados entre 1966 e 1968. 

Uma outra solução sugerida por Armando de Brito ganhou fôlego diante dos 

desdobramentos de 1968. Em março daquele ano, ele tinha pedido que os sindicatos 
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promovessem seus programas de bolsas de estudos.394 Passarinho acatou a sugestão e 

propôs o estímulo à formação de cooperativas educacionais,395 aprofundando o modelo 

de privatização da educação, que discutiremos adiante. Cooperativas educacionais eram 

outra ideia requentada do governo Castelo Branco, tendo sido proposta por Nascimento 

e Silva em seus discursos antes de ser empossado como ministro. 

Os boletins do segundo semestre de 1969 abordavam o lançamento da campanha 

em prol das cooperativas educacionais no 1º Encontro do PEBE, sendo amplamente 

divulgada a presença de Armando de Brito. O programa piloto de Cooperativa 

Educacional, que seria instalado na Guanabara e na Baixada Fluminense, o incentivo à 

sindicalização e o fortalecimento das entidades sindicais se tornaram o novo foco do 

Ministério do Trabalho. Armando de Brito também anunciava 

aumento de 90 mil bolsas de 1968 para 120 mil em 1969, e inclusão de 40 

milhões para esse fim. O maior investimento educacional no campo 

educacional até agora realizado no Brasil. As novas bolsas vão para os 

sindicatos que já tinham se inscrito em 1968 e cada associado só poderá ter 

direito a uma bolsa. 1966, via USAID, foram 20 mil bolsas, em 1967 foram 

110 mil bolsas, 38 milhões de cruzeiros, 1968 foram 90 mil com 38 milhões 

de cruzeiros novos, em 1969 são 40 milhões pela Lei Orçamentária.396 

O PEBE voltava a ser um projeto carro-chefe das políticas governamentais, e 

Armando de Brito se fazia destacar em todas essas realizações.  

A instalação do Dia do Dirigente Sindical, comemorado em 20 de dezembro, tinha 

como um dos principais objetivos a aproximação do “líder classista com os seus 

liderados”. Nesse dia, o ministro Jarbas Passarinho deu uma conferência sobre o tema 

“Um novo trabalhismo”.397 O tema e o título não eram coincidência, o ministro sabia qual 

era a política que o governo queria implementar e não podia se desviar dela. O curso, 

promovido pela DRT da Guanabara, intencionava que o “dirigente sindical, além do 

conhecimento dos problemas específicos de sua categoria, necessita saber qual a 

interligação destes com aqueles vinculados aos destinos da própria Nação”.398  

A discussão do estatuto, a implantação das cooperativas de ensino e a instalação 

do primeiro núcleo do PEBE na Amazônia foram as notícias que entremearam a 

 
394 Boletim n. 680. 20/03/1968. Caixa 459. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
395 Boletim n. 11. 01/08/1968. Caixa 465. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
396 Boletim n. 291. 16/11/1968. Caixa 472. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
397 Boletim n. 454. 28/180/1968. Caixa 472. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
398 DRT dá curso para lideranças sindicais. Luta Democrática. 02 de novembro de 1968. p. 5. 
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divulgação do Ato Institucional n.º 5. Sob a ótica dos boletins da Agência Nacional, o 

país, especialmente na área trabalhista, não parecia sofrer nenhum abalo e o Ato em si 

não alterava em nada a rotina de notícias. A ausência de protestos, dos impactos e da 

gravidade do Ato não deixava oscilar a imagem que se desejava criar. 

Pelo contrário, no dia 18 de dezembro, o Ministério divulgava um longo boletim 

com cartas dos sindicatos fazendo elogios ao PEBE e dando sugestões. Em uma dessas, 

era dito que “a concessão das bolsas de estudo pelo PEBE muito contribui para aumentar 

a confiança do trabalhador no atual governo”.399 Em retorno das calorosas cartas, o 

governo anunciava, na última semana do longo ano de 1968, que mais 539 sindicatos 

iriam receber 30 mil bolsas e que os estados contemplados eram Rio Grande do Sul, 

Pernambuco, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Amazonas, 

Rondônia e Distrito Federal, classificados pelo número de bolsas que receberiam. Todas 

as notícias falavam sobre a importância do aumento na distribuição de bolsas para a região 

Norte, na prática, o único Estado do Norte beneficiado foi o Amazonas, que teve apenas 

um sindicato contemplado. O valor, no entanto, da bolsa parcial foi reajustado para um 

pouco mais que o dobro, em comparação com os valores absolutos, sem correção, pagos 

entre 1966 e 1968.400 

No IV Congresso Nacional dos Trabalhadores da Indústria, o PEBE foi tema de 

discussão e se chegou às seguintes conclusões, a quantidade de bolsas era muito pequena 

diante do número de trabalhadores e, além disso, os valores não atingiam as anuidades 

nem eram pagos pontualmente.401  

Além do reajuste no valor da bolsa, outra mudança foi o critério de desempate, a 

inclusão de ‘maior frequência nas assembleias sindicais’ como o último item para garantir 

uma bolsa de estudos.402 A relação causal entre o controle sindical, via presença nas 

assembleias, e a concessão das bolsas ficava cada vez menos sutil (Anexo A). Apesar de 

essa mudança ocupar uma pequena parte do boletim, o seu significado era importante. 

 
399 Boletim n. 486. 18/12/1968. Caixa 474. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
400 O único Estado que sofreu redução foi o Piauí, de NC$ 130,00 para NC$ 120,00. O grupo 7, composto 
por São Paulo e Guanabara, teve um aumento na bolsa parcial de NC$ 150,00 para NC$ 250,00. 
Restaurando-se os valores de 1966. Esses valores pouco se alteraram durante a década de 1970. Boletim n. 
250. 27/12/1968. Caixa 474. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
401 Reivindicações do IV Congresso. Informe Sindical. Tribuna da Imprensa. Rio de Janeiro. 28 de 
dezembro de 1970. P.7. 
402 Boletim n. 250. 27/12/1968. Caixa 474. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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Em um ano marcado por greves, a presença nas assembleias garantia a validação das 

decisões das chapas eleitas e reforçava o poder do presidente do sindicato. 

Um pequeno exemplo foi visto no Sindicato dos trabalhadores nas indústrias de 

alimentação de Uberlândia, cujo presidente era João da Cruz Filho e, para Raimundo 

Ferreira Filho, que estudou a entidade, suas formas de atuação se resumiam ao 

oferecimento de assistência médica e dentária; concessão de bolsas do PEBE; assistência 

jurídica; participação em congressos e eventos realizados pelo Círculo Operário e em 

desfiles na Semana da Pátria. Sobre as bolsas do PEBE, Ferreira Filho acreditava que 

“eram formas criadas visando arregimentar um número maior de associados nas 

assembleias, pois a não participação ou mesmo a falta sem justificativa, poderia arrecadar 

a perda desse benefício pelo bolsista”. 403 

Em outubro de 1968, pela primeira vez, a Agência Nacional divulgou o Noticiário 

do PEBE, demonstrando a constância e a importância do projeto. Os boletins que tinham 

notícias diversas eram nomeados Noticiário do Ministério do Trabalho, o mesmo ocorria 

com outros ministérios e órgãos vinculados, como o BNH e o INPS. Em fevereiro de 

1969, a primeira edição do Boletim do PEBE foi publicada e distribuída para todos os 

sindicatos. Nessa primeira edição, Jarbas Passarinho ressaltava como o PEBE ia além do 

aumento nominal do salário, pois ele daria sentido social aos sindicatos, ao vinculá-los 

no programa de desenvolvimento do país.404 Para o governo, os sindicatos deixariam de 

“ser instrumentos da luta política ideológica em favor de reajustes salariais para integrar 

na luta do governo”. O governo fazia um chamamento “à participação direta dos 

sindicatos no custeio e na gestão dos programas educacionais, através de cooperativas”, 

com o objetivo de repassar para as entidades a oferta de bolsas, sua execução e custeio, 

transformando-as, quase, em um anexo da administração pública.405 As cooperativas 

deveriam cobrar preços módicos com base no número de dependentes, fazer e vender a 

preço de custo os materiais escolares, manter biblioteca atualizada e promover eventos.406 

No segundo aniversário do governo Costa e Silva, o PEBE era destacado como 

um esforço para combater o analfabetismo e estimular a formação de mão de obra 

 
403 FERREIRA FILHO, Raimundo. O fermento da massa: a trajetória do Sindicato de Alimentação e Afins 
de Uberlândia (1961-1989). Monografia de graduação. Curso de História. Centro de Ciências Humanas e 
Artes. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 1998. p. 19-24. 
404 Boletim n. 234. 26/02/1969. Caixa 477. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
405 Boletim n. 238. 05/03/1969. Caixa 477. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
406 Boletim n. 239. 07/182/1969. Caixa 480. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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qualificada. “O PEBE é uma instituição revolucionária, criada para incentivar, através 

dos sindicatos, a instrução e a orientação dos trabalhadores. É um órgão destinado ao 

fortalecimento dos sindicatos, dando-lhes novo sentido social, construtivo e humano”. Na 

voz governamental, todos os sindicatos tiveram um aumento no índice de sindicalização 

e deixaram “de ser instituições que apenas serviam para reclamar aumentos salariais ou 

articular greves subversivas e dispersas”. Armando de Brito era apresentado como o 

salvador do programa, pois, com a retirada do financiamento americano no início de 1968, 

“a situação do PEBE se apresentava caótica: desordem administrativa e descrédito 

público do Programa em face do atraso de pagamentos”. Era vendida a ideia do completo 

sucesso diante da consolidação do programa.407 

O segundo boletim do PEBE, além de destacar as experiências das cooperativas 

educacionais, informava que todas as bolsas de 1968 foram pagas dentro do prazo.408 

Talvez o governo não quisesse se indispor com os trabalhadores a quinze dias do primeiro 

de maio. Para as comemorações dessa data, o Ministério do Trabalho repassou para a 

Agência Nacional uma agenda completa de atividades em cada um dos estados e os 

servidores da Pasta fizeram pequenas avaliações sobre as conquistas de seus setores. 

Armando de Brito, novamente, era destacado por fornecer mais do que o discurso técnico 

sobre as realizações, com números ou informações sobre legislação trabalhista. Ele fez 

uma análise geral da política, ao afirmar que o PEBE era um programa que aprimorava 

os institutos “sem demagogia, sem conceder troca de votos”. “Os sindicatos se integram 

na ação governamental, ombro a ombro com o empresariado, em busca do 

desenvolvimento social e econômico do país.”409 

A parceria entre patrões e empregados se tornava mais forte com o anúncio das 

ajudas do Sesc e do Sesi ao PEBE, tanto no repasse de recursos como na formação 

profissional. O patronato se apropriava do projeto e passava a divulgar um modelo 

sindical preferencialmente alinhado aos seus interesses. O Sesc410 liberou 4,5 milhões de 

cruzeiros novos, com a promessa de aumentar o dispêndio. 411 A cerimônia de assinatura 

do convênio foi feita com pompa e circunstância e teve a presença do Presidente do 

Conselho Nacional do Sesc, o deputado Jessé Pinto Freire, Jarbas Passarinho, Armando 

 
407 Boletim n. 22. 21/03/1969. Caixa 478. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
408 Boletim n. 214. 15/04/1969. Caixa 479. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
409 Boletim nº 335. 28/04/1969. Caixa 480. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
410 Para saber mais, ver: WEINSTEIN, Bárbara. (Re) formação da classe trabalhadora no Brasil (1920-
1964). São Paulo: Cortez, 2000. 
411 Boletim n. 170. 13/183/1969. Caixa 483. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
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de Brito e dos presidentes da Confederação das Federações dos Empregados do 

Comércio.412 

Ao mesmo tempo, Armando de Brito tentava se aproximar dos EUA para 

conseguir renovar o convênio com o USAID, submetendo ao Planejamento novos 

convênios e propagando a visita a representantes de sindicatos americanos.413 

A necessidade de divulgar a proximidade com os sindicatos e a aprovação deles 

era notada na intensificação das reportagens nos boletins. Primeiro, foi dito que os 

bolsistas foram anistiados de ressarcir o valor das bolsas de 1966 e 1967, depois, o 

Sindicato dos trabalhadores da indústria de celulose, pasta de madeira para papel, papelão 

e cortiça de Valinho anunciou que daria material escolar aos associados e dependentes 

que não obtiveram bolsas do PEBE.414 Seguindo as orientações do Ministério, os 

sindicatos se tornavam parceiros e passaram a arcar com os custos do Programa.415 

Durante o mês de agosto de 1969, o PEBE passou novamente a ocupar a primeira 

posição em assuntos divulgados nos boletins do Ministério do Trabalho, com informações 

sobre a liberação de novas parcelas, a criação do Núcleo no Nordeste, o recebimento da 

bolsa por autônomos e os formulários que visavam conhecer os sindicalistas 

contemplados. No entanto, ocorreu uma inversão no momento em que Costa e Silva foi 

substituído pela Junta Governativa. Os boletins do Ministério do Trabalho rapidamente 

foram dominados por publicações acerca da habitação e da prestação de serviços pela 

previdência social e sua ampliação. Uma hipótese é que Jarbas Passarinho precisava 

agilizar sua campanha, projetando assuntos que eram do interesse nacional e que 

provavelmente atingiam os meios de comunicação. O PEBE era uma estratégia do 

governo para impor sua agenda, e não havia tempo hábil para que ela gerasse os louros 

desejados. 

No final de outubro de 1969, o general Garrastazu Médici teve o seu nome 

confirmado como presidente da República. Jarbas Passarinho foi indicado para o 

Ministério de Educação, talvez mais por sua agenda repressiva do que pelo conhecimento 

da Pasta. Um dos seus principais assessores, Júlio Barata, ex-presidente do Tribunal 

 
412 SESC dá bolsas de estudos para comerciários. A Cruz. Rio de Janeiro. 27 de julho de 1969. p. 5. O 
periódico era produzido pela Paróquia São João Batista, no Rio de Janeiro. O jornal conclamava a 
contribuição pois “A Cruz é combatida pelos pregoeiros da subversão e da desordem, é renegada pelos 
hereges e pelos corruptos. É esse o seu mais valioso título de glória.” 
413 Boletim n. 85. 24/06/1969. Caixa 483. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
414 Boletim n. 223. 26/06/1969. Caixa 483. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 
415 Boletim n. 85. 02/07/1969. Caixa 484. Fundo Agência Nacional. Arquivo Nacional. 



185 
 

Superior do Trabalho e nome muito conhecido na área trabalhista, tornou-se o novo 

ministro do Trabalho e trouxe de volta para a Pasta diversos técnicos do período em que 

Sussekind era ministro. Armando de Brito passou a ser secretário-geral do MTPS, o 

segundo maior cargo em importância na Pasta e ministro interino na ausência do titular. 

Tanto ele como Passarinho tiveram que se contentar com cargos aquém da sua ambição. 

Durante o período do governo Médici, o PEBE foi incorporado à máquina 

propagandista governamental e passou por uma expansão continuada (Anexo B), 

contemplando diversas modalidades. 

Em sintonia com a Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP)416, o 

Ministério do Trabalho iniciou uma campanha intensa de utilização dos sindicatos como 

veículos de propaganda, atrelando prêmios financeiros para os bolsistas à participação em 

comemorações públicas ‘patrióticas’. 

O edital do Sindicato dos oficiais marceneiros e trabalhadores nas indústrias de 

serrarias e de móveis de madeira de Canoinhas informava que: 

 

em atendimento à recomendação do Programa Especial de Bolsas de Estudos 

– PEBE, dentro do Plano de Comunicação Social da Assessoria Especial 

de Relações Públicas da Presidência da República, [o sindicato] participará 

das comemorações da Semana da Pátria, estabelecendo para seus bolsistas 

inscritos no PEBE prêmio aos estudantes que se tenham destacado nos estudos 

de História do Brasil. 

Os prêmios têm por finalidade valorizar o estudo dos bolsistas que comprarem 

haver obtido média igual ou superior a oito, ou conceito equivalente na 

disciplina “História do Brasil”, no 1º semestre de 1971. 

Para habilitar-se aos prêmios material escolar completo [sic] a ser entregue 

pelo sindicato no início do ano de letivo de 1972, o bolsista deverá apresentar, 

até 30 de agosto, a comprovação de sua média, através de documentos 

fornecido pelo estabelecimento de ensino, assinado pelo diretor.417 (grifo 

nosso) 

 

Em outra reportagem418, era dito que o Conselho do PEBE recomendou aos 

sindicatos que realizassem concursos de composições e trabalhos manuais e oferecessem 

 
416 Sobre a AERP, ver: FICO, Carlos. Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social 
no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV,1997. 
417 Edital. Correio do Norte. Santa Catarina. 7 de agosto de 1971. p.3. 
418 PEBE promove Sesquicentenário. Jornal do Comércio. Amazonas. 20 de agosto de 1972. p. 3. 
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prêmios para quem obtivesse nota superior a oito em História do Brasil, para promoção 

do Sesquicentenário da Independência (Anexo C).419 Esse é apenas um exemplo dos 

muitos editais publicados pelos sindicatos convocando os bolsistas para participarem dos 

concursos, que podem ser encontrados nas páginas dos jornais do período (Anexo D). 

Muitos ofereceram prêmios em dinheiro para os primeiros colocados. 

Não é o objetivo dessa tese se aprofundar na discussão sobre a propaganda durante 

o período ditatorial. Desejo destacar, apenas, dois aspectos. 

O primeiro é o uso do PEBE como uma ação de propagada positiva 

governamental, algo que já tinha ocorrido durante as greves de 1968 e, no governo 

Médici, intensifica-se. Nina Schneider, ao analisar a propaganda durante a ditadura 

militar brasileira, afirmou que os mais frequentes temas promovidos pelos filmes da 

AERP, entre 1970 e 1973, eram nacionalismo (27,7%), trabalho/trabalho árduo (25,3%) 

e juventude (24,7%).420 No estudo de Schneider, os chefes da Assessoria nesse período 

almejavam criar um sentimento de unidade nacional através de temas ‘apolíticos’421, que 

não evidenciassem as divisões internas. 

 
A moral conecta entre um etos de trabalho árduo, educação e desenvolvimento. 

Mostra422 um diligente trabalhador contribuindo para o desenvolvimento - do 

ponto de vista do regime, o trabalhador ideal é o que não vai as greves ou 

demanda maiores salários, mas simplesmente obedece a ordens. (...) Além das 

imagens de máquinas, empresas e bens de consumo, os trabalhadores em ação, 

contentes e profissionais, eram um dos favoritos temas dos filmes da AERP e 

ARP.423  

 

Assim como o sindicato, o trabalhador não deveria ser escondido ou apagado. Ele 

teria o seu papel recolocado e ressignificado. Ele não era o protagonista da nação, mas o 

resultado do seu trabalho, quando realizado de forma ‘correta’, contribuía para o 

 
419 Para saber mais sobre como a festa do Sesquicentenário da Independência foi usada pela ditadura, ver: 
ALMEIDA, Adjovanes Thadeu Silva de. O Regime Militar em festa. Rio de Janeiro: Apicuri, 2013. 
CORDEIRO, Janaina Martins. Lembrar o passado, festejar o presente: as comemorações do 
Sesquicentenário da Independência entre consenso e consentimento (1972). Tese de doutorado. Programa 
de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2012. 
420 SCHNEIDER, Nina. Brazilian Propaganda: Legitimizing an Authoritarian Regime. Gainesville: 
University Press of Flórida, 2014. p. 62. 
421 A autora faz uma longa discussão sobre o que era considerado ‘apolítico’ e a necessidade de matizar o 
uso do conceito por propagandistas de governos autoritários. SCHNEIDER, Nina. op. cit. Conclusão. 
422 Um dos filmes analisados pela autora é o chamado ‘Educação’, do acervo da Agência Nacional, 1971. 
Arquivo Nacional. Notação: BR RJANRIO EH.0.FIL, FIT.125. 
423 SCHNEIDER, Nina. op. cit. p. 57. 
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desenvolvimento nacional. Equiparado a máquinas e a parte de uma engrenagem que 

levaria o Brasil ao progresso. E, quando uma peça causava problemas à máquina, deveria 

ser substituída por outra, sem abalar o sistema. 

Assim sendo, o PEBE, em 1970, foi “incluído como Projeto prioritário das metas 

de ação do governo, beneficiando-se de recursos do Fundo de Desenvolvimento de Áreas 

Estratégicas”.424 O FDAE tinha “por finalidade dar apoio financeiro a programas e 

projetos de alta prioridade, em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional, 

preferencialmente através de repasses a outros fundos e entidades incumbidas de sua 

canalização para iniciativas específicas”.425 

Júlio Barata, em 1972, ao assinar novo convênio com o Sesc para aumentar o 

número de bolsas do PEBE, afirmou que o governo estava cumprindo seu papel de 

“solidariedade e permanente cooperação entre capital e trabalho”. Pois o Programa 

fortalecia os sindicatos: “tudo que se faz hoje é com o sindicato, pelo sindicato e através 

do sindicato. E fazemos isso seguindo a orientação do Presidente da República, voltado, 

especialmente, para o trabalhador”.426 

A fala do ministro do Trabalho se conecta ao segundo ponto que desejo destacar 

sobre a questão da propaganda e o PEBE: o método utilizado.  

A mensagem enviada pela AERP para o Sindicato dos oficiais marceneiros e 

trabalhadores nas indústrias de serrarias e de móveis de madeira de Canoinhas, conforme 

citação acima, provavelmente replicava a comunicação oficial enviada pela AERP aos 

sindicatos. Era uma estratégia da Assessoria o envio de cartas para prefeituras e escolas 

para a promoção de eventos paralelos que apoiassem as campanhas propagandísticas 

lançadas pelo governo427, porém prefeituras e escolas eram parte da administração 

pública, as entidades sindicais não o eram. Independentemente de participarem, em 

conjunto, da execução do PEBE, o governo não deveria sugerir que os sindicatos fizessem 

propaganda governamental. 

Não era uma propaganda produzida e veiculada pelo governo. Eram os sindicatos 

que deveriam promover atos que visariam o ‘elogio’ ao governo e que destacariam suas 

ações positivas, borrando uma linha de autonomia sindical e colocando-os como braços 

do governo. A atuação indireta de promoção também levanta outros questionamentos: 

 
424 PEBE fala das bolsas para os sindicatos. Jornal dos Sports. Rio de Janeiro. 28 de junho de 1977. p.5. 
425 BRASIL. Decreto lei n.º 718, de 31 de julho de 1969. Cria o Fundo de Desenvolvimento de Áreas 
Estratégicas (FDAE) e dá outras providências. 
426 Barata dá verba para bolsa. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 1º caderno. 22 de dezembro de 1971, p. 26. 
427 SCHNEIDER, Nina. op. cit. p. 20.  
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qual autonomia um sindicato teria para negar a ‘recomendação’? Como visto, as bolsas 

criavam um vínculo entre os trabalhadores, necessitados do complemento de renda e 

visando uma melhora de condições para os filhos, os sindicatos, que controlavam a 

distribuição, e o governo, que concedia as bolsas e as enxergava como uma forma de 

domínio sobre os sindicatos e sindicalizados. Uma propaganda governamental, de cima 

para baixo, poderia ter um efeito social. Mas uma peça de elogio promovida por alunos 

em sindicatos poderia reverberar como uma aceitação ao governo, transpirando uma 

espécie de ‘contentamento’ com a conjuntura vivida. E, de forma mais profunda, dentro 

do contexto ditatorial e diante do controle da distribuição das bolsas, a ‘recomendação’ 

adquiria tons mais coercitivos do que sugestivos. 

Apesar do imenso número de estudos sobre a propaganda nesse período, ainda são 

poucas as reflexões acerca do papel dos trabalhadores e suas entidades representativas. 

Tal papel, seja em peças promocionais, seja em participações em ações cívicas, por vezes, 

é descrito como de ‘consenso’ com o regime. Ao analisar o peso da imagética e a 

popularidade da ditadura428, acredito que seja necessário graduar os elementos que 

estavam postos naquele contexto para melhor avaliar essa presença. 

Por fim, a participação nos atos públicos não escondia as reivindicações. Na V 

Convenção dos Bancários dos Estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo, 

realizada em 1971, foram discutidos diversos assuntos relativos à classe trabalhadora. 

Sobre o PEBE, a Comissão de Política Educacional de Problemas Nacionais recomendava 

aos sindicatos a realização de atos cívicos, mas também a solicitação ao governo de que 

as parcelas das bolsas fossem pagas antecipadamente, para evitar que alunos fossem 

proibidos de frequentar a aula, e de que o valor da bolsa fosse anualmente ajustado ao das 

mensalidades.429  

Apesar de o governo constantemente alardear os números de bolsas e os 

convênios, o atraso no repasse dos recursos mostrava que a realidade estava distante dessa 

retórica. Os sindicatos eram pressionados por seus membros para resolverem o problema. 

O presidente do Sindicato dos trabalhadores nas indústrias dos oficiais alfaiates, 

confecções e calçados de Caxias do Sul teve que ir ao “Rio de Janeiro para verificar o que 

 
428 Maud Chirio indica que a participação de sindicatos, sob ordens do Ministério do Trabalho, em festas 
cívicas pode ser categorizada como ‘popularidade simulada’. Maud Chirio. Une nouvelle écriture du destin 
national. La commémoration de l’Independance du Brésil sousla dictature militaire (1964-1985). Mémoire 
de Maîtrise d’Histoire. Université Paris I. Paris, 2000/2001. 
429 Federação dos bancários divulga resoluções de sua 5ª Convenção. O Jornal. Rio de Janeiro. 9 de julho 
de 1971. 1º Caderno. p.8. 
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está ocorrendo com relação ao pagamento de bolsa do PEBE, correspondentes ao ano de 

1972”. Na reportagem, Bonifácio Castilhos, o dirigente sindical, pretendia, “nessa 

viagem, resolver em definitivo o problema, para que os associados de seu sindicato 

recebam as importâncias a que tem direito”.430  

Solicitar que os sindicatos organizassem editais com premiações para alunos 

contemplados com as bolsas era uma forma de divulgar as ações governamentais, 

oferecendo não apenas a recompensa financeira, mas também incluindo ‘o papel do 

trabalhador’ no universo temático da propaganda governamental. No entanto, os 

trabalhadores exigiram que seus esforços fossem igualmente respeitados e 

correspondidos. 

O crescimento do PEBE não ocorreu apenas no número de bolsas, mas também 

nas modalidades oferecidas. No entanto, essa mudança não pode ser acompanhada nos 

boletins da Agência Nacional, pois a última caixa dessa parte do acervo contém 

documentos produzidos até 1969, apesar de o órgão ter continuado funcionando. Para 

suprir a ausência das fontes oficiais, a pesquisa recorreu aos jornais a fim de acompanhar 

as alterações do PEBE, que, na década de 1970, apontavam para a extensão do Programa. 

O Correio da Manhã431, em 1970, explicava em detalhes como funcionava o 

Programa e os passos que deveriam ser seguidos por aqueles que desejavam se inscrever, 

informava, também, que tinham sido abertas novas vagas. Na reportagem, era dito que, 

para receber a bolsa, o associado deveria se inscrever no sindicato e entregar os 

documentos solicitados. O sindicato era responsável por classificar os candidatos por 

renda per capita432 e divulgar a lista com os alunos que iriam receber as bolsas. Os 

associados entregavam no sindicato a declaração de matrícula fornecida pelos colégios e, 

no PEBE, eram analisados os formulários e remetidos aos colégios os nomes dos alunos 

recebedores das bolsas, para facilitar a coleta das declarações de frequência pelos 

sindicatos. Então, o Programa enviava para o Banco do Brasil a ordem de pagamento das 

bolsas. Depois do recebimento da primeira parcela, uma nova declaração de frequência 

deveria ser enviada e a segunda parcela era liberada. 

 
430 Trabalhadores comemoraram a sua data na terça feira. Caxias do Sul. 28 de abril de 1973. p. 17. 
431 Educação. Correio da Manhã, 17 de dezembro de 1970. Anexo. p. 6. 
432 A renda per capita era calculada pelos rendimentos de todos os membros da família divididos pelo 
número de pessoas que compunham a unidade familiar. Os limites máximos da renda per capita para 
participar do PEBE eram de Cr$ 130,00 para associado com dependentes e Cr$ 260,00 quando o próprio 
associado era o estudante. Nesse sentido, o PEBE se ampliava e permitia que o próprio sindicalizado 
acessasse as bolsas de estudos. Educação. Correio da Manhã, 17 de dezembro de 1970. Anexo. p. 6. 
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O caminho burocrático para a distribuição das bolsas não pareceu ter sido alterado 

em relação aos anos anteriores. A classificação e o recebimento dos cheques, após a 

aprovação, ainda eram tarefas realizadas pelos sindicatos. No entanto, os procedimentos 

de controle de frequência e a comunicação direta entre as instituições de ensino e o PEBE 

indicam um maior domínio da parte governamental, porém também sugerem que essa foi 

a saída encontrada para garantir que os alunos seriam matriculados, independentemente 

do atraso no repasse do pagamento, pois existia uma confirmação oficial da inscrição do 

aluno no Programa. 

Outro dado que a reportagem fornece são os valores de cada bolsa por região. 

 
Tabela 7: Valor total das bolsas do PEBE, distribuídas em 1970, por região. 

Grupo Bolsa parcial* 

(NC$) 

Bolsa Integral* 

(NC$) 

1 – Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas 

150,00 250,00 

2 – Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá, 

Roraima 

180,00 300,00 

3 – Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Goiás, 

Mato Grosso 

200,00 330,00 

4 – Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 230,00 380,00 

5 – Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro 

240,00 400,00 

6 – São Paulo e Guanabara 250,00 420,00 

Fonte: Educação. Correio da Manhã, 17 de dezembro de 1970. Anexo. p. 6.  
*Valor total anual 

 

Com a incorporação do Piauí no grupo 1, os valores das bolsas nesse Estado 

aumentaram ligeiramente (de NC$ 130,00, em 1968, passou para NC$ 150,00, em 1970, 

a bolsa parcial; e de NC$ 230,00, em 1968, para NC$ 250,00, em 1970, a bolsa integral). 

O grupo 2 também recebeu um acréscimo de NC$ 10,00 na bolsa parcial. A única grande 

modificação foi realizada no valor da bolsa parcial do grupo 6, que passou de NC$ 125,00, 

em 1968, para NC$ 250,00, em 1970. Todos os outros Estados permaneceram recebendo 

os mesmos valores de 1968, que já eram semelhantes aos de 1966. 
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Desde a sua criação, a única modalidade em que o PEBE operava era na concessão 

de bolsas de estudos para cursar o segundo grau. No entanto, a partir de 1970, novas 

opções de inscrição foram oferecidas.  

 
Tabela 8: Modalidades de bolsas do PEBE. 

Modalidades 

do PEBE 
Característica 

Quantidade 

de bolsas 

1 

bolsas para cursos de segundo grau, em todas as séries, 

com inscrição, classificação, seleção e habilitação a 

cargo das entidades sindicais 

15.000 

2 

bolsas reembolsáveis destinadas a cursos prioritários do 

ensino de segundo grau para bolsistas e ex-bolsistas que 

terminaram o primeiro grau 

1.000 

3 
bolsas reembolsáveis para cursos técnicos, a partir da 2ª 

série. 
1.000 

4 
bolsas reembolsáveis destinados a matrícula em cursos 

intensivos de formação profissional 
1.000 

5 
bolsas para alunos matriculados nos cursos do artigo 

n.99 da LDB433 (exame de madureza)434 
9.000 

Fonte: Educação. Correio da Manhã, 17 de dezembro de 1970. Anexo. p. 6. 
 

 A principal diferença nas modalidades do PEBE 2 ao PEBE 4 estava no fato de 

que as bolsas passaram a ser reembolsáveis. Ou seja, os alunos as receberiam, mas, 

posteriormente, deveriam retornar os valores para o governo. Não é possível saber as 

 
433 “Art. 1º O artigo 99, e seu parágrafo único da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, passam a vigorar 
com a seguinte redação: Art. 99. Aos maiores de dezesseis anos será permitida a obtenção de certificados 
de conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de exames de madureza, após estudos realizados sem 
observância do regime escolar. Parágrafo único. Nas mesmas condições, permitir-se-á a obtenção do 
certificado de conclusão do curso colegial aos maiores de dezenove anos”. BRASIL, Decreto lei n.º 709, 
de 28 de julho de 1969. Dá nova redação ao art. 99 da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 
434 “Em 1931, esse exame é instituído em caráter nacional, permitindo a passagem do primário para o 
ginásio, sendo adotado até a lei 5692/1971, que reforma o ensino de 1º e 2º graus, quando o primário e o 
ginásio são integrados como 1º Grau.” ERMEL, Tatiane de Freitas; BASTOS, Maria Helena Camara. 
Ingresso ao Ginásio: os manuais de preparação ao exame de admissão (1950 - 1970). VII Colóquio Ensino 
Médio, História e Cidadania. Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, Santa Catarina, 
maio/junho 2012. Disponível em:  
<http://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/8481/2/Ingresso_ao_Ginasio_os_manuais_de_prepara
cao_ao_exame_de_admissao_1950_1970.pdf>. Acessado em 25/10/2020. 
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condições dessa devolução435, mas a sua existência alterava a lógica do financiamento do 

Programa, pois os recursos passariam a vir dos próprios estudantes. Essa mudança pode 

estar conectada com o interesse de que houvesse uma capacitação para rápido ingresso 

no mercado de trabalho, tendo em vista que, nessas modalidades, o foco era a 

profissionalização e fases mais avançadas de estudo.  

Outra novidade era a possibilidade de o próprio trabalhador receber a bolsa. Se, 

no momento da criação do PEBE, o público-alvo eram os filhos dos sindicalizados, a 

partir dessas alterações, o associado também era inserido no Programa. Essa ação se 

evidencia com a inclusão do PEBE 5, uma modalidade específica para os cursos de exame 

de madureza. Os exames de madureza remontam ao início da República e passaram por 

diversas modificações e regulamentações, mas 

 
foi somente na LDB de 1961 que se estabeleceu a obrigatoriedade do ensino 

primário a partir dos sete anos de idade, sendo que as pessoas que iniciassem 

sua trajetória escolar após esta idade poderiam participar de classes especiais 

ou, dependendo de seu nível de desenvolvimento, de cursos supletivos. A 

mesma lei determinava ainda, no seu Artigo 99, a possibilidade de obtenção 

de certificados de conclusão do curso ginasial mediante a prestação de exames 

de madureza para aqueles jovens com mais de 16 anos, mesmo sem   

necessariamente terem frequentados os bancos escolares. A obtenção do 

certificado de conclusão do ensino colegial também poderia ser feita via 

exames de madureza para aqueles que já tivessem completado, no mínimo, 19 

anos de idade.436   
 

Apesar de a quantidade de bolsas indicada na reportagem ser pequena, sugerindo 

que essa seria a primeira fase da distribuição, a proporção destinada aos cursos de exame 

de madureza indica uma tendência à capacitação de adultos, nesse caso, trabalhadores e 

sindicalizados.437 

 
435 Não foi possível encontrar as informações das condições de reembolso em 1970, mas, em 1977, o diretor 
do PEBE afirmou que “o bolsista, ao término do curso, recebe um carnê para fins de reembolso, onde 
constam todos os pagamentos e datas: restituições pura e simples, sem juros, sem correção monetária”. 
Comenta o diretor que “o PEBE não se restringe, friamente, a exigir o reembolso. Examina as condições 
de vida e trabalho do ex-bolsista e concede-lhe um prazo de carência de 12 meses a fim de se reorganizar 
economicamente, antes de iniciar a restituição”. PEBE fala das bolsas para os sindicatos. Jornal dos Sports. 
Rio de Janeiro. 28 de junho de 1977. p.5. 
436 SERRAO, Luis Felipe Soares. Exames para certificação de conclusão de escolaridade: os casos do 
Enccejae do Enem. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação. 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014. 
437 Um dos filmes de divulgação da Agência Nacional trata de um trabalhador que também busca melhorar 
a sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento e decide voltar aos estudos. Ver nota 87. 
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Em 1973, 95% das bolsas ainda eram não reembolsáveis e sua distribuição, de 

responsabilidade das entidades sindicais, no entanto, o escopo de cobertura havia se 

alterado, passando a abarcar, também, o 1º grau. As ofertas das outras modalidades dão 

pistas sobre as direções em que estava ocorrendo a expansão. 

 
Tabela 9: Modalidades de bolsas do PEBE. 

Modalidades 
do PEBE Característica Quantidade 

de bolsas 

1 

bolsas para alunos matriculados em cursos de 1º grau, 5ª 
a 8ª série e 2º grau, com todas as áreas. Com inscrição, 
classificação, seleção e habilitação a cargo das entidades 
sindicais. 

190.000 

2 

bolsas reembolsáveis destinadas a cursos prioritários do 
ensino de segundo grau para bolsistas que terminaram o 
1º grau com destacado aproveitamento e estejam 
frequentando colégios técnicos que mantém convênio 
com o programa 

500 

3 
bolsas reembolsáveis para cursos técnicos, a partir da 2ª 
série e estudantes matriculados em colégios técnicos de 
2º grau que mantenham convênio com o programa 

3.000 

4 

bolsas reembolsáveis destinados a matrícula em cursos 
intensivos de formação profissional ao nível do 1º grau 
de ensino, ministrado por estabelecimentos que 
mantenham convênios com o programa 

1.000 

5 

bolsas não reembolsáveis destinados a estudantes de 
curso de preparação para exame supletivo ao nível de 
conclusão do ensino de 1º e 2º grau (exame de 
madureza) 

1.000 

6 

bolsas não reembolsáveis de valor superior as bolsas do 
PEBE 1, destinados a estudantes da 1ª série de cursos 
técnicos prioritários do 2º grau, matriculados em 
colégios que mantenham convênio com o Programa. 
Essas bolsas têm apenas duração de 1 ano letivo e se os 
bolsistas forem promovidos à 2ª série, continuará seu 
financiamento com o PEBE 3 

4.000 

7 

bolsas não reembolsáveis concedidas a trabalhadores 
sindicalizados e seus dependentes que estejam cursando 
a última série do ensino de 1º grau, ou que tenham 
concluído objetivamente a sua preparação ao exame de 
seleção as escolas técnicas que mantenha convênio com 
o Programa. 

500 

Fonte: Pebe dará 200 mil bolsas a operário. Jornal do Commércio. Rio de Janeiro. 20 de janeiro de 1973. 
1º Caderno. p. 5 
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Se, em 1966, o PEBE distribuía cerca de 20 mil bolsas para 970 sindicatos, em 

1973, eram 200 mil bolsas para 3 mil sindicatos, sendo a CNTI a maior beneficiária, 

seguida da CONTAG.438  

A expansão de bolsas para o campo era perceptível.439  Em 17 de agosto de 1975, 

o Sindicato dos trabalhadores rurais de São Francisco do Pará aprovou sua entrada na 

Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Pará, com o objetivo de poder participar 

do PEBE.440 Essa ação não era incomum. A CONTAG recebeu, em 1966, cerca de 13% 

do total de bolsas, número inferior apenas ao recebido pela CNTI, uma distorção enorme, 

tendo em vista que a segunda era muito maior que a primeira. Em 1974, a proporção de 

bolsas recebidas pela CONTAG passou para 28%, três em cada quatro sindicatos rurais 

estavam distribuindo as bolsas do PEBE.441 

Em 1970, o delegado da CONTAG no Maranhão informou que foi para a 

Assembleia Geral Ordinária da entidade, que reuniria os representantes dos trabalhadores 

rurais de todo o país, para manter “contato com as autoridades responsáveis pelo 

FUNRURAL, PEBE e outros”. Segundo ele, “convém ressaltar que para esse ano foram 

conseguidas 40 bolsas de estudos para os filhos dos trabalhadores rurais sindicalizados 

do município de Chapadinha e Rosário. Esperamos que seja conseguido maior número de 

bolsas para o próximo ano”.442 

Os colégios técnicos que mantinham convênio com o PEBE podiam ser públicos 

ou privados. Estudos indicam que a expansão de modalidades impulsionou a presença de 

estudantes em Institutos Federais de Ensino e Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFET).443 O PEBE já estava presente, desde 1966, no CEFET de Minas Gerais, que foi 

beneficiado com a implantação das novas modalidades. Ludmila Ramalho afirma que a 

partir de 1971 se “inicia o questionamento da pertinência da bolsa de estudos e o perfil 

 
438 Pebe dará 200 mil bolsas a operário. Jornal do Commércio. Rio de Janeiro. 20 de janeiro de 1973. 1º 
Caderno. P. 5. 
439 Agradeço a Leonilde Servolo Medeiros que, em duas ocasiões, alertou-me sobre a presença do PEBE 
nos sindicatos rurais. 
440 SOUSA, Romier da Paixão. A luta pela terra no noroeste do Pará: análise da ação sindical na ocupação 
de uma agroindústria no município de São Francisco do Pará. Programa de Pós-graduação em Agricultura 
Amazônica. Centro de Ciências Agrárias. Universidade Federal do Pará. Pará, 2004. 
441 HOUTZAGER, Peter. State and Unions in the Transformation of the Brazilian Countryside, 1964-1979. 
Latin American Research Review. vol 33, n. 2, p.103-142. 
442 Viajou o delegado da CONTAG. Jornal do Maranhão. Maranhão. 29 de março de 1970. p. 2. 
443 “O PRO-TÉCNICO tem origem no Programa Especial de Bolsas de Estudos (PEBE 7)”. LIMA FILHO, 
Domingos Leite. Impactos das recentes políticas públicas de educação e formação de trabalhadores: 
desescolarização e empresariamento da educação profissional. Perspectiva, Florianópolis, v.20, n.02, 
p.269-301, jul./dez. 2002. Nota 20. 
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dos estudantes se altera de estudantes carentes para jovens com melhor situação 

socioeconômica, visando o preparo para o ensino superior”.444 

 

A privatização do ensino 
 

Os maiores beneficiados, no entanto, foram os estabelecimentos particulares. As 

bolsas do PEBE impulsionaram o projeto de privatização do ensino. José Willington 

Germano afirma que a ditadura “criou mecanismos de ordem legal, muito expressivos, - 

como a Constituição - que abriram espaço à iniciativa privada, à educação como negócio 

lucrativo”. Um desses mecanismos está inscrito no artigo 168 da Constituição de 1967, 

que estabelecia “as condições legais que permitissem a transferência de recursos públicos 

para a rede particular”.445 

III - o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito para 

quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem falta ou 

insuficiência de recursos. Sempre que possível, o Poder Público substituirá o 

regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, exigido o 

posterior reembolso no caso de ensino de grau superior.446  

 

A expansão das modalidades do PEBE, a partir da década de 1970, já estava 

desenhada desde o golpe de 1964 e inscrita dentro do modelo de política educacional que 

a ditadura tentava implementar. Diante dos lucros empresariais, as bolsas passavam a ser 

distribuídas no 1º grau. Nesse sentido, a ditadura preferiu transferir os fundos para os 

meios privados, em vez de investir na gratuidade e na criação de estabelecimentos de 

ensino público. Não coincidentemente, o Ministério do Trabalho incentivava os 

sindicatos a criarem cooperativas educacionais e seus programas de bolsas de estudos. 

E a implantação dessa política combinava aspectos técnicos, burocráticos, 

empresariais e repressivos. Para Otaíza de Oliveira Romanelli, “desenvolvimentismo, 

eficiência, produtividade, de um lado; controle e repressão, do outro. Ambos, portanto, 

 
444 RAMALHO, Ludmila Eleonora Gomes. Abordagem avaliativa da política de assistência estudantil em 
uma instituição de ensino profissional. Dissertação de mestrado. Mestrado Profissional em Gestão e 
avaliação da Educação Pública. Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2013. 
445 GERMANO, José Willington. Estado militar e educação no Brasil: 1964/1985. Um estudo sobre a 
política educacional. Tese de doutorado. Faculdade de Educação. Universidade Estadual de Campinas. 
Campinas, 1990. 
446 BRASIL. Constituição de 1967. Título IV. Artigo 168. Parágrafo 3º. Inciso III. 
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interdependentes: a mentalidade empresarial dando conteúdo ao desenvolvimento, e a 

utilização da força garantindo a implantação do modelo”.447 Germano concorda com 

Romanelli e reforça que, apesar de a expansão da obrigatoriedade de escolaridade para 

oito anos no ensino de primeiro grau ter sido um avanço, essa política foi implantada de 

forma coercitiva. “No que pese a existência de um Regime Militar repressivo, excludente, 

autoritário, ditatorial, houve não somente um momento de ‘restauração’, quer dizer, 

momento de ‘restauração da ordem’, como também de ‘renovação’, embora isto tenha 

ocorrido de forma traumática e indesejável”.448  

Apesar do imenso incentivo recebido do governo, as escolas particulares exigiam 

mais. Em 1972, algumas reportagens anunciavam que as escolas particulares de Minas 

Gerais estavam passando por uma crise, devido à alta dos impostos e taxas, tabelamento 

das anuidades e débitos com o INPS dos professores e funcionários. Mas o principal 

motivo alegado era a “concorrência desleal das escolas públicas”. De acordo com o 

presidente do Sindicato dos estabelecimentos de ensino particular, “não bastasse essa 

enorme sobrecarga tributária, ainda há o que chama de ‘política errada’ da Secretária de 

Educação que implanta colégios oficiais quase sempre em lugares onde já existe uma rede 

particular capaz de atender a população”. A despeito dos pesados incentivos, os 

proprietários dos colégios particulares desejavam eliminar completamente a escola 

pública, excluindo parte da população da possibilidade de acesso ao ensino. Como se a 

fala não fosse completamente ultrajante, uma das soluções para remediar a crise foi 

sugerir ao Ministério do Trabalho que os débitos com o INPS fossem pagos com bolsas 

de estudos do PEBE.449 Pedido atendido por Nascimento e Silva, agora ministro da 

Previdência Social, em 1974, que determinou a suspensão da execução contra colégios 

em débito com o INPS até a finalização dos estudos do Grupo de Trabalho designado 

para avaliar o caso.450 

O princípio da privatização do ensino atinge o sistema como um todo. Se uma 

família garante a bolsa de estudos para o seu filho, eles possuem condições de aumentar 

 
447 ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. op. cit. p.218. 
448 GERMANO, José Willington. Política Educacional em Questão. [Entrevista concedida a] Eva Cristini 
Arruda Câmara Barros e Maria Tereza de Moraes. Educação em Questão. Natal, vol. 5, n. 2, 
julho/dezembro 1993. p. 158. 
449 Crise das escolas particulares aumenta em Minas Gerais. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 4 de junho 
de 1972. 1º Caderno. P.32. E: INPS estuda dívida das escolas. Diário do Paraná. Curitiba. 1º caderno. 29 
de agosto de 1972. P. 7. 
450 Débito das escolas com o INPS vão virar bolsas. Jornal do Commércio. Rio de Janeiro. 26 de outubro 
de 1974. 1º Caderno. P.10. 
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a renda e acesso a uma possibilidade de qualificação e capacitação. Por outro lado, essa 

não era uma política pública que tinha como objetivo alcançar a maior parte da população 

trabalhadora. Ela privilegiava um grupo, marginalizando-o e não permitindo o acesso 

amplo e irrestrito. O acesso à educação, conforme prometido nos discursos e na lei, não 

se efetivava, pois seus meios eram limitados pelo próprio projeto educacional desenhado 

pelos planejadores econômicos da ditadura. 

Em maio de 1975, o PEBE sofreu a sua maior alteração. O decreto n.º 75.781 lhe 

deu autonomia administrativa e o transformou em Serviço Especial de Bolsas de Estudo. 

Além de oficializar a ampliação para todas as etapas do ensino, ele retirou a 

obrigatoriedade do uso da bolsa de estudos para financiar o ensino. 

Art. 2º. O serviço Especial de Bolsas de Estudo (PEBE) tem por finalidade 

propiciar ensino a trabalhadores sindicalizados, empregados de entidades 

sindicais de todos os graus e categorias, seus filhos e dependentes, nas quatro 

últimas séries do 1º grau e em todas as séries do 2º grau, bem como no ensino 

superior em carreiras prioritárias, seja através de bolsas de estudo ou sob 

modalidade outra de apoio financeiro julgada mais conveniente. 451 

O novo ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, afirmou que a alteração permitiria 

a “concessão de bolsas de estudos ou fornecimento de outras modalidades de apoio 

financeiro” em todas as áreas do ensino. 452 

Essa mudança de nomenclatura, escopo e financiamento se alinhava com a nova 

política educacional, cujos objetivos já se anunciavam no II PND (1974-1979). No fim 

do governo Médici, a área econômica analisava a não sustentabilidade das taxas de 

crescimento tidas durante o ‘milagre econômico’ e projetava alterações na condução 

financeira do país. 

O II PND foi redigido por João Paulo dos Reis Velloso, ministro do Planejamento 

de Médici, autor do I PND, Velloso foi reconduzido ao cargo no governo Geisel e já tinha 

o Plano traçado desde o segundo semestre de 1973, durante o período da crise de petróleo. 

Germano enxerga que a sucessão de governo, com a saída do presidente Médici, sob o 

contexto das mudanças econômicas e sociais, gerou uma alteração no discurso sobre 

educação na arena política. Para o autor, visando a manutenção da legitimação, “os 

militares no poder abrandam ou abandonam o discurso de desenvolvimento e segurança 

 
451 Decreto n.º 75.781, de 27 de maio de 1975. Altera a denominação Programa Especial de Bolsas de 
Estudo (PEBE), concede autonomia administrativa e dá outras providências. 
452 Um passo significativo. Jornal do Commércio. Rio de Janeiro. 04 de junho de 1975. 1º Caderno. P.5. 
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e adotam outro, em planos e programas educacionais, que proclama a democratização 

política, a participação popular nas instâncias de governo e a redistribuição de renda no 

país”.453 

Nesse sentido, as questões sociais no II PND adquiriram novas adjetivações e o 

crescimento econômico foi atrelado, então, ao desenvolvimento social, passando-se a 

‘dividir o bolo ao mesmo tempo em que ele cresce’. “O discurso da 'segurança nacional', 

do 'combate ao comunismo e à subversão' e do 'crescimento econômico a qualquer preço' 

- mesmo a custo da concentração da renda - cedeu lugar a um outro que enfatiza a 

'integração social', o 'redistributivismo' e os apelos 'participacionistas'.”454  

Maria Inêz Salgado de Souza, em sintonia com Germano, ao analisar o projeto 

educacional nos planos governamentais entre 1964 e 1979, do PAEG ao II PND, reforça 

a ideia de que houve uma mudança de visão sobre a missão e os processos educacionais 

no país. Até o I PND (1972-1974), era evidente uma “linha condutora da política 

educacional como parte necessária para atingir o desenvolvimento econômico”. 

Especialmente o ensino de segundo grau era visto como meio de preparação da mão de 

obra para acesso ao mercado de trabalho. Na análise da autora, “no aspecto doutrinário, 

as opções políticas do II PND demonstram uma crescente preocupação com o campo 

social, que toma importância dentro do planejamento global”.455 

Ressalto, no entanto, que essa alteração não passava por adotar métodos que 

estavam em disputa no pré-1964, como uma proposta pedagógica que valorizasse a 

cidadania, a transformação social e a autonomia dos sujeitos. A educação, até o fim da 

ditadura, teria uma destinação técnico-produtiva, parte do binômio desenvolvimento-

trabalho. Porém, no pós-1974, ocorreram pressões internas e externas que refletiram nas 

diretrizes do II PND e que, para a educação, outros objetivos também foram levados em 

consideração. 

Uma importante pressão externa veio da USAID. O abundante repasse de verbas 

do setor público para o privado era objeto de crítica da Agência. O Brasil estaria 

“aumentando a seletividade da escola, pois usava recurso externos justamente para 

diminuir os gastos públicos com educação”. No caso do segundo grau, 40% dos recursos 

 
453 GERMANO, José Willington. Discurso político sobre a educação no Brasil autoritário. Caderno Cedes. 
Campinas, v. 28, n. 76, p. 313-332, set./dez. 2008. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br>. p. 330.  
454 Ibidem. p. 327. 
455 SOUZA, Maria Inêz Salgado de. Os empresários e a educação: o IPES e a política educacional após 
1964. Petrópolis: Vozes, 1981. p. 138. 
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estavam sendo transferidos para particulares. A partir de 1976, “a USAID se preparava 

para diminuir muito ou até mesmo para deixar de financiar projetos educacionais no 

Brasil”.456 

Internamente, o Conselho Federal de Educação, reinterpretando a Lei n.º 

5.692/1971, que reformou o ensino de primeiro e segundo graus, incorporou “algumas 

críticas dos setores mais brandos do próprio Ministério da Educação” e deu parecer que 

“manteve o ideal do ensino profissionalizante, mas redefiniu seu conteúdo, permitindo 

aumentar a carga das disciplinas de caráter geral”.457 

Apesar das alterações na política educacional, a crise econômica no final dos anos 

1970 atingiu diretamente o PEBE. As bolsas reembolsáveis não eram viáveis diante do 

aumento do custo de vida, inflação e ausência de reajuste salarial. A despeito de o diretor 

do PEBE expressar, claramente, que essa modalidade era direcionada às “carreiras 

importantes para o desenvolvimento do país e que propiciam emprego em atividades de 

salário altamente compensador” 458, ou seja, às pessoas que teriam condições de arcar com 

o seu reembolso, não havia mais interesse na sua oferta. 459 

Denúncias sobre o valor insuficiente da bolsa de estudos eram feitas às Delegacias 

Regionais do Trabalho460 e à Câmara dos Deputados. Em 1979, o deputado federal Pedro 

Paulo Hings Colin (PDS), da base governista e vinculado à recém-extinta ARENA, falou 

à Câmara dos Deputados que era necessário aumentar o valor da bolsa do PEBE, “em 

estudos realizados verifica-se que, em sete anos, o valor comparativo entre o salário-

mínimo e o valor da bolsa decresceu de ano a ano, desde 112% a 33%”. O decréscimo 

gerou um desinteresse pela bolsa, que passou a representar uma parte irrisória dos custos, 

causando a sua devolução.461 

O PEBE, símbolo da política trabalhista, usada, na visão do governo, como meio 

de incentivo à sindicalização e controle e propagandeada como síntese do papel que o 

sindicalismo e a classe trabalhadora teria na ditadura, foi, apesar da sua expansão no início 

dos anos 1970, aos poucos, dissolvendo-se diante do novo contexto do final dessa década. 

 
456 CUNHA, Luiz Antônio; GÓES, Moacyr de. O golpe na educação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar: 1985. 
2º. Ed. Coleção Brasil: os anos de autoritarismo. p. 50-51. 
457 Ibidem, p. 70. 
458 PEBE fala das bolsas para os sindicatos. Jornal dos Sports. Rio de Janeiro. 28 de junho de 1977.p.5. 
459 Viva o Brasil. O Pasquim. 4 a 10 de agosto de 1978. p.28 
460 Bolsas de estudos. O Triângulo. 12 de maio de 1978. Uberlândia. p.9 
461 Pedro Colin quer maior valor aos bolsistas do PEBE. Correio do Povo. Santa Catarina. 8 de dezembro 
de 1979. P. 5. 
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A manutenção dos mesmos valores, quase uma década após a sua criação, não era 

compatível economicamente nem socialmente com a nova conjuntura. Movimentos de 

reforma na educação se fortaleciam e exigiam um modelo mais igualitário e cidadão, uma 

nova concepção de ensino. O PEBE continuou existindo, não obstante seu ‘esvaziamento 

ser um fato consumado’ em 1980. As campanhas dos dirigentes não mobilizavam os 

trabalhadores, que entendiam que o valor da bolsa era tão irrisório que “não compensa 

sequer o trabalho de se inscrever”.462 De intensamente disputadas desde o início do 

Programa, as bolsas passaram a se acumular. Diante da sua imensa perda de poder na 

administração pública, o PEBE foi oficialmente extinto em 1989.463 

  

 
462 Coluna Sindicalismo. Diário de Pernambuco, 7 de abril de 1980. p. 4. 
463 BRASIL. Medida provisória n.º 27, de 15 de janeiro de 1989. Extingue órgãos da Administração Federal 
direta e dá outras providências. 
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Capítulo 4: Organização Internacional do Trabalho e a ditadura 
brasileira: a violação da liberdade sindical 

 

As relações internacionais influenciaram as políticas trabalhistas governamentais 

durante a ditadura brasileira (1964-1985) e a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) teve papel preponderante nesse contexto. Neste capítulo, pretendo discutir as ações 

da OIT no Brasil ditatorial, na tentativa de compreender qual foi a resposta dessa agência 

às violações de liberdade sindical e à repressão aos sindicatos e às lideranças, com o 

objetivo de preencher a lacuna historiográfica que busca entender a relação da OIT com 

ditaduras latino-americanas. 

 A Organização Internacional do Trabalho foi fundada como parte do Acordo de 

Versailles e possui duas grandes diferenças em comparação com as outras agências 

internacionais. Ela funciona no sistema tripartite, ou seja, é composta pelos Estados 

membros, pelos sindicatos e pelos empregadores. Os governos têm dois assentos em todas 

as comissões, e empregados e empregadores têm um assento cada um. Isso faz com que 

a OIT seja vista como uma entidade mais democrática, por permitir voz e voto a todas as 

partes envolvidas na organização do trabalho. A outra característica é que ela governa por 

convenções. Anualmente, ela se reúne em Conferências Internacionais do Trabalho e vota 

a aprovação das convenções, que estabelecem regras sobre diversos assuntos relacionados 

ao mundo do trabalho. Essas convenções devem ser ratificadas pelos países membros.464  

As discussões sobre as convenções e recomendações estão na essência da 

existência da OIT. A sua aprovação nas Conferências do Trabalho é resultado de anos de 

disputas e uma clara agenda de ação da Agência, a sua ratificação deve ser comunicada, 

obrigatoriamente, pelos Estados membros, que passam a adaptar sua legislação, tornando-

a objeto de controle da aplicação dessas convenções e recomendações. Os Estados 

membros devem enviar relatórios sobre essa aplicação, que são examinados na Comissão 

de Peritos para a Aplicação das Convenções e Recomendações, que apresenta, também, 

um relatório à Comissão da Conferência para a Aplicação das Convenções e 

Recomendações. Se não estiverem sendo cumpridas as normas ou se o país receber uma 

denúncia, será enviado comunicado e exigida uma resposta sobre o assunto. A não 

possibilidade de aplicar multas ou sanções levanta muitas discussões sobre o real poder 

 
464 Para saber mais sobre os desafios e a efetividade dessas características, ver: LAKE, Marilyn. Geneva 
(ILO) Conventions: Located but not made there. Labour: Studies in Working-Class History. v. 16. n. 2. 
2019. 
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da OIT de punir os seus Estados membros.  Infelizmente, a aprovação das convenções é 

um tema que não poderá ser abordado em detalhes neste capítulo. Ela exige um exame 

mais profundo da documentação emitida pelas comissões, do contexto da sua criação e 

dos diferentes contextos em que essas são ratificadas em cada país, assim como da 

legislação que elas geram, fugindo do escopo deste trabalho. Iremos focar o não 

cumprimento dessas convenções. 

A Conferência Internacional do Trabalho realizada em São Francisco, em 1948, 

aprovou a Convenção de Liberdade de Associação, e o Conselho de Administração elegeu 

David Morse como diretor-geral. A presença de um diretor americano mostrava a 

tentativa de comprometer o país nas relações internacionais no pós-II Guerra, num esforço 

para evitar o isolacionismo que ocorreu no pós-I Guerra.465 A outra razão para manter os 

EUA dentro da OIT era financeira, o país representava cerca de 25% do orçamento da 

instituição.466 No entanto, a relação de Morse com os EUA não foi nada fácil, 

especialmente com o acirramento da Guerra Fria e a pressão da União Soviética para que 

houvesse isenção e tratamento igualitário. Diante de mais uma tensão nas relações, Morse 

praticamente retirou sua candidatura das eleições de 1962, mas reconsiderou e foi 

reconduzido até 1970. Quando Clarence Wilfred Jenks o sucedeu, ele apontou como 

diretor-assistente um soviético, como medida para atender as demandas e aliviar as 

pressões, essa decisão culminou em uma das maiores crises dos Estados Unidos, que se 

retirou da entidade entre 1977 e 1981, com a OIT.467 

Os anos Morse foram conhecidos pela alteração do papel da OIT e de sua missão. 

Ele aproveitou para transformá-la em uma organização funcional que provia assistência 

técnica para áreas em desenvolvimento e buscava ajudar os governos a expandir sua 

capacidade de lidar com problemas da força de trabalho e da produtividade.468 A 

assistência técnica permitiu o incremento do orçamento da OIT, especialmente no final 

dos anos 1960, e o aumento no valor estratégico e em projetos de longa duração nas 

Nações Unidas.469 Outra característica do período em que Morse foi diretor da OIT foi a 

 
465 COX, Robert W. Universal Foreigner: The Individual and The World. Singapura: World Scientific, 
2013. p. 65. 
466 MAUL, Daniel Roger. The 'Morse Years': The ILO 1948-1970. In: Van Daele, J.; Rodríguez García, 
M.; Van Goethem, G.; van der Linden, M. (orgs.). ILO Histories. Essays on The International Labour 
Organization and its Impact on the World During the Twentieth Century. Bern: Peter Lang, 2010. p.378 
467 Ibidem. 
468 COX, Robert W. op. cit. p. 66. 
469 MAUL, Daniel Roger. op. cit. p.388. 
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sua agenda de respeito aos direitos humanos.470 Ele se empenhou para que os Estados 

membros assinassem as convenções sobre: Liberdade de Associação (1948), Direito a 

Sindicalização e Negociação Coletiva (1949), Igualdade de Remuneração (1951), 

Abolição do Trabalho Forçado (1957)471 e Discriminação em Matéria de Emprego e 

Ocupação (1958). 

Devido à importância do tema da liberdade sindical, foi criado, em 1951, o Comitê 

de Liberdade Sindical, que tinha (e ainda tem) como objetivo examinar as queixas sobre 

as violações da liberdade de associação em “países membros, independentemente de 

terem ou não ratificado as Convenções pertinentes”. O Comitê era composto por um 

presidente independente e três representantes de governos, três de empregadores e três de 

trabalhadores. Os casos de violações poderiam ser apresentados por empregadores ou 

trabalhadores e, se aceitos, o Comitê entraria em contato com o governo para estabelecer 

os fatos, emitiria um relatório e faria recomendações sobre como a situação poderia ser 

resolvida.472 

A OIT, em seu portal online, propaga a efetividade das ações do Comitê 

informando que, “nas últimas décadas, várias centenas de sindicalistas de todo o mundo 

foram libertados das prisões depois que este Comitê da OIT revisou seus casos e fez 

recomendações aos governos em causa”. No entanto, as ações nos casos brasileiros, 

especialmente durante a ditadura militar, apontam a inconsistência dessa informação. 

No Brasil, o primeiro escritório da OIT foi instalado em maio de 1950 e tinha suas 

atividades voltadas para o tema do emprego e da qualificação da mão de obra. Durante os 

anos 1950, o país teve dois correspondentes que, “na prática, realizavam a função de 

informantes, estabelecidos aqui no Brasil, e enviavam relatórios mensais à sede em 

Genebra com dados sobre nossa situação política, econômica e social, bem como diversos 

detalhes sobre temas relacionados ao mundo do trabalho brasileiro”. Até 1953, ocupou 

 
470 Daniel Maul explica como essa agenda passou a fazer parte da OIT e o contexto em que ela foi 
incorporada. Ibidem, p.391. 
471 Esse tema está sendo estudado com profundidade por Norberto Ferreras. Ver: FERRERAS, Norberto O. 
Escravidão e trabalho forçado. As políticas da OIT e a Argentina e o Brasil nas primeiras décadas do século 
XX. In: FERRERAS, Norberto; STAGNARO, Andrés; CARUSO, Laura Gabriela. (orgs.). Conexão OIT: 
América Latina. Problemas regionais do trabalho em perspectiva transnacional. Rio de Janeiro: Mauad X, 
2018. 
472 Comitê de Liberdade Sindical. Disponível em : <https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-
promoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/lang--es/index.htm> 
Acessado em 15/03/2020. 

https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-on-freedom-of-association/lang--es/index.htm
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essa posição Affonso Bandeira de Mello e, depois, Péricles de Souza Monteiro que ficou 

no cargo até 1980.473 

Os relatórios mensais enviados por Péricles para a OIT-Genebra são, talvez, uma 

das mais importantes fontes para compreender como a Agência enxergou os 

acontecimentos no Brasil durante a ditadura e se posicionou diante deles. Pertencentes à 

série Correspondência e Escritórios Regionais, existem cinco pastas com as 

correspondências trocadas desde 1940 até 1970. A primeira pasta reúne cartas em geral, 

tratando diversos assuntos, de informes sobre quais delegados participariam das 

Conferências até a correção do endereço do escritório no Brasil, passando pelo 

agradecimento de envio de flores no aniversário de algum membro.  

Os documentos nas outras quatro pastas estão melhor sistematizados. São 

relatórios mensais enviados de janeiro de 1964 a abril de 1967, cada pasta correspondendo 

a um ano. O relatório está dividido em 12 temas, com subdivisões, que parecem ter uma 

codificação específica (um código para cada tema). Os temas não são fixos e podem 

aparecer ou não em determinado relatório. Quase todos os relatórios estão escritos em 

francês e pouquíssimas exceções em inglês. Apenas um subtema aparece sempre em 

português, o relativo ao secretariado do escritório no Brasil, trazendo informações como 

a quantidade de cartas que foram emitidas e para quem, férias de funcionários e contatos 

com autoridades nacionais ou internacionais. Esses relatórios mensais têm, em média, 15 

páginas e quase todos os subitens fazem referência a reportagens publicadas em jornais 

de grande circulação no país. Apesar de os relatórios afirmarem que encaminham, em 

anexo, os recortes dos jornais, só alguns poucos realmente estão com os clippings.  

No sistema de arquivamento dos documentos no Arquivo da OIT em Genebra, é 

utilizada uma codificação em que o número do arquivo permanece o mesmo e apenas as 

pastas/jaquetas tem variação de número. Por exemplo, esses relatórios têm o código C 9-

1 J30. Sendo C a Série Correspondência, 9-1 o número do arquivo e J30 o número da 

jaqueta. As pastas estão numeradas em J1, J30, J31, J32, J33. A numeração me fez 

questionar se existiam outras pastas entre as J1 e J30, ou após a J33, o que, em ambos os 

casos, foi negado a mim pelo funcionário responsável. O motivo da interrupção pós-1967 

também não é conhecido, tendo ele me dito que na série Correspondência, sobre o Brasil, 

 
473 BARROSO, Márcia Regina Castro. A OIT e o mundo do trabalho no Brasil: trajetórias e ações 
institucionais em períodos democráticos. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Sociologia e 
Antropologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2017. 
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só existem esses documentos. Nas normas da OIT para sigilo ou restrição, esses 

documentos não estavam enquadrados. Também não é possível saber por que, em 1964, 

esse modelo de relatório foi introduzido.  

Os temas dos relatórios foram divididos tendo em vista o que a OIT desejava 

monitorar. Assuntos como salários, custo de vida e políticas fiscais estavam sempre 

presentes nos relatórios e na mídia do Brasil no período, porém a quantidade de informes 

sobre a Marinha Mercante e a atividade pesqueira, trabalhadores intelectuais e 

funcionários públicos é desproporcional em relação a outras categorias. Higiene e 

segurança do trabalho era um tema específico entre os 12, demonstrando a importância 

do assunto para a OIT e reforçando o acompanhamento feito pela assistência técnica, que 

resultou na criação da Fundacentro474. 

Outros temas evidenciam as imensas lacunas nos nossos estudos sobre o papel da 

OIT e as políticas internacionais. Um deles é o trabalho feminino475, que aparece em 

alguns relatórios, mostrando o monitoramento das reivindicações de alteração na 

legislação envolvendo a mão de obra feminina, seja de enquadramento em determinado 

tipo de trabalho, para o recebimento do salário correspondente, seja do avanço da 

regulamentação do trabalho doméstico. Infelizmente, os relatórios dispõem de apenas 

algumas linhas acerca do assunto. Isso vale também para a Convenção de Discriminação 

de 1958, aprovada no Brasil pelo decreto legislativo n.º 104, de 24/11/1964, e ratificada 

em 26/11/1965. Essa Convenção abordarei novamente neste capítulo, de forma 

tangencial, para destacar a forma como foi assinada por Castelo Branco. 

Inúmeras informações trocadas entre o diretor do escritório da OIT no Brasil 

(localizado no Rio de Janeiro), Péricles de Sousa Monteiro, e técnicos e diretores da OIT 

em Genebra demonstram esforços para que determinados projetos de cooperação técnica 

fossem desenvolvidos, e uma das mais importantes iniciativas talvez tenha sido a criação 

 
474 Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho foi criada em 1966 com o 
apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e promovia estudos e soluções para prevenção de 
acidentes e doenças de trabalho. A partir de 1978 passa a ser denominada Fundação Jorge Duprat Figueiredo 
de Segurança e Medicina do Trabalho. Para saber mais, ver: RIBEIRO, Herval Pina; LACAZ, Francisco 
de Castro. De que adoecem e morrem os trabalhadores. São Paulo: DIESAT, 1984. FALEIROS, Vicente 
de Paula. A política social do Estado capitalista. São Paulo: Cortez, 1987. SANTOS, Laurita Andrade 
Sant'anna dos. O trabalhador imprevidente: estudo do discurso da Fundacentro sobre o acidente de trabalho. 
Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 1991. HENNINGTON, Élida Azevedo. Saúde e Trabalho:  considerações 
sobre as mudanças na legislação acidentária brasileira e sua influência sobre a classe trabalhadora. 
Dissertação de mestrado. Faculdade de Ciências Médicas. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 
1996. Para uma análise mais recente, ver: SILVA, Ana Beatriz Ribeiro Barros. op.cit. p. 162 e seguintes. 
475 Ver: FRACCARO, Glaucia. Os direitos das mulheres: feminismo e trabalho no Brasil (1917-1937). Rio 
de Janeiro: FGV Editora, 2018.  
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da Fundacentro, ocorrida após o envio de diversos estudos técnicos da Agência. Além 

disso, a vinda de técnicos para prestar assistência e entender melhor a legislação brasileira 

era mencionada repetidamente nos relatórios enviados para Genebra. 

No entanto, a análise do cenário político e trabalhista era constante nesses 

documentos e é nesse tema que iremos nos debruçar. Essas correspondências e os 

pareceres do Comitê de Liberdade Sindical revelam como a OIT respondeu as denúncias 

dos trabalhadores sobre as violações ocorridas após o golpe de 1964. O confronto entre 

os pareceres do Comitê de Liberdade Sindical, que eram enviados para os governos e 

trabalhadores envolvidos nos casos e conhecidos publicamente, e os relatórios, 

comunicações fechadas e internas da administração da OIT, evidencia a complexa relação 

entre a Agência e os poderes tripartites dos países, além do peso e interesse de cada uma 

dessas partes.  

 

“O país vive atualmente um período de absoluta estabilidade política” 

 

Essa afirmação foi feita por Péricles Monteiro no relatório de abril de 1965, e ela 

expressa, em grande parte, como ele retratou o golpe do ano anterior. Péricles Monteiro 

foi o primeiro diretor da OIT no Brasil e o que mais tempo ocupou essa cadeira, entre 

1953 e 1980 (27 anos). Ele se formou em Direito na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, em 1937, e foi da turma de Alzira Vargas. Trabalhou como assistente técnico de 

Segadas Vianna, quando este ocupava a cadeira de ministro do Trabalho (1951 a 1953), 

tendo participado das duas Conferências até assumir o ramo da OIT no Brasil. Péricles 

conhecia e se relacionava bem com quase todos os intelectuais do direito do trabalho no 

país.476  

 Em seu primeiro relatório, após o golpe de 1964, Péricles citou como a 

insubordinação nas forças armadas e a sua união com sindicalistas criaram um ponto de 

tensão que tornou necessário que os militares interviessem, para frear a grande infiltração 

de elementos ‘comunistas e subversivos’. Apesar de a situação política no país ter 

 
476 Pronunciamento de Péricles de Souza Monteiro, diretor da Organização Internacional do Trabalho, por 
ocasião da inauguração do escritório da OIT em Brasília. Arquivo Alzira Vargas do Amaral Peixoto. 
Acervo CPDOC. Notação: AVAP tt MONTEIRO, P. S. 1977.03.15. Data: 15/03/1977. Disponível em: 
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=FGV_AVAP_TT&pasta=AVAP%20tt%20MONTE
IRO,%20P.%20S.%201977.03.15. Acessado em: 29/07/2019. 

http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=FGV_AVAP_TT&pasta=AVAP%20tt%20MONTEIRO,%20P.%20S.%201977.03.15
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=FGV_AVAP_TT&pasta=AVAP%20tt%20MONTEIRO,%20P.%20S.%201977.03.15
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atravessado uma fase difícil, ela não afetou as boas relações em geral, tendo em vista que 

a OIT se manteve em uma “posição inteiramente apolítica”.477 

A presença de Arnaldo Sussekind no posto de novo ministro do Trabalho foi vista 

com bons olhos: 
Posso, no entanto, informá-lo sobre isso, e fico feliz em fazê-lo, porque é uma 

pessoa bem conhecida em Genebra, já que ele é um dos mais importantes 

juristas do direito do trabalho brasileiro, e o presidente do Comitê Permanente 

da Legislação Social (CPDE), o professor Arnaldo Lopes Sussekind foi 

nomeado Ministro do Trabalho e da Previdência Social. 

Sussekind, nome conhecido na OIT e funcionário de carreira do Ministério do 

Trabalho, foi o responsável pela intervenção em massa nas entidades sindicais e 

manobrou a CLT para reprimir os trabalhadores. Nessa comunicação, fica evidente que 

Péricles, sendo representante da OIT e falando pela instituição, elogiou o golpe e 

demonstrou aprovação de ações que violaram diretamente itens da liberdade sindical, que 

deveriam ser defendidos por essa mesma Agência. 

No mesmo relatório, Péricles informou que, com a deposição de João Goulart, as 

greves cessaram. Ele elogiou a derrota do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), 

cujos dirigentes foram presos ou estavam refugiados por causa da ligação com o 

‘movimento comunista’, e  
a enérgica intervenção verificada na Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Indústria e alguns sindicatos ostensivamente ligados a esse 

movimento, resultaram na neutralização total das greves, com as quais os 

trabalhadores insistiam em impor ao governo suas reivindicações indevidas, 

bem como a adoção de medidas de natureza política totalmente alheias aos 

interesses da classe.  

Essa informação é relevante, pois Péricles apontava ter conhecimento de que os 

líderes sindicais estavam presos e de que as entidades estavam sob intervenção. 

Especificamente a CNTI, que tinha como presidente Clodesmidt Riani, membro do 

Conselho de Administração da OIT. O diretor também corroborava o discurso dos 

golpistas de que as demandas, no período Goulart, eram ‘impróprias’ e as greves 

‘problemáticas’. 

Ele informava que a atual direção do país exerceu “com grande energia” o expurgo 

de diversos setores sociais e políticos, que estavam contaminados pelos “interesses 

demagógicos e destrutivos da economia nacional”. Essa ação abrangeu também a classe 

 
477 Referência: ILO.C.9-2-1. J.30. Arquivo Geral OIT. Genebra. 
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trabalhadora, pois a modificação da legislação teria colocado “termos justos para a Lei de 

Greve, mas sem os excessos que causam mal a nação”. 

O relatório do mês de maio seguiu a tônica do anterior, nele, Péricles confirmou 

os nomes indicados aos mais importantes cargos no Ministério do Trabalho, Moacir 

Veloso de Oliveira como chefe de gabinete e Jorge Mafra Filho como diretor do 

Departamento Nacional do Trabalho (DNT), e acrescentou que, “graças ao círculo de 

relações que cultivou, foi-nos fácil reafirmar o pleno entrosamento com a nova 

administração”. Péricles também reproduziu nota do Ministério em que se afirmava que 

uma preocupação das autoridades era o aumento da produtividade, dando-se grande 

atenção ao trabalhador no tocante à higiene, assistência médico-hospitalar e boas 

condições no local de trabalho.478 Esse discurso se alinhava com a política internacional 

da OIT, especialmente no que diz respeito à instalação da Fundacentro no país. 
A criação de um Centro de Pesquisa (Fundacentro), em 1966, referente à saúde 

e segurança do trabalho ligado ao Governo Federal ocorreu numa conjuntura 

em que o governo colocava, novamente, os trabalhadores sob sua tutela direta 

e em cumprimento à Recomendação n.º112 da OIT, com o objetivo de reduzir 

o elevado número de acidentes e  doenças  do  trabalho nesse  período,  

proporcionando desenvolvimento à  produtividade  empresarial.  

Tal serviço resultaria benefícios para “a integridade dos que trabalham, como 

no que se refere ao incremento de produtividade. Praticamente um binômio, a 

“segurança e a saúde do trabalhador e o aumento da produtividade” eram 

termos recorrentes e artigos do Boletim Informativo Fundacentro e na Revista 

Brasileira de Saúde Ocupacional.479 

No item do relatório nomeado ‘Organizações internacionais e nacionais’, Péricles 

emitiu opinião sobre a estruturação do trabalho no Brasil. Ele defendeu que os sindicatos 

fossem liberados da tutela do Ministério do Trabalho e que as suas eleições fossem 

supervisionadas pela Justiça do Trabalho, tese apresentada no 1º Congresso Sindical 

Nacional, de 1946, realizado no Rio de Janeiro. Tendo em vista as intervenções, a 

mudança se tornava uma necessidade imediata, a fim de evitar a repetição da intromissão 

de tempos em tempos. Essa tese, ele mesmo disse, carrega opinião contrária à dos órgãos 

técnicos do Ministério do Trabalho. Para além da intervenção nos sindicatos, o modelo 

corporativista sindical brasileiro era (e é) incompatível com a Convenção 87 (Liberdade 

 
478 Ibidem. 
479 MONTEIRO, Juliana Santos. Fundacentro: Função Social da Política sobre Acidentes de Trabalho no 
período ditatorial brasileiro (1966 a 1976). Dissertação de mestrado. Faculdade de Saúde Pública. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2013. p.15 
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Sindical e Proteção ao Direito de Sindicalização)480, de 1948, da qual, até hoje, o país não 

se tornou signatário. A assinatura da Convenção era um dos principais itens da agenda de 

Morse, que era, naquele momento, diretor geral da OIT, conforme veremos depois. Jenks, 

em viagem ao Brasil, em 1965, tentou pessoalmente convencer Sussekind e o presidente 

Castelo Branco a assinarem a Convenção, replicando as justificativas apresentadas por 

Péricles.  

Péricles defendeu que as intervenções eram necessárias, pois iriam reconstruir a 

base do sindicalismo no país, com “novos dirigentes sindicais sem a demagogia da 

extrema esquerda e de um peleguismo que subverte o movimento sindical autêntico”. E 

que os trabalhadores compreenderiam que o pedido de prisão dos antigos dirigentes era 

uma prova de que o sindicato teria sido utilizado para outros fins. O representante da OIT 

condenou, sem julgamento, os sindicalistas, não abrindo nenhum espaço para a 

possibilidade de sua inocência. 

No relatório do mês de junho, registrava-se que Castelo Branco não pretendia 

prorrogar o Ato Institucional, que ele seguiria com a sucessão presidencial, com apenas 

uma pequena reformulação das candidaturas, mas sem completa modificação. Dois 

aspectos a ser notados, Péricles também sabia do primeiro Ato Institucional e ainda tinha 

crença de que os militares fariam apenas uma transição de poder, sem autoritarismo nem 

permanência na Presidência. Na sua avaliação, todos os atos baixados, inclusive os que 

cassaram parlamentares e sindicalistas e deram poderes abusivos aos militares, eram 

necessários para o “saneamento da infiltração comunista no país”. Existe um evidente 

apoio às medidas tendo em vista os resultados gerados, os fins justificavam os meios. E 

ele vai além, emitindo pareceres que asseguravam, em Genebra, que o governo estava 

agindo dentro da legalidade. Ao falar sobre o direito de greve, Péricles defendeu 

Sussekind contra as acusações “tendenciosas” de que o governo não iria permitir greves 

de reivindicação dos salários. Ele reassegurou que o direito à greve estava garantido e que 

um mal-entendido tinha ocorrido porque uma greve foi convocada fora das determinações 

da nova lei481. Nesse sentido, ele não apenas comunicava Genebra sobre o que estava 

 
480 Na convenção, o artigo 2 afirma “Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer 
espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito 
de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas”. E 
no artigo 3, parágrafo 2 “As autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que possa 
limitar esse direito ou entravar o seu exercício legal”. Disponível em: 
<https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_239608/lang--pt/index.htm>. Acessado em 29/07/2019. 
481 BRASIL. Lei n. 4.330, de 1º de junho de 1964. Regula o direito de greve, na forma do art. 158, da 
Constituição Federal. 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_239608/lang--pt/index.htm
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ocorrendo no país, mas defendia a posição da ditadura, com o objetivo de esclarecer que 

as acusações contra o governo eram injustas. 

Um elemento gráfico se destaca no relatório de agosto, é um símbolo de 

exclamação ao lado do parágrafo em que Péricles comentava sobre direitos civis. O 

diretor do DNT afirmou que receberia os dirigentes das confederações, mas apenas um 

de cada vez e cada um deveria levar suas próprias demandas. Péricles defendeu a 

recomendação, pois as entidades tinham o “hábito” de se misturar, com o pretexto de 

manifestar solidariedade, ações “quase sempre impróprias a categorias sindicais 

diferentes”. Mesmo que a reivindicação fosse compartilhada por todas as entidades, como 

o reajuste do salário-mínimo, elas não deveriam se unir para essa defesa. É intrigante 

notar que alguém na OIT em Genebra demonstrou surpresa com essa informação, tendo 

em vista que o representante brasileiro apoiava e reforçava que os sindicatos se 

mantivessem isolados.  

Péricles legitimou, mais uma vez, atos do Ministério do Trabalho contra as críticas 

à restrição da liberdade sindical, em janeiro de 1965. Ao comentar a nova portaria da 

Pasta, que dizia que todos os candidatos das entidades sindicais deveriam assinar uma 

declaração afirmando que “zelarão e serão fiéis à Constituição Federal e todas as leis do 

país” e que irão respeitar as autoridades constituídas e aceitar suas decisões, Péricles 

alegou que as críticas eram “absurdas”, pois o que era pedido do candidato era o dever 

essencial de cada indivíduo. E que a obrigação de cumprir algo não exclui a possibilidade 

de recorrer da decisão.482 

Contudo, o trabalho de Péricles para gerar convencimento da justiça das decisões 

ditatoriais sobre as atividades sindicais no país não seria suficiente se o Ministério do 

Trabalho não se esforçasse, por sua vez, em demonstrar que estava colocando em prática 

uma agenda positiva para a OIT. Ela poderia ser concretizada via aprovação dos projetos, 

recebimento de técnicos internacionais e ratificação de convenções.  

No relatório de novembro, Péricles informou que o governo brasileiro estava 

interessado em apressar, no Congresso Nacional, a aprovação das convenções e 

recomendações da OIT. Sussekind assegurou “que conhece bem os problemas 

internacionais do setor do trabalho e das questões relativas a OIT” e estava decidido a 

colocar em prática as resoluções a que o Brasil aderiu. É importante lembrar que 

Sussekind era integrante da Comissão Permanente de Legislação Social do Ministério do 

 
482 Referência: ILO.C.9-2-1. J.31. Arquivo Geral OIT. Genebra. 
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Trabalho e participou dos estudos dessa matéria, sabendo, portanto, quais resoluções eram 

viáveis e passíveis de ser aplicadas.483 No início do ano de 1965, o Ministério do Trabalho 

entrou em contato com Oscar Saraiva, membro brasileiro da Comissão de Peritos para a 

Aplicação das Convenções e Recomendações, para discutir as propostas que seriam 

encaminhadas à Conferência. Relembro que a OIT governa por convenções, portanto, 

quanto mais países as ratificam, maior é o poder de pressão sobre os outros países 

membros. 

A Conferência Internacional do Trabalho de 1965 foi uma ocasião em que o 

governo ditatorial precisou gerar a confiança de que nada anormal estava acontecendo no 

Brasil e de que todas as decisões da área trabalhista estavam dentro dos preceitos 

internacionais. A afirmação de que “o país vive atualmente um período de absoluta 

estabilidade política” vinha no mesmo relatório em que se informava a participação de 

Péricles na reunião conjunta de Sussekind com todos os adidos trabalhistas estrangeiros 

no Brasil (Espanha, Itália, Inglaterra484, Japão, Alemanha e Estados Unidos485) e com os 

representantes das Confederações Nacionais do Trabalho do Brasil. Na reunião, 

Sussekind “procurou demonstrar o ambiente de liberdade sindical que atualmente existe, 

no que foi apoiado pelos referidos líderes máximos do sindicalismo nacional”, e falou 

sobre a boa situação financeira em que se encontrava a Previdência Social (fato que, 

desmentido pouco tempo depois pelo Planejamento, seria, então, usado como argumento 

para a unificação do sistema previdenciário). No mesmo relatório, informou-se que o 

governo incentivava o aumento da sindicalização para que os trabalhadores pudessem 

“ter acesso a assistência jurídica, médica, dentária, farmacêutica dentre outros 

benefícios”. 

Para garantir um forte bloco coeso na Conferência, Sussekind afirmou que iria 

respeitar o rodízio na escolha dos delegados das Confederações (o que já era rotina), mas 

se mostrou favorável à ampliação da representação brasileira, incluindo-se um membro 

 
483 Referência: ILO.C.9-2-1. J.30. Arquivo Geral OIT. Genebra. 
484 O relatório do adido trabalhista britânico, Neil Turns, sobre o ano de 1965 é ambíguo sobre a situação 
do Brasil. Ele é categórico ao estabelecer que houve um golpe de estado em 1964 e o regime era uma 
“ditadura, ainda que suave e benevolente”. Ao mesmo tempo, o governo de João Goulart era caracterizado 
como “corrupto, assim como os membros sindicais vinculados a esse governo”. Em 1967, outro adido 
trabalhista britânico, John Dreghorn, afirmava que o regime era “autoritário e antidemocrático, mas livre 
de corrupção”, a conclusão do adido foi de que “o regime de Castelo Branco trouxe um muito necessário 
período de estabilidade para o Brasil, ao custo da democracia”. Ministry of Labour and successors: 
International Labour Division and Overseas. Labour Attaches' Reports and Correspondence. Referência: 
LAB 13/2175. National Archives, Londres. Inglaterra. 
485 Para saber mais sobre a relação entre os adidos trabalhistas dos Estados Unidos, governo brasileiro e 
sindicatos, ver: CORREA, Larissa Rosa. Disseram que voltei americanizado. op. cit. 
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de cada Confederação na delegação brasileira. O incrível é que Péricles declarou que o 

ministro tomava essa decisão por “entender que é necessário defender a posição do Brasil 

diante das denúncias feitas à OIT por organismos internacionais sobre as intervenções 

que o Ministério do Trabalho se viu obrigado a fazer nas entidades”, porque seus 

dirigentes as utilizaram como instrumento de ‘facções políticas’ em atividades contrárias 

aos interesses nacionais. Não era sequer uma estratégia secreta ou um subterfúgio, o 

representante da OIT deixou evidente que sabia o que o governo brasileiro estava tentando 

fazer e apoiou a iniciativa. Se isso não fosse suficiente, recortes de jornais reforçavam a 

ideia, mostrando que o DNT estava liberando as entidades sob intervenção.486 

A preparação para a Conferência põe em destaque que a OIT não estava sendo 

ludibriada pela estratégia brasileira de colocar uma fachada de ações positivas com o 

intuito de esconder as violações sindicais que aconteciam no país. Ela tinha ciência de 

todos os atos e apoiava a estratégia ditatorial, Péricles repetiu os argumentos e 

reassegurou o seu suporte. Apesar da estrutura tripartite, os Estados membros sempre têm 

o dobro de representantes na delegação, os empresários estavam satisfeitos com as ações 

do governo e as confederações eram parte da equipe de defesa. Quem poderia apresentar 

um contraditório diante de um bloco tão unificado? Apenas os sindicatos dos 

trabalhadores internacionais, reunidos nas suas entidades representativas, expuseram 

queixas que incomodavam os membros da OIT. 

José Machado487, jornalista do Jornal do Brasil e responsável pela coluna 

Trabalho, foi enviado a Genebra para cobrir a Conferência de 1965, que ocorreu entre 2 

e 23 de junho, como assessor de imprensa da Delegação. Sua reportagem no Jornal do 

Brasil poderia ter saído das máquinas da Agência Nacional, tamanho o caráter 

propagandístico do conteúdo. De acordo com José Machado, “com um perfeito 

entrosamento entre os três grupos que formam a Delegação do Brasil à 49ª Conferência 

Internacional do Trabalho”, foi desenvolvido um “intenso trabalho de esclarecimento da 

Revolução de 31 de março, no sentido de eliminar a apreensão de alguns setores em 

relação ao governo do Marechal Castelo Branco”.488  

 
486 Referência: ILO.C.9-2-1. J.31. Arquivo Geral OIT. Genebra. 
487 José Machado foi presidente do Sindicato dos Jornalistas da Guanabara durante a ditadura militar. No 
final dos anos 1970, Machado foi caracterizado como ‘pelego’ pelos jornalistas vinculados ao “Novo 
Sindicalismo”. Para saber mais, ver: ROXO, Marco. Companheiros em luta: a greve dos jornalistas de 
1979. Niterói: Editora da UFF, 2013. 
488 Brasil revela em Genebra o objetivo da Revolução. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 15 jun de 1965. 1º 
Caderno. p.10. 
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O texto cita longamente as falas do representante dos empregadores, Exaltino José 

Marques de Andrade, de Marcelo Pimentel e Max do Rego Monteiro, juristas e 

representantes do governo brasileiro. Não há nenhuma citação ao representante dos 

trabalhadores, o que nos faria supor que sua fala foi de crítica ou oposição. Mas isso não 

é correto, Mario Lopes Oliveira foi muito elogioso das ações do governo no seu discurso 

na OIT, afirmando que este tem se esforçado para “corrigir e eliminar injustiças sociais” 

e que “as nossas organizações sindicais são independentes de visões políticas e livres de 

influências doutrinárias demagógicas”.489 O confronto dos discursos públicos constantes 

nos arquivos da OIT com o que foi relatado na reportagem de José Machado demonstra 

uma precisão na narração do jornalista. A integração dos representantes na defesa da 

ditadura aparece nas três falas. 

A estratégia que Sussekind teria traçado antes da reunião não parecia ser tão 

secreta, pois José Machado explicita em sua reportagem que “um ponto importante a 

destacar: o trabalho de bastidores realizado pela delegação brasileira, principalmente 

junto aos representantes internacionais sindicais, no sentido de eliminar apreensão de 

alguns setores em relação ao governo do Marechal Castelo Branco [...] explicando o 

sentido democrático da revolução brasileira”.490  

A matéria ainda relacionava duas notícias diferentes para insinuar o apoio de Jenks 

ao governo brasileiro. Nela, afirmou-se que esses esclarecimentos “desfizeram 

praticamente toda a intriga”. No parágrafo seguinte, “após a surpresa demonstrada por 

alguns grupos ao tomar conhecimento da verdadeira situação do Brasil, o diretor geral 

adjunto da OIT, Sr. C. W. Jenks, externou ao Ministro Sussekind estar impressionado 

com o número elevado de boas leis e novos regulamentos expedidos pelo governo 

revolucionário”. 

Como veremos em breve, esse suposto apoio da OIT pode não ter sido tão 

explícito e unânime quanto José Machado expôs na sua narrativa. No dia 22 de junho, um 

dia antes da Conferência se encerrar, o governo brasileiro enviou uma longa lista sobre a 

situação de cada pessoa que estava sendo perseguida, em resposta à comunicação da 

Federação Sindical Mundial (FSM), de orientação comunista, enviada em dezembro de 

1965. Muito provavelmente, a Comissão brasileira foi pressionada a responder à 

 
489 ILO. 45ª Sessão. Genebra. 1965. Gravação dos procedimentos. p. 165-166. Disponível em: 
<https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1965-49).pdf>. Acessado em 29/11/2020. 
490 Brasil revela em Genebra o objetivo da Revolução. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro. 15 jun de 1965. 1º 
Caderno. p.10.  
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Federação Internacional com informações precisas, e não mais as explicações vagas e 

sem dados. 

Não é de se ignorar o peso que essa pressão internacional tinha na visão externa 

sobre o país. Durante o julgamento que concedeu o habeas corpus para Riani, o 

Procurador-Geral da Justiça Militar, Eraldo Gueiro Leite, disse que a imunidade de Riani 

só vale para a sede da OIT, e não para o mundo todo, e que “soltar esse homem é expor a 

Nação ao risco de sua ação na Organização Nacional do Trabalho [sic], o que daria 

péssima repercussão no exterior para o Brasil”.491 

Apesar dessa ação, é visível nessas comunicações que o representante da OIT no 

Brasil mostrou que não levantaria críticas, quiçá, juntar-se-ia ao grupo de defesa do 

governo. Assim como o Estado analisado nesta tese não é monolítico, a OIT também não 

pode ser considerada uniforme, tendo em vista o amplo espectro de atividades que 

desenvolve. No entanto, analiso aqui como os dirigentes da entidade se posicionaram 

sobre o tema. Alguém poderia julgar que essa era apenas a visão de Péricles, e não de 

todo o órgão, que ele era somente um membro representante no Brasil e que não exprimia 

a opinião da direção da OIT. Bem, então vamos saber o que pensava o inglês Clarence 

Wilfred Jenks, diretor-geral substituto, o segundo cargo mais importante da OIT, que 

visitou o país em setembro de 1965 e foi citado por José Machado na reportagem acima. 

 

Uma decisão para inglês ver 

 

Cerca de um mês depois do golpe de 1964, o embaixador brasileiro Barbosa 

Carneiro encontrou Jenks na sede da OIT em Genebra e mostrou um rascunho de uma 

comunicação que iria enviar para Morse sobre o caso de Clodesmidt Riani. Ele pedia que 

Morse não citasse o artigo 40 da Constituição da OIT caso fosse questionado por Jean 

Möri, vice-diretor do Conselho de Administração e representante dos trabalhadores, sobre 

a situação de Riani. Quem eram essas pessoas e o que era o artigo 40? 

Júlio Augusto Barbosa Carneiro nasceu em 1891, no Rio de Janeiro, mas 

frequentou os ‘centros diplomáticos’ na Europa e serviu no exterior. Participou como 

consultor técnico da delegação brasileira da I Assembleia da Liga das Nações e foi 

delegado do Brasil na 4ª Conferência Internacional do Trabalho, em 1922. Foi diretor 

executivo do órgão do Conselho Federal de Comércio Exterior (CFCE) até 1939, quando 

 
491 Referência: TUR.1.9. F. J.1. Caso 385. Arquivo Geral OIT. Genebra. 
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retornou à carreira diplomática servindo em diversos países. Em 1955, assumiu o cargo 

de delegado do Brasil em Genebra. Neste posto, chefiou as delegações brasileiras na 38ª 

Conferência Internacional do Trabalho, aposentando-se do serviço diplomático em 1956, 

ano em que foi nomeado representante do governo brasileiro no Conselho de 

Administração da OIT, que ajudou a criar. Em 1958, passou a presidente desse 

Conselho.492  

Ainda em 1958, Clodesmidt Riani, presidente do Sindicato e da Federação dos 

trabalhadores na indústria energia elétrica de Minas Gerais, participou pela primeira vez 

de uma Conferência Internacional do Trabalho, a 42ª, em Genebra. Havia uma discussão 

sobre quem seria o delegado dos trabalhadores, uma vez que as Confederações fazem um 

rodízio, indo, a cada ano, um representante. Naquele momento, existiam três, o da 

Indústria, o do Comércio e o do Transporte Terrestre. Em reunião com o presidente 

Juscelino Kubitscheck, alguns dirigentes expressaram a vontade de ir, a despeito de serem 

sempre preteridos, pois os “pelegos nunca deixam alguém ser eleito”. Diante disso, 

Juscelino despachou com o ministro do Trabalho e prometeu incluir um representante 

como parte da delegação do governo, excepcionalmente. Riani foi escolhido por seus 

companheiros e partiu para Genebra. O representante oficial dos trabalhadores escolhido 

era Sindolfo de Azevedo Pequeno, da Confederação dos Trabalhadores de Transportes 

Terrestres. Riani diz que foi recebido por Pequeno e que conversou rapidamente com ele, 

mas que “não conhecia ele direito porque eram de confederações diferentes e ele era um 

‘pelegão’”.493 Pequeno se tornou assistente administrativo do escritório da OIT no Brasil 

e trabalhou lado a lado com Péricles Monteiro.494 Riani narrou que participou de uma 

Comissão Técnica, mas que teria sido, posteriormente, dispensado pelo embaixador do 

Brasil na OIT. 

 
492 Verbete Julio Augusto Barbosa Carneiro. Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. CPDOC/FGV. 
Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/julio-augusto-barbosa-
carneiro>. Acessado em 29/07/2019.  
493 PAULA, Hilda Rezende de; CAMPOS, Nilo de Araújo. (orgs.). Clodesmidt Riani: uma trajetória. Juiz 
de Fora: Funalfa Edições, 2005. p. 123. 
494 Laura Caruso discute a trajetória de representante que passou da área trabalhista para a estatal. Ela 
argumenta que a especificidade de a OIT ser tripartite, muitas vezes, naturaliza as histórias das 
representações trabalhistas descartando suas tendências político-ideológicas. A autora também questiona 
se os representantes trabalhistas viam as discussões na OIT distantes da sua realidade e se os padrões 
mundiais não serviriam à realidade local. CARUSO, Laura. Obreros, delegados y corresponsales: la 
representación sindical argentina ante la OIT em los años 1920. El caso de Luis Lauzet. In: FERRERAS, 
Norberto; STAGNARO, Andrés; CARUSO, Laura Gabriela. (orgs.). Conexão OIT: América Latina. 
Problemas regionais do trabalho em perspectiva transnacional. Rio de Janeiro: Mauad X, 2018. 
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Riani participou de uma nova Conferência, a 47ª, em 1963, porém numa outra 

posição. Ele era presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a 

CNTI, e assessor para assuntos sindicais do presidente João Goulart. O representante 

eleito no rodízio foi o presidente da Confederação dos Bancários, Osnildo Stafford. Nessa 

Conferência, o Conselho de Administração seria renovado, ele tinha 48 membros, 24 do 

governo, 12 dos empregadores e 12 dos empregados. Além desses, havia mais 30 

membros adjuntos, divididos igualmente de forma tripartite. Riani foi eleito membro 

adjunto do Conselho de Administração, o período de seu mandato era de 1963 a 1966. O 

Brasil tinha outro representante no Conselho, o membro permanente Barbosa Carneiro.495 

Com o golpe, Riani foi listado no primeiro Ato Institucional e teve seus direitos 

políticos suspensos, perdendo seu mandato legislativo em virtude do AI-2. Diante da 

cassação, ele deixou de ter direito à imunidade e foi submetido a um Inquérito Policial 

Militar (IPM) e a outro processo na 15ª Vara Criminal, acusado de apropriação indébita 

(para que fosse considerado preso comum). O notável é que Riani se apresentou para a 

polícia no dia 5 de abril de 1964, quando foi aberto o primeiro IPM.496  

Em paralelo às correspondências trocadas entre a OIT e os representantes 

brasileiros, um caso, o 385, foi aberto em 3 de abril de 1964 no Comitê de Liberdade 

Sindical. A Federação Sindical Mundial (FSM), a Confederação Internacional dos 

Sindicatos Cristãos (CISC) e a Confederação Latinoamericana de Sindicalistas Cristãos 

(CLASC) 497 apresentaram uma denúncia, afirmando que diversos sindicatos teriam 

sofrido intervenção e líderes sindicais estavam sendo perseguidos e presos, dentre eles, 

Clodesmidt Riani.  

Intensas comunicações internas da OIT, entre os dias 9 e 10 de abril de 1964, 

foram registradas no processo 385, quando se traçava a estratégia de como lidar com a 

situação. Após a comunicação da FSM, Jenks informou a Morse que a Federação 

solicitava que a OIT enviasse uma missão para investigar as violações de liberdade 

sindical no Brasil e as prisões de sindicalistas. Na sua opinião, a OIT não teria outra opção 

a não ser comunicar o governo brasileiro, de acordo com o procedimento padrão nessas 

circunstâncias. No entanto, ele também sugeriu que uma carta oposta fosse enviada para 

Péricles, pedindo que ele entrasse em contato com o governo brasileiro para explicar que 

 
495 PAULA, Hilda Rezende de; CAMPOS, Nilo de Araújo. (orgs.). op. cit. p. 253. 
496 Ibidem, p.  340-346. 
497 Em inglês, a World Federation of Trade Unions, a Latin American Confederation of Christian Trade 
Unionists e a International Federation of Christian Trade Unions, respectivamente. 
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esse “procedimento é totalmente para evitar a impressão que a OIT está se envolvendo 

em aspectos políticos”.498 Primeiro, a OIT não estava mantendo uma posição de 

‘neutralidade’. A solicitação era o envio de uma missão, que teria um peso muito maior 

que a comunicação e a abertura do processo de forma regimentar. Segundo, o papel de 

Péricles, de acalmar o governo ao afirmar que a OIT não o estava pressionando, apenas 

dando uma resposta necessária, quase a contragosto, revela a preocupação do 

representante da OIT em não melindrar a ditadura. 

No processo, é dito que Morse concordou com a sugestão de Jenks, que, 

imediatamente, enviou para Péricles suas instruções. A resposta veio logo em seguida. 

Em 10 de abril de 1964, Péricles comunicou ao Diretor da Divisão de Relações com os 

Trabalhadores que Riani e a diretoria do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) foram 

presos ou fugiram e que o novo ‘governo’ não permitiria “o retorno ao poder dessas 

pessoas e seus grupos sendo a ‘atual administração’ fortemente anticomunista”. E, em 

outra comunicação para Jenks, uma semana depois, ele dizia que Riani estava preso por 

razões políticas, e não sindicais. Replicando a fala do governo brasileiro. 

Novas comunicações de entidades sindicais internacionais (União Internacional 

dos Sindicatos das Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas, Comitê Permanente de 

Coordenação dos Trabalhadores da América Latina, Conselho Central dos Sindicatos da 

República dos Povos da Bulgária, Federação do Trabalho Panyprian, União Geral dos 

Operários e Campesinos do México e Confederação dos Trabalhadores do Equador) 

foram enviadas e denunciavam que estavam em curso atentados antidemocráticos e 

antissindicais, que trabalhadores e sindicalistas estavam sendo, indiscriminadamente, 

presos e submetidos a tortura, que sedes de sindicatos estavam sendo ocupadas por tropas. 

Era difícil saber se internamente essas entidades estavam percebendo a relutância da OIT 

em seguir com a denúncia contra o Brasil, mas o tom e a quantidade de cartas enviadas, 

solicitando atuação a mais rápida possível, decididamente aumentava a pressão sobre a 

OIT.  

Nesse contexto, retomo o primeiro parágrafo deste subtítulo. Diante das pressões 

das entidades sindicais, o governo brasileiro solicitava que a OIT não aplicasse o 

entendimento do artigo 40 da sua Constituição, aprovado na 29ª reunião da Conferência 

 
498 Referência: TUR.1.9. F. J.1. Caso 385. Arquivo Geral OIT. Genebra. 
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Internacional do Trabalho em Montreal em 1946 e ratificado pelo Brasil em abril de 1948, 

que dizia: 

1.  A Organização Internacional do Trabalho gozará, nos territórios de seus 

Membros, dos privilégios e das imunidades necessárias a consecução dos seus 

fins. 

2. Os delegados à Conferência, os membros do Conselho de Administração, 

bem como   o   Diretor-Geral   e   os   funcionários   da   Repartição, gozarão, 

igualmente, dos privilégios e imunidades necessárias para exercerem, com 

inteira independência, as funções que lhes competem, relativamente à 

Organização. 499 

Então, quais eram os questionamentos apontados por Jean Möri a Morse? Ele o 

informava sobre as ações do governo brasileiro contra vários líderes sindicais, entre eles 

Riani, e solicitava-lhe providências para que o governo permitisse que Riani participasse 

da reunião do Conselho de Administração. Acrescentava que ele não julgaria as acusações 

contra o sindicalista, mas que era dever dele dizer que o artigo 40 da Constituição da OIT 

explicitava que os membros possuíam imunidade, e essa era a posição adotada em 

situações semelhantes. Portanto, o mesmo precedente deveria ser usado no caso de Riani. 

Em 10 de junho de 1964, o embaixador Antonio Correa do Lago, chefe da delegação 

permanente em Genebra, enviou comunicação afirmando que Riani estava preso na 

justiça comum e que violou o artigo que trata de desvio de verbas em sindicato no Brasil, 

acrescentando que nenhuma das acusações era sobre o trabalho dele na OIT, portanto não 

seria possível aplicar o artigo 40.500 

Möri, na condição de representante dos trabalhadores no Conselho de 

Administração da OIT, não aceitou as posições que Morse e Jenks estavam adotando no 

caso, favorecendo claramente a ditadura brasileira, e, portanto, requisitou que Riani fosse 

colocado em liberdade. Associada com as inúmeras cartas enviadas pelos sindicatos 

internacionais, essa ação exigiu uma grande articulação do Brasil para evitar maiores 

repercussões internacionais e pode, talvez, ter garantido que a vida de Riani fosse 

‘preservada’. 

Em maio, o representante do Brasil afirmou que a prisão de Riani era por motivos 

penais e que a alegação de incidência do artigo 40 da OIT no caso era absurda, porque 

 
499 BRASIL. Decreto n. 25.696, de 20 de outubro de 1948. Manda executar os Atos firmados em Montreal, 
a 09 de outubro de 1946, por ocasião da 29.ª Sessão da Conferência Geral da Organização Internacional do 
Trabalho. 
500 Referência: ILO.RL.2-1-9-1-2. J.1. Arquivo Geral OIT. Genebra. 
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ele era um cidadão brasileiro e estava sendo processado por leis nacionais, não se 

aplicando a imunidade internacional. Essa explicação defensiva foi insuficiente para o 

Comitê e a OIT não retirou o caso. Em uma mudança de estratégia, o governo brasileiro 

passou a afirmar que Riani estava sendo julgado por crimes contra a segurança nacional 

da competência dos tribunais militares, que tinham existência centenária. Enquanto isso, 

mais cartas de entidades internacionais representativas dos trabalhadores eram enviadas, 

solicitando providências para libertar os sindicalistas presos e denunciando a repressão 

aos sindicatos. 

A CLASC exigia também a imediata liberação do sindicalista cristão José Gomes 

Pimenta501, trabalhador de minas em Belo Horizonte, presidente do Sindicato de Nova 

Lima e deputado estadual, que tinha sido preso e torturado. Essa nova denúncia era 

anexada ao processo de Riani.502 

Em 2 de junho de 1964, um processo na Vara Criminal só foi iniciado e gerado 

para que a delegação brasileira pudesse informar à OIT, oito dias depois, que Riani era 

preso comum. Ele corroborou a fala de Möri ao narrar que apresentou reclamação pela 

ausência continuada nas reuniões do Conselho de Administração e que Morse teria 

enviado como resposta que não havia nada a acrescentar, mas que a condição de membro 

protegia Riani e que iria informar ao governo brasileiro.503 

Em 7 de dezembro de 1964, a Federação Sindical Mundial pressionou novamente 

a OIT, informando que não foi capaz de enviar mais informações por causa da repressão 

e pela dificuldade de conseguir fazer contatos no movimento sindical. Muitos 

sindicalistas estavam presos ou fugiram e se refugiaram. Uma lista de sindicalistas 

perseguidos foi anexada ao documento, nela constava nomes como: Francisco Plácido 

das Chagas, tesoureiro da CNTI; Herval Arôeira, presidente do Sindicato ferroviário da 

Leopoldina; José Luis Laida e José Pereira Mora, presidente e secretário da Associação 

de Servidores da Ferrovia Leopoldina; Francisco Julião, dirigente das Ligas Camponesas; 

Benedicto Rodrigues de Souza, presidente do Sindicato de arrumadores de Cabo Frio; 

 
501 José Gomes Pimenta, ou Dazinho como era conhecido, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria da Exploração de Ouro e Metais Preciosos de Nova Lima, deputado estadual em 1963 pelo 
Partido Democrata Cristão (PDC). Após o golpe de 1964, perdeu os direitos políticos e foi julgado e 
condenado a 20 anos de prisão, tendo cumprindo pena por dois anos e meio. NEVES, Lucília de Almeida. 
Espada Elitista: cassação de deputados operários em Minas Gerais. Locus: Revista de História, v. 5, n. 2, 
1999. p.11. Disponível em <https://periodicos.ufjf.br/index.php/locus/article/view/20487/10906>. 
Acessado em 10/11/2020. 
502 Arquivo Geral OIT. Genebra. Referência: TUR.1.9. F. J.1. Caso 385. 
503 PAULA, Hilda Rezende de; CAMPOS, Nilo de Araújo. (orgs.). op. cit. p.  340-346. 
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José Cardoso, presidente da Extração de Sal; Walter Trindade, presidente do Sindicato de 

construção civil; Antonio Farias, dirigente bancário de Minas Gerais; Antonio Costa e 

José Amancio, dirigentes marítimos. A listagem mostrava que a perseguição não era 

pontual nem excepcional, mas uma política em massa de cassação de direitos trabalhistas 

executada pela ditadura brasileira. Era relatado que os presos estavam sendo submetidos 

a tortura, que eles estavam perdendo seus direitos políticos, civis e sindicais. Além disso, 

denunciavam as intervenções e que os sindicatos tiveram suas sedes invadidas, roubadas 

e destruídas. 

Em uma outra correspondência, de Norma Geralda Riani, esposa de Riani, para 

Jenks, era feito um apelo para que a OIT intercedesse e libertasse Riani, que estava preso 

sem julgamento, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, enquanto a família passava 

necessidade. 

A carta da FSM foi respondida, para a OIT, pelo governo brasileiro em 17 de 

fevereiro de 1965, com a afirmação de que as acusações visavam evitar a “destruição da 

ordem jurídica estabelecida” e alguns dos acusados eram responsáveis por atos de 

malversação de fundos públicos, portanto, crimes comuns, não sindicais. Insistia-se, 

novamente, que eles estavam sendo julgados pela legislação vigente e que não foi criado 

um tribunal de exceção.504  

O Comitê de Liberdade Sindical, após analisar as denúncias e solicitar 

informações do governo brasileiro, emitiu o seguinte parecer: 
Em inúmeras ocasiões, quando os governos responderam às alegações de que 

líderes sindicais ou trabalhadores haviam sido detidos por atividades sindicais 

afirmando que as pessoas em questão tinham sido detidas por atividades 

subversivas, por razões de segurança interna ou crimes de direito comum, o 

Comitê sempre seguiu a regra de solicitar aos Governos interessados que 

fornecessem informações complementares precisas, no que diz respeito as 

prisões em questão e seus motivos exatos, e acrescento que, se em certos casos 

o Comitê tinha decidido que as alegações relativas à prisão ou detenção de 

militantes sindicalistas não exigiam mais escrutínio, foi porque recebeu de 

certos governos evidências suficientemente evidentes e precisas de que essas 

prisões ou detenções não tinham nada a ver com as atividades sindicais, mas 

 
504 Referência: TUR.1.9. F. J.1. Caso 385. Arquivo Geral OIT. Genebra. 
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foram resultado de atividades independentes da questão sindical, prejudiciais 

à ordem pública ou caráter político.505 

Portanto, o Comitê solicitava que o governo brasileiro fornecesse as informações 

necessárias para que o caso fosse encerrado. Se o acusado tivesse cometido crime, que 

ele fosse condenado o mais rápido possível e a OIT comunicada. Aparentemente, o 

Comitê estava mais preocupado em finalizar o caso e se livrar do problema do que em 

investigar as denúncias apresentadas.  

No entanto, a comunicação de Morse para o governo brasileiro adotou um tom 

diferente, reforçando que Riani deveria ser solto para participar da reunião do Conselho 

de Administração e liberto até que fosse julgado. Ao mesmo tempo, salientava que as 

intervenções mereciam mais atenção, tendo vista a seriedade dessa ação. 

Com a volta das intervenções ao foco das correspondências, o Brasil passou a 

argumentar que essas ações permitiram a descoberta dos sindicatos fantasmas e que elas 

só foram realizadas porque os sindicatos estavam acéfalos dado que suas lideranças 

haviam desaparecido. E um relatório do Ministério do Trabalho, discriminando as 

intervenções por estado, “decorrentes do movimento revolucionário de março de 1964”, 

indicava que elas tinham atingido 641 sindicatos e 26 entidades nacionais, totalizando 

667, apenas em 1964. No relatório, era dito que, desse total, 17% dos sindicatos não 

tiveram nada apurado e os outros 83% foram denunciados por subversão, corrupção ou 

ambos. Além disso, o Ministério do Trabalho enviou uma comunicação falsa para a OIT, 

em que afirmava que “todas essas entidades sindicais já foram liberadas”506, o que era 

completamente infundado, pois, durante o ano de 1965 e seguintes, muitos sindicatos 

sofreram intervenção e ainda permaneciam nessa situação.507 

Ressaltamos que essa foi a estratégia acordada entre Sussekind, os representantes 

dos trabalhadores, os adidos trabalhistas e os representantes da OIT, citada neste capítulo. 

O que deveria ser repetido era que não havia mais intervenções e que os sindicalistas 

presos estavam respondendo por crimes comuns.  

 
505 Caso número 385 (Brasil). Informe número 81. 1965. Disponível em:  
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID,P50002
_LANG_CODE:2898789,es:NO>. Acessado em 15/03/2020. 
506 Referência: TUR.1.9. F. J.1. Caso 385. Arquivo Geral OIT. Genebra 
507 Para uma análise aprofundada dos números de sindicatos e processos de intervenção, ver: NAGASAVA, 
Heliene. “Todos são culpados até que se prove o contrário”: As intervenções sindicais no governo Castelo 
Branco. Varia História, Belo Horizonte, v. 34, n. 65, agosto 2018. 
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Entre os dias 26 e 30 de setembro de 1965, Jenks esteve no Brasil. Lembremos 

que a visita ocorreu poucos meses depois da Conferência Internacional do Trabalho na 

qual Sussekind articulou com adidos trabalhistas internacionais e dirigentes de 

confederações uma estratégia comum para evitar ser questionado sobre a situação sindical 

no país. Em relatório de viagem enviado para Morse, Jenks narrou as reuniões que teve e 

os dez principais pontos de discussão. Das 27 páginas que compõem o seu relatório, dez 

são dedicadas à discussão do caso Riani e das liberdades de associação no país. 

Sobre Riani, Jenks falou que tratou a situação com Moacir Veloso, chefe de 

gabinete de Sussekind; com o próprio Sussekind em duas ocasiões, uma com a 

participação do ministro das Relações Exteriores e a outra, a pedido de Sussekind, com a 

presença do presidente Castelo Branco; com membro do Comitê de Liberdade Sindical; 

e com Lobo Coelho, representante do governo brasileiro no Conselho de Administração 

da OIT.508 Acrescentou, ainda, que conversou, mas não expressou opinião, com o 

presidente do TST, com Pequeno, com o embaixador britânico e seu adido trabalhista.509 

Jenks falou que optou por uma linha conciliatória, porém firme, muito semelhante 

à expressada por Morse. Que ele não tinha posição sobre os méritos do caso, mas que 

Riani era membro do Conselho de Administração, sob custódia e sem julgamento por 

quase 18 meses, o que não deveria ser ignorado. Isso poderia nos dizer que Jenks estava 

preocupado em defender um membro da Agência, porém a sua frase seguinte desfaz essa 

ideia: “Uma eleição para o Conselho de Administração estava pendente e era vital evitar 

que Riani se tornasse um mártir aos olhos dos representantes eleitorais dos 

trabalhadores”. A OIT estava sob forte pressão da União Soviética e era preciso 

considerar os desdobramentos desse caso em sua política interna. 

Ele continuou reassegurando que não estava pressionando o governo por causa do 

mérito da questão ou do tema da liberdade de associação, ainda que, no longo prazo, esse 

 
508 Lopo Coelho, ao ser apresentado como representante do governo brasileiro no Conselho de 
administração para Jenks, é descrito como doutor em direito, “antigo deputado pelo Estado da Guanabara, 
amigo pessoal e correligionário de Carlos Lacerda”. Referência: ILO.RL.2-1-9-1-2. J. Arquivo Geral OIT. 
Genebra. 
509 O constante diálogo entre membros da OIT e adidos trabalhistas britânicos pode indicar uma afinidade 
de agendas no cenário internacional. Geert Van Goethem argumenta que os adidos trabalhistas britânicos 
tinham o objetivo que “o contato com organizações não comunistas ocidentais levaria esses sindicatos a 
abandonarem as políticas de nacionalização de setores industriais em favor do livre mercado com 
negociações e acordos coletivos”. Nesse sentido, era importante convencer sindicalistas da “superioridade 
do modelo britânico de relações industriais”, rivalizando com os Estados Unidos e a Alemanha Ocidental, 
que tinham as mesmas intenções e também usavam um sistema diplomático de adido trabalhista. VAN 
GOETHEM, Geert. Bevin’s Boys Abroad: British Labor Diplomacy in the Cold War Era. New Global 
Studies. v.11, n.2, 2017. p. 117-131. 
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era um importante elemento na relação entre o Brasil e a OIT, mas que a existência do 

caso Riani colocava o país numa posição incômoda. E que o governo brasileiro não 

poderia achar que, por ter ganhado tempo de forma bem sucedida, isso continuaria 

acontecendo, concluindo que o tempo ganho seria tempo perdido se o assunto não fosse 

resolvido. Sussekind falou que concordava com o ponto de vista, que o habeas corpus 

estava pendente por algum tempo e que era preciso tomar uma decisão sem atraso, por 

isso queria que Jenks mencionasse o assunto ao presidente. 

Essa informação se espalhou como rastro de pólvora e, no dia seguinte, “todo 

mundo no Rio” falava que o habeas corpus de Riani seria concedido naquele dia. Na 

mesma data, Jenks conversou com Castelo Branco, comunicando que não queria interferir 

nos assuntos do Brasil e que eles estavam ansiosos para que a questão não atrapalhasse a 

relação com o país, mas que um habeas corpus favorável seria necessário para finalizar 

o caso. O presidente agradeceu e concordou que o assunto deveria ser encerrado naquele 

ano. Nem o presidente nem Sussekind comentaram saber da decisão do Tribunal Militar 

de soltar Riani.  

No dia 30 de setembro de 1965, último dia da visita de Jenks, o jornal Tribuna da 

Imprensa noticiava que a Justiça Militar tinha concedido habeas corpus para Riani e que, 

apesar de seu advogado informar que ele tinha imunidade como membro da OIT, a 

decisão se baseou no excesso do prazo de prisão. Um dos ministros que teve voto vencido 

contra a soltura “disse que via com tristeza o indiciado ser transformado em Arcanjo 

Gabriel com 4 asas de cada lado”.510 

Jenks falou que não sabia se a visita dele e a decisão estavam conectadas, mas 

conjecturava que os ministros do Trabalho e do Exterior estavam tentando liberar Riani 

para aliviar o constrangimento deles em Genebra, a despeito de os militares serem 

contrários à soltura. A declaração do ministro da Justiça Militar parece corroborar a ideia. 

Portanto, usaram a presença de Jenks e o fato de que ele iria falar com o presidente para 

forçar o assunto, enquanto se protegiam do perigo de aparecer publicamente defendendo 

Riani e perder influência no meio militar. 

Jenks afirmou que não existia preocupação no governo em resolver o caso, apenas 

o receio de um potencial constrangimento internacional. Veloso, Péricles, Pequeno e o 

adido britânico confirmavam essa impressão. Veloso, o presidente do TST, Péricles e 

Pequeno falaram, separadamente, que não acreditavam que Riani fosse comunista, mas 

 
510 Justiça Militar concedeu “habeas corpus” a Riani. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 30 set 1965. 
p.2. 
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que tinha sido usado como instrumento pelo Partido Comunista e que “ele era certamente 

corrupto, mas muito menos do que Lacerda”511 e as autoridades brasileiras reconheciam 

que existia pouca evidência de corrupção para mantê-lo preso.  

Antes de Jenks deixar o país, ele expressou o desejo de falar com a esposa de 

Riani, que tinha enviado correspondências para a OIT, o que, por um problema de 

comunicação, ele não conseguiu fazer presencialmente, pediu a Péricles, então, que lhe 

telefonasse dizendo que ele tentou vê-la e solicitando que ela repassasse a informação 

para Riani. Muito tempo depois, Riani narrou que “houve uma falha do Conselho de 

Administração, pois as providências que tomaram junto ao governo não procuraram saber 

se eu estava preso nem nada. E não tive nenhuma assistência da OIT”.512 Se Péricles 

conseguiu contatar Norma Geralda Riani, não é possível confirmar, mas podemos ter 

certeza de que o habeas corpus concedido a Riani era uma decisão para inglês ver.  

Riani narrou que estava na Polícia Especial do Exército, no Rio de Janeiro, quando 

foi informado que lhe tinha sido concedido um habeas corpus favorável e que viria uma 

escolta para levá-lo a Juiz de Fora a fim de cumprir a ordem de liberação. Pediram que 

ele “pegasse seus pertences, mas antes de sair falaram para deixar os pertences lá mesmo”. 

Ao chegar em Juiz de Fora, ele percebeu que havia algo errado. Ele já tinha assinado o 

alvará de soltura e estava preocupado com a possibilidade de que eles o matassem assim 

que saísse. Porém, ao sair e colocar o pé no primeiro degrau da escada, na porta do prédio, 

ele foi preso novamente e a escolta o levou de volta para o Rio de Janeiro.513  

Era necessário criar um documento formal da libertação e que isso ocorresse 

durante a visita do diretor-geral substituto da OIT, sem confirmar, mas levantando a 

suspeita de que ele teria contribuído para a solução do episódio. Era preciso insinuar que 

a ditadura respeitava as entidades internacionais e, também, elaborar um factoide que 

gerasse argumentos para a delegação brasileira se defender em Genebra. O que a ditadura 

não admitiria era que entidades internacionais achassem que poderiam determinar, de 

fato, as ações internas.  

A situação de Riani demonstrou que a OIT não pressionaria o Brasil a libertar um 

líder sindical inocente e perseguido por acreditar na liberdade de associação, o interesse 

na permanência dos Estados membros na instituição e na contribuição deles para o seu 

 
511 Uma pena que Jenks não repassou o comentário para o seu amigo Lopo Coelho, que era, também, amigo 
de Lacerda.  
512 PAULA, Hilda Rezende de; CAMPOS, Nilo de Araújo. (orgs.). op. cit. p. 346. 
513 PAULA, Hilda Rezende de; CAMPOS, Nilo de Araújo. (orgs.). op. cit. p. 342. 
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orçamento era fundamental para que a balança sempre pendesse para o lado do governo. 

O décimo ponto da agenda de Jenks era solicitar que o Brasil aumentasse a sua 

contribuição e que não se escondesse na justificativa de que estava organizando suas 

finanças. Esse era uma resposta direta à fala de Sussekind na 45ª Sessão da Conferência 

da OIT, que tinha ocorrido meses antes, na qual o ministro do Trabalho teria se envolvido 

em uma extensa discussão e crítica sobre o valor das contribuições dos estados 

membros.514 O governo brasileiro, sutilmente, levantou a questão do pagamento da 

contribuição quando estava sendo pressionado. A OIT precisava ter uma face pública que 

gerasse a legitimidade da defesa dos trabalhadores em decorrência da organização 

tripartite, mas não se indispôs com o governo e, por isso, cobrava dele o pagamento da 

contribuição. A presença de Jenks e a liberação do habeas corpus de Riani eram 

excelentes para a OIT, que mostrava, publicamente, que exercia poder de convencimento 

sobre a agenda repressiva, especialmente para os líderes trabalhistas internacionais. 

Aliviando, também, a pressão sobre quem precisaria dar a cara a tapa em Genebra para 

defender a ditadura. 

Não era necessário que a decisão fosse verdadeira. É certo que Jenks ficou 

sabendo pouco tempo depois que a liberação foi um artifício, conforme o relatório do 

caso e aqueles que Péricles enviava.515  

Após a manobra e visível tentativa da ditadura brasileira para enganar a OIT, a 

pressão para a resolução do caso aumentou. Novas cartas dos sindicatos internacionais 

solicitavam a ação da OIT na defesa de membros que estavam presos e condenados na 

Justiça Militar. Sindicatos e federações internacionais, do Chile, Bolívia, Porto Rico, 

Nicarágua, México, El Salvador, Colômbia, vinculadas à CLASC solicitavam a liberação 

de sindicalistas associados aos bancários. Era denunciado que não existiam provas de 

‘subversão’ e que civis estavam sendo julgados em Tribunais Militares.516 

Para piorar, as comunicações informam que as intervenções continuavam 

ocorrendo no Brasil e o governo tentou se defender na correspondência enviada em 5 de 

novembro de 1965. Nessa data, o Ministério do Trabalho ofereceu uma nova explicação 

 
514 ILO. 45ª Sessão. Genebra. 1965. Gravação dos procedimentos. p. 165-166. Disponível em: 
<https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1965-49).pdf>. Acessado em 29/11/2020. 
515 Nos registros de correspondências enviadas em janeiro de 1966, há uma carta confidencial para Jenks 
sobre o impedimento à participação de Riani na 164ª Reunião do Conselho de Administração. O motivo foi 
ele ter sido preso novamente, mas o conteúdo da carta não foi reproduzido no relatório e não se encontra 
nas pastas de correspondências recebidas do Brasil no acervo da OIT. Referência: ILO.C.9-2-1. J.32. 
Arquivo Geral OIT. Genebra. 
516 Referência: TUR.1.9. F. J.1. Caso 385. Arquivo Geral OIT. Genebra. 
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para a persistência das intervenções, afirmando-se que houve um atraso de 90 dias na 

realização das eleições e que poderia ser prorrogada a intervenção em alguns casos, apesar 

do órgão falar que as Delegacias Regionais do Trabalho solicitaram o aceleramento do 

prazo aos sindicatos, insinuando que a responsabilidade não estava na mão do Ministério, 

mas das entidades, o que já foi dito não ser verdade. O Ministério do Trabalho, 

intencionalmente, adiou as eleições nos sindicatos. Em uma comunicação suplementar 

enviada no dia seguinte, é informado que Riani foi libertado pelo habeas corpus em 

setembro, mas detido novamente por um outro rol de acusações, e que o Tribunal Superior 

Militar estava analisando mais um habeas corpus.517 

A manobra do governo brasileiro levou o Comitê de Liberdade Sindical a subir o 

tom das críticas e exigências. Era um recado para a ditadura de que não seria ludibriado 

novamente. Em relatório para o governo brasileiro, o Comitê solicitava informações ao 

Conselho de Administração sobre “a natureza excepcionalmente grave das circunstâncias 

do caso”. Pela primeira vez, Riani era citado pela OIT como membro que deveria ser 

defendido, e que o Brasil deveria garantir um julgamento imparcial e justo, de acordo 

com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. As recomendações do Comitê 

acompanhavam a sua mudança de postura, impondo um curto prazo para a resposta e 

solicitando o envio das decisões do habeas corpus,518 que informariam até que ponto o 

governo brasileiro estava falando a verdade sobre suas alegações, tendo em vista que, 

mediante esses processos, também seria possível saber os argumentos dos advogados de 

defesa. 

A ditadura, no entanto, não se curvou diante da pressão internacional. De forma 

igualmente agressiva, a defesa brasileira afirmou que Riani teve um julgamento livre e 

isento pelo Tribunal Superior Militar, órgão criado em 1808 e, portanto, uma autoridade 

jurídica antiga. Nesse sentido, a linha de defesa da ditadura era a de que não havia 

constituído nenhum tribunal extraordinário. Riani era cidadão brasileiro respondendo à 

legislação nacional pelos crimes cometidos, que não guardavam relação com suas 

atividades sindicais ou de membro da OIT. 

No mesmo tom foi o relatório do Comitê de Liberdade Sindical no qual se 

asseverava que, quando “os governos enviam respostas genéricas sobre casos de detenção 

 
517 Ibidem. 
518 Caso número 385 (Brasil). Informe número. 85. 1966. Disponível em: 
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2
898776>. Acessado em 15/03/2020.  
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de sindicalistas, independente das acusações, o Comitê considera que o governo 

interessado não pode determinar unilateralmente se as acusações têm ou não relação com 

a OIT”. Ou seja, o Comitê concordava com o governo, Riani tinha sido julgado por uma 

instância superior e antiga, de forma justa e imparcial519, mas o Brasil não enviou a 

sentença nem os dados precisos sobre o caso. Ao mesmo tempo, o governo não poderia 

unilateralmente afirmar que a prisão de sindicalistas não guardava relação com a 

acusação. Além disso, a OIT não questiona a aplicação da legislação de um Estado 

soberano, mas existe o direito internacional. Por isso, o Comitê exigia, novamente, que 

fosse enviada a sentença que condenou Riani a 17 anos de prisão, o conteúdo do recurso 

de apelação da defesa e todas as novidades sobre o caso.520 

A FSM também solicitava informações complementares sobre a situação dos 

presos e dos sindicatos. A Federação argumentava que, depois do golpe de 1964, a 

ditadura criou órgãos militares como organismos de instrução penal, para assegurar a 

execução das medidas decididas pelo governo, e que órgãos administrativos, com 

membros designados pela Junta Militar, substituíram os órgãos de instrução judicial. Com 

isso, diversos dirigentes e militantes sindicalistas foram levados aos tribunais militares. 

Inclusive pessoas já citadas no processo da OIT. Novamente, era alegado que essa não 

era uma ação excepcional, mas uma política sistemática para eliminar opositores e 

controlar as instituições sindicais. Para além das intervenções, era listada uma série de 

ações contra o direito de greve, de negociação e contra a liberdade de associação, com a 

realização de campanhas forçadas de formação de dirigentes sindicais. 

Apesar da exposição dos problemas em termos de mudanças estruturais, a OIT 

não enviou uma missão para investigar a situação no Brasil. O tom mais agressivo foi 

assumido após a visita de Jenks e as inegáveis mentiras da Delegação brasileira. Talvez, 

internamente, a OIT tenha conversado com o governo brasileiro que esse comportamento 

não seria tolerado ou que isso acirraria as investigações. O que é possível notar nos 

informes públicos produzidos pela OIT521 é que as respostas fornecidas pelo Brasil eram 

 
519 Para saber mais sobre a parcialidade dos tribunais militares durante o período, ver: PEREIRA, Anthony. 
Ditadura e repressão: o autoritarismo e o estado de direito no Brasil, no Chile e na Argentina. São Paulo: 
Paz e Terra, 2010. 
520 Caso número 385 (Brasil). Informe intermediário número 93. 1967. Disponível em: 
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID,P50002
_LANG_CODE:2898787,es:NO>. Acessado em 07/12/2020. 
521 Conforme dito, o processo do caso 385 possui restrição de acesso. As comunicações enviadas pelos 
governos e pelos sindicatos somente podem ser acessadas no Arquivo Geral. É possível ter acesso online 
às informações que foram produzidas pela própria OIT, mas o que eles oferecem é uma versão narrada pela 
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protelatórias, para evitar a entrega de dados mais precisos, ou se baseavam no discurso 

da ‘salvação’ contra a desordem. A retórica, no entanto, não foi alterada. Todas as prisões 

eram justificadas, todas as intervenções foram realizadas para melhorar o sistema sindical 

brasileiro, todas as leis modificadas para beneficiar o trabalhador. 

As outras comunicações trocadas durante o processo, no período de 1968 a 1972, 

mostram a construção do discurso de explicar os atos do governo que atingiam os 

sindicatos e suas lideranças e o mesmo conjunto de justificativas sendo apresentado de 

formas pública e interna pelo Ministério do Trabalho. 

Diante da ausência de acesso aos documentos, não é possível comprovar se as 

constantes denúncias por parte das entidades sindicais internacionais de outras violações 

mantiveram o processo ativo e exercendo contínua pressão sobre o governo brasileiro, 

mas podemos suspeitar que essa ação tenha sido deliberada, pelo menos no caso da prisão 

de Riani. Durante esse período, mais processos foram abertos no Comitê de Liberdade 

Sindical522, após queixas de violações de direitos de outros sindicalistas, e foram 

solicitadas explicações sobre o atestado de ideologia, o direito de greve, novas 

intervenções, a interferência nas negociações coletivas e, até mesmo, o Ato Institucional 

número 5, que estava sendo usado para prender sindicalistas e invadir sindicatos. 

Do lado da OIT, os relatórios intermediários redigidos pelo Comitê de Liberdade 

Sindical solicitavam novas informações a cada acusação, mas todos seguiam uma retórica 

muito diplomática e de pouca confrontação. Por exemplo, após uma das respostas do 

governo brasileiro sobre a notificação de violações de direitos sindicais, o Comitê 

recomendou:  
(i) chamar a atenção do Governo para a importância do princípio, geralmente 

reconhecido, sob o qual as organizações trabalhadoras têm o direito de eleger 

livremente seus representantes e organizar sua administração e atividades, e as 

autoridades públicas devem abster-se de qualquer interferência em limitar esse 

direito ou dificultar seu exercício legal;  

(ii) chamar a atenção do Governo de que, caso os atos internos dos sindicatos 

violem as disposições legais ou estatutárias, é de suma importância, a fim de 

assegurar um procedimento imparcial e objetivo, que a revisão seja exercida 

pela respectiva autoridade judiciária; 

 
instituição. Caso número 385 (Brasil). Informe intermediário número 98. 1967. Disponível em: 
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2
898790>. Acessado em 07/12/2020. 
522 Outros casos foram abertos com denúncias similares.  Por exemplo, os casos números: 554/1968; 
558/1968; 616/1969; e 632/1970. Disponível em: 
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20060::FIND:NO:::>. Acessado em 07/12/2020. 
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(iii) solicitar ao Governo que se manifeste as razões pelas quais, de acordo com 

a legislação do país, as pessoas podem ser privadas de seus direitos políticos 

(sanção que impede os interessados de serem candidatos às eleições sindicais) 

e recursos legais que podem ser interpostos contra tais medidas.523 

Não colocando em prática uma ação mais efetiva, o governo brasileiro deveria ser 

‘lembrado’ e novas informações ‘solicitadas’. Riani só foi colocado em liberdade de 

forma definitiva em 1971, e o caso 385 foi encerrado na OIT em 1972. 

Um dos raros trabalhos acerca de casos de violação de liberdade sindical durante 

as ditaduras no Cone Sul foi escrito por Victoria Basualdo524, tratando do caso 842 

(apresentado em março de 1976 na OIT) sobre a invasão de militares nos sindicatos, as 

intervenções e as prisões e mortes de sindicalistas. 

 Basualdo aponta que o embaixador argentino Gabriel Martínez foi o responsável 

pela consolidação de uma estratégia para defender a posição da ditadura argentina diante 

das críticas. Para montar um fronte unificado, na Conferência de 1976, representantes de 

sindicatos que não sofreram intervenção se reuniram com o ministro do Trabalho 

argentino, Horacio Tomás Liendo, para definir como deveria ser o comportamento na 

conferência e a repetição de argumentos já estabelecidos por Martinez, como: as forças 

armadas tinham o objetivo de reorganizar a nação; um dos propósitos do novo governo 

era conseguir a harmonia entre Estado, capital e trabalho; as organizações sindicais 

tinham sido afetadas pela desordem, corrupção e subversão; e a intervenção era uma ação 

de emergência destinada à criação de um sindicalismo autêntico.525  

Em 1977, a Argentina não enviou a delegação tripartite, porque o movimento 

sindical, mesmo com suas diferenças internas e fortes controvérsias, tomou a decisão de 

não corroborar a ditadura. Essa delegação foi encabeçada por Martínez e, na OIT, o 

governo argentino foi pressionado a justificar a ausência dos trabalhadores. Para evitar 

ainda mais polêmicas, o governo argentino garantiu a presença das três partes nas 

conferências de 1978 e 1979.526 

 
523 Caso número 385 (Brasil). Informe intermediário número 116. 1970. Disponível em: 
<https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2
898779>. Acessado em 07/12/2020. 
524 BASUALDO, Victoria. Dictadura y trabajo: un análisis de la respostas dictatoriales a las denuncias 
sindicales presentadas ante la OIT (Argentina, 1976-1983). In: FERRERAS, Norberto; STAGNARO, 
Andrés; CARUSO, Laura Gabriela. (orgs.). Conexão OIT: América Latina. Problemas regionais do trabalho 
em perspectiva transnacional. Rio de Janeiro: Mauad X, 2018. 
525 Ibidem, p. 191. 
526 Ibidem, p. 194 
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Além de mostrar, publicamente, que estava unificada, a ditadura argentina 

cumpriu todos os prazos e enviou todas as respostas solicitadas pelos comitês e comissões 

da OIT, sempre buscando relativizar o caráter ilegal das medidas e desmentir o impacto 

repressivo. No caso das intervenções sindicais, elas tinham sido temporárias e recaído 

sobre poucas entidades; quanto à proibição da negociação coletiva, ela era transitória e 

necessária economicamente e financeiramente; em relação à prisão, desaparecimento e 

perseguição de líderes sindicais, ou a ditadura não sabia ou estava em busca de 

respostas.527 Com isso, a ditadura ganhava tempo e evitava sanções mais graves. Em 

1979, as greves e outras mobilizações permitiram que a imprensa internacional desse 

visibilidade às violações e mesmo a delegação tripartite foi criticada. Em 1983, quando a 

derrota das forças armadas já era visível, o caso 842 continuava aberto e o Comitê de 

Liberdade Sindical, em relatório, solicitava que o governo argentino tomasse as mesmas 

medidas apresentadas na primeira comunicação após a denúncia de violações, no início 

da ditadura.  

As semelhanças entre o caso argentino e o brasileiro são impressionantes. Mesmo 

se levando em consideração que o intervalo de tempo entre uma denúncia e a outra é de 

mais de uma década, as estratégias e os argumentos demonstram uma forte conexão entre 

as violações impostas por esses países e a tentativa de mostrar uma face pública 

internacional de respeito às instituições e à democracia. 

Lee Swepton, em Human Rights and Rights at Work528, traçou um panorama das 

ações da OIT em relação aos direitos humanos do trabalho. Especificamente no que tange 

à liberdade de associação e ao direito de negociação coletiva, para o autor, 
[o direito de liberdade de associação] está profundamente enraizado na 
democracia política, que não pode funcionar plenamente a menos que a 
liberdade de associação seja reconhecida. A proteção do direito à liberdade de 
associação tem, portanto, sido fundamental para a OIT e seus Estados membros 
ao longo dos anos. […] A grande violação das Convenções baseia-se no temor 
dos governos - especialmente, mas não apenas, dos governos totalitários - de 
que sindicatos independentes e, às vezes, organizações de empregadores, 
sejam uma ameaça ao poder do governo. […] 
Os líderes dos sindicatos costumam estar na linha de frente da mudança 
política em favor de uma melhor democracia e, em muitos casos, são 
assassinados, presos ou exilados por suas crenças e suas ações.529  

Para comprovar a defesa da OIT aos direitos de associação, Lee indicou alguns 

casos em que a bem sucedida intervenção da entidade resultou na cessão das violações, 

 
527 Ibidem, p. 195-196. 
528 SWEPSTON, Lee. Human Rights and Rights at Work. In: RODGERS, Gerry; LEE, Eddy; SWEPSTON, 
Lee; VAN DAELE, Jasmien. The International Labour Organization and the quest for social justice (1919-
2009). Ithaca: Cornell University Press. 2009. 
529 Ibidem, p. 50. 
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um deles envolveu o golpe chileno, em 1973. O autor afirmou que o governo de Pinochet 

foi acusado de violações e, entre 1974 e 1975, a Comissão de Inquérito examinou as 

reclamações, tendo sido suspensas as restrições à liberdade de associação em 1979. Não 

vou analisar as implicações das alterações realizadas na legislação trabalhista chilena, que 

resultaram, praticamente, no seu desmonte, aponto apenas que um caso bem sucedido 

demorou seis anos para ser solucionado.  

Apesar de o autor não indicar casos ocorridos da assinatura da convenção, em 

1948, até 1973, talvez seja possível supor que, tal qual as ditaduras do Cone Sul olharam 

para a brasileira antes dos golpes na Argentina e no Chile, a OIT, após o caso Riani, tenha 

entendido que os golpes militares latino-americanos não eram transitórios e que as 

instituições democráticas não seriam capazes de restringir os abusos do poder.  

De qualquer forma, em relação à defesa da liberdade de associação e dos direitos 

humanos, é necessário concordar com Basualdo, as respostas da OIT a essas demandas 

não eram ágeis e não era possível esperar mais de meia década para a sua solução e, ainda 

assim, contabilizá-la como um caso de sucesso. 

O Comitê de Liberdade Sindical, espaço apropriado para o julgamento dessas 

denúncias, não pareceu estar muito interessado na defesa dos sindicalistas brasileiros. O 

processo de Riani não era o único caso com situação atípica no país. O conjunto de fatores 

e informações provido pelos sindicatos consistia em prova suficiente de que as ações 

ditatoriais violavam os direitos internacionais dos trabalhadores. No entanto, 

inicialmente, o Comitê parecia apenas desejar que a ditadura enviasse elementos 

necessários para que o caso fosse encerrado sem prejuízo público para a OIT. E, depois 

de seu próprio vice-diretor ser ‘ludibriado’, o Comitê passou a pressionar seriamente por 

respostas.  

No caso brasileiro é perceptível o fato de que a própria OIT defendeu a ditadura 

brasileira. Péricles não apenas reproduziu os argumentos governamentais, ele expressou 

claramente o seu apoio a eles e afiançou-os à OIT e às agências internacionais. Que as 

delegações governamentais e seus embaixadores defendessem o governo ou que 

sindicalistas visassem obter vantagens e oportunidades da nova conjuntura ditatorial eram 

atitudes previsíveis, mas a própria Organização Internacional do Trabalho, que deveria 

defender os trabalhadores da força dos Estados membros, enfatizando e justificando a 

existência da divisão tripartite, violar seus mecanismos de controle demonstra a 

fragilidade da Agência e, em parte, a hipocrisia dos anos Morse.  
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Os usos das convenções: o modelo sindical brasileiro e o novo trabalhismo 

 

Diretamente conectada ao caso Riani era a discussão acerca da ratificação da 

Convenção sobre Liberdade de Associação. A minha intenção não é apenas mostrar que 

o segundo cargo mais importante do escalão da OIT estava ciente das violações que 

aconteciam no país, mas também adicionar elementos para o debate de como as 

aplicações das normas internacionais exigem um nivelamento mundial de padrões e 

critérios que desconsideram as histórias e formações dos estados membros. Os contextos 

e culturas de cada país relacionam-se de forma diferenciada com o trabalho e a sua 

produção, e seus arcabouços legislativos expressam essa relação. É preciso, também, 

historicizar as políticas desenvolvidas pela OIT e a visão que ela projetava em cada 

momento de sua história. Além disso, determinados temas foram utilizados politicamente 

para desviar a atenção para as violações que ocorriam no país, como veremos a seguir. 

Na reunião de Jenks com Sussekind e membros da direção do Ministério do 

Trabalho, o ministro deu um panorama sobre a ‘infiltração comunista’ nos sindicatos 

antes do golpe e explicou que as intervenções eram o modo que o governo tinha para 

garantir eleições livres de influências políticas, concluindo que essa fase já teria se 

encerrado e que a Comissão de Liberdade de Associação seria informada. Jenks, no 

entanto, não estava interessado no contexto que Sussekind apresentava. Ele expôs que a 

organização dos sindicatos no Brasil os deixava vulneráveis diante do poder de qualquer 

governo em todos os momentos. Nessas circunstâncias, nunca haveria estabilidade 

política, pois um governo extremista poderia usar os sindicatos para seus propósitos. Essa 

era a tese apresentada para Segadas Viana, em 1952, e as ações do governo Goulart seriam 

a prova de que a OIT estava certa. 

Nessa concepção, o que Sussekind deveria fazer era tomar medidas para garantir 

a liberdade sindical, a fim de que futuros acidentes políticos não se repetissem. No 

entanto, Jenks tinha plena noção do dilema, ao liberá-los do excessivo controle do 

governo, os sindicatos seriam expostos ao controle dos partidos políticos e a outras 

influências. Para Jenks, “o nível geral de cultura e responsabilidade era muito baixo”.530 

A condescendência do membro da OIT com as conquistas trabalhistas e a ação dos 

sindicatos brasileiros é digna de destaque. 

 
530 Referência: ILO.RL.2-1-9-1-2. J1. Arquivo Geral OIT. Genebra. 
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Sussekind falou que gostaria que o país ratificasse a Convenção, mas eles não 

estavam preparados para mudar o sistema de reconhecimento sindical, incompatível com 

ela, e que ela não poderia se aplicar aos funcionários públicos. Jenks admitiu que os 

comitês e o Brasil estavam num impasse, porque nenhuma das duas partes via como seria 

possível flexibilizar a Convenção sem abrir precedentes internacionais, nem o governo 

brasileiro via como aplicá-la sem desmontar o sistema corporativista. A solução seria o 

país assiná-la e aplicá-la em partes (já que não era possível ratificar em partes), passando 

a responsabilidade de suspensão, registro ou intervenção para a Justiça do Trabalho 

quando houvesse disputa ou violação das leis nas entidades sindicais. Isso daria aos 

sindicatos uma medida de proteção contra a interferência do governo e evitaria que o 

Executivo tivesse o aparelho sindical à disposição para usá-lo com propósitos políticos. 

Nos casos da política salarial da ditadura militar e do controle do poder normativo da 

Justiça do Trabalho, é difícil avaliar se a transferência das atribuições impediria a ação 

autoritária de qualquer governo. 

No entanto, para dar uma resposta conciliatória, Sussekind informou que 

consideraria seriamente a transferência da competência de decretar a intervenção para a 

Justiça do Trabalho, mas não a de reconhecimento sindical, e levaria o caso para a 

Comissão Permanente de Legislação Social.  

A sugestão de Jenks pareceu que foi colocada em prática. O Executivo não 

transferiu para a Justiça do Trabalho nenhuma atribuição, porém aprendeu que, se 

desejava evitar novas críticas e punições, precisaria interromper o fluxo de intervenções. 

A solução vinha do próprio diretor-geral substituto, em vez de colocar um artigo com as 

intervenções em prática, mostrando toda a força autoritária da ditadura, eles passaram a 

manipular o poder de cassação e reconhecimento sindical, conforme discutido no capítulo 

1.  

A ratificação da Convenção sobre Discriminação também era um dos principais 

pontos da agenda de Morse e foi habilmente explorada por Sussekind durante a visita de 

Jenks. No início de 1965, já estava no Senado um projeto de lei que tornava contravenção 

penal a discriminação racial no ambiente de trabalho, a justificativa do projeto era a 

necessidade de incluir na lei a hipótese de o empregador exigir, como condição de 

admissão, que o candidato não fosse ‘negro ou moreno’, “discriminação inteiramente 

contrária à da legítima tradição brasileira”. O projeto complementava a Lei Afonso 
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Arinos531 e propunha que, caso a anunciada vaga condicionasse raça ou cor, o empregador 

estaria sujeito à pena de prisão e ao pagamento de multa.532 

Ao se encontrar com Jenks em junho, na Conferência, Sussekind indicou que o 

tema da palestra durante a sua visita deveria ser discriminação, e não industrialização 

como queria Jenks. A proposta do ministro do Trabalho fazia sentido, pois atrairia atenção 

para um assunto que traria ganhos políticos, sem alterar ou sugerir nada de difícil 

realização na pauta econômica. Além disso, para Sussekind, os custos da assinatura dessa 

convenção seriam mínimos, pois era amplamente difundido pelo governo o discurso da 

“democracia racial no Brasil”, especialmente comparando o país com os Estados Unidos 

ou a África do Sul. A despeito de o racismo ser evidente e causar uma série de restrições 

nas oportunidades de emprego, o Ministério do Trabalho não esperava nenhum custo para 

aplicação da legislação sobre o tema. 

Se o novo trabalhismo vendia a ideia de que era possível prosperar com o esforço 

e o trabalho, garantindo uma melhoria das condições de vida através dos projetos e 

programas governamentais fora da política salarial, essas políticas não eram horizontais 

nem para todos. Na educação, por exemplo, o PEBE escolhia alguns alunos para 

receberem bolsas de estudos, desobrigando o Estado a fornecer educação aos demais. 

Esses alunos selecionados não competiam em condições de igualdade com todos. Alunos 

negros, provavelmente, viviam em situações mais desfavoráveis para continuar os seus 

estudos, não atingindo as metas impostas pelo Programa e, portanto, perdendo a sua 

oportunidade de dar-lhes sequência. A ditadura militar negava que as desigualdades 

sociais atingiam a população negra, pois, para admitir isso, era necessariamente preciso 

o reconhecimento da discriminação e do racismo.533 Não pretendo entrar na discussão 

 
531 A Lei Afonso Arinos (lei n.º 1.390, 3 de julho de 1951) foi a primeira lei contra discriminação do Brasil. 
Para Grin e Maio, “ao transformar o preconceito racial em objeto de contravenção, sob penas da lei, Arinos 
procurou esvaziar politicamente a questão racial ao deslocá-la para o plano da moral”. GRIN, Monica; 
MAIO, Marcos Chor. O antirracismo da ordem no pensamento de Afonso Arinos de Melo Franco. Topoi. 
Rio de Janeiro, v. 14, n. 26, junho 2013. p. 33-45. Disponível em: < 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-101X2013000100033. Acessado em 
12/12/2020. 
532 Referência: ILO.C.9-2-1. J.31. Arquivo Geral OIT. Genebra 
533 Karin Sant’Anna Kössling, em sua pesquisa de mestrado, analisou os manuais da Escola Superior de 
Guerra (ESG) para compreender como a ‘diversidade’ era entendida por esses textos e pelos militares como 
elemento de unidade nacional, e não de divisão. A autora apresenta uma tentativa relevante e pouco 
estudada de compreender e descrever como se deram a vigilância e a repressão às lutas antirracistas, 
utilizando a documentação do DEOPS/SP. No entanto, talvez por limitação da documentação, os 21 anos 
que compõem a ditadura militar são trabalhados de forma unificada. Como se a repressão e o 
monitoramento ocorridos na segunda metade dos anos 1970 pudessem ser replicados nos dez primeiros 
anos após o golpe. Fazem-se urgentes mais pesquisas sobre como a ditadura atingiu a população negra no 
período de 1964 a 1974. KOSSLING, Karin Sant’Anna. As lutas antirracistas de afrodescendentes sob 
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sobre como o racismo impacta na desigualdade social, sublinho apenas que o tema foi 

utilizado como manobra pelo ministro do Trabalho. 

O questionamento acerca das desigualdades sociais e raciais era visto como 

elemento desagregador e ‘propaganda adversa’ no exterior. “Visando sustentar o discurso 

de harmonia racial e social no Brasil, a política exterior do regime militar em relação à 

África explorava a retoricamente que o Brasil era uma ‘democracia racial’ e exaltava as 

origens africanas da cultura brasileira”.534 

Portanto, reprimir a exposição da discriminação era essencial para o Ministério do 

Trabalho, pois, além de garantir a execução do novo trabalhismo, criava-se uma fala 

internacional favorável. Jenks, em seu discurso, disse que o Brasil “pelo seu histórico 

tinha uma especial contribuição sobre o assunto para a OIT” e que discriminação não 

abarcava apenas a ausência de barreiras legais ou de preconceito racial, mas era uma 

“questão de real oportunidade”. Queria que o Brasil participasse de um programa de 

estudos acerca de discriminação no mundo. No final da palestra, Sussekind deu uma 

entrevista falando que esperava que a Convenção fosse assinada antes da saída de Jenks 

do país. Este último afirmava que havia algum mistério sobre a falha em comunicar a 

formal ratificação e que não fora possível sondar o motivo em Genebra. Mesmo 

parecendo que o Congresso havia tomado a medida necessária, alguém no governo estava 

bloqueando a ação final. Levanto a hipótese de que quem estava bloqueando era 

Sussekind, que, ao traçar a estratégia para extrair um maior aproveitamento da presença 

do representante da OIT, articulou para ter ganhos no caso Riani e não se comprometeu 

publicamente com a Organização. Sussekind indicou o tema da palestra e pediu a Jenks 

que tratasse com Castelo Branco da libertação de Riani. Após essa conversa, o presidente 

assinou a ratificação da portaria sobre discriminação, informação que foi anunciada para 

a imprensa na saída do Palácio do Planalto, gerando uma boa publicidade. A assinatura 

era a cortina de fumaça ideal sobre o caso Riani. Jenks não era inocente no mundo da 

 
vigilância do DEOPS/SP (1964-1983). Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em História 
Social. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007. 
534 KOSSLING, Karin Sant’Anna. op. cit. p. 42. O relatório da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro 
analisa como a ditadura militar lidou com a repressão à população negra. O texto aponta que “a 
possibilidade de que os movimentos internos de contestação das desigualdades raciais repercutissem 
externamente era entendida como uma espécie de ‘campanha antibrasileira no exterior’”. PIRES, Thula 
Rafaela de Oliveira. Colorindo memórias e redefinindo olhares: Ditadura Militar e Racismo no Rio de 
Janeiro. RIO DE JANEIRO (Estado). Comissão da Verdade do Rio. Relatório. Rio de Janeiro: CEV-Rio, 
2015. p. 10. 
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política internacional e voltava para Genebra com a certeza de que a assinatura não foi 

coincidência.535  

Ao se despedir de Sussekind no aeroporto, Jenks avaliou que achava sua saída do 

Ministério do Trabalho para o Tribunal Superior do Trabalho menos provável do que 

quando eles conversaram sobre o assunto, na Conferência. Sussekind queria ir para a 

corte, mas, aparentemente, o presidente era “muito dependente dos conselhos dele”. Caso 

conseguisse sair do Ministério do Trabalho, muito provavelmente seria substituído por 

Moacir Veloso, seu chefe de gabinete. Jenks não poderia estar mais errado na sua 

previsão. No último mês do ano de 1965, Sussekind passou a faixa para Walter Peracchi 

Barcelos, e Moacir Veloso saiu do alto escalão do Ministério do Trabalho. O erro na 

previsão parecia uma premonição de que o relacionamento com a OIT se esgarçaria. Os 

outros ministros mantiveram uma diferente relação com a OIT, provavelmente por não 

serem da área do trabalho. 

Júlio Barata, ministro do Trabalho durante o governo Médici, em notícia 

publicada no jornal A Tarde, em 16 de junho de 1971, também ‘denunciava’ que 

“elementos interessados na desmoralização do Brasil levantam problema da 

discriminação racial”.536 O ministro, apesar de conhecido na área trabalhista e de bom 

trânsito na OIT, não parecia muito interessado em apresentar justificativas sobre as ações 

repressivas. Novos estudos sobre a conduta da delegação brasileira nas Conferências 

Internacional do Trabalho poderão fornecer uma análise mais aprofundada sobre a relação 

da OIT com o Ministério do Trabalho. 

Para a ditadura, os trabalhadores tinham que desempenhar o seu papel de ser uma 

peça na máquina do desenvolvimento. Tinham que assumir os ônus da política de arrocho 

salarial sem contestação e se regozijar com a possibilidade de participação nos programas 

de educação e habitação e de ter acesso a atendimento médico, odontológico e 

previdenciário. Qualquer movimentação que denunciasse as rupturas e fissuras dessa 

política ou que denunciasse, internacionalmente, a repressão em todas as esferas sociais 

deveria ser reprimida. 

 

 

 
535 Referência: ILO.C.9-2-1. J.31. Arquivo Geral OIT. Genebra. 
536 SANTOS, Jocélio Teles dos. “Ações afirmativas e ditadura militar: imagens e propostas”. Comunicação 
no Simpósio The cultures of Dictatorship: Historical Reflections on the Brazilian Golpe do 1964, 
University of Maryland, outubro de 2004. p. 41. apud KOSSLING, Karin Sant’ Anna. op. cit. p. 41 
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A OIT manteve uma relação complexa com a ditadura militar brasileira nos 

primeiros anos após o golpe de 1964. Dos seus dois principais focos de atuação, um girava 

em torno das convenções, era a negociação para que os estados membros as 

referendassem e, depois, a fiscalização e gestão do seu descumprimento. O outro estava 

baseado nos acordos técnicos, na troca de conhecimento e viabilização de recursos para 

a execução de projetos voltados ao mundo do trabalho. 

No caso da fiscalização das violações de liberdade sindical e o exercício de 

pressão sobre elas por parte da OIT foram ambíguos (para ser a mais educada possível). 

Seus dirigentes e o representante brasileiro da entidade, Morse, Jenks e Péricles, não 

demostraram nenhum amparo aos sindicalistas perseguidos, e o último não apenas 

replicou as justificativas dadas pela ditadura como as apoiou. O tom de descontentamento 

com a ditadura apenas se alterou, ligeiramente, quando Jenks foi visivelmente enganado. 

Mesmo assim, nenhuma atitude mais dura foi tomada. Se não fosse a pressão das 

entidades internacionais, o caso 385 rapidamente teria sido esquecido e talvez o destino 

de Riani (e de outros sindicalistas) seria diferente. 

As críticas da entidade às medidas autoritárias da ditadura pareciam não ter rosto 

ou assinatura. Amplamente criadas e executadas por membros do Ministério do Trabalho, 

como Sussekind e Moacyr Veloso, aos olhos da OIT, esses técnicos não pareciam 

responsáveis por nada. E seu currículo era sempre elogiado, quando se tornavam 

membros de comissões na entidade internacional. 

Sobre as possíveis ações mais severas contra o estado brasileiro, uma delas 

poderia ter sido o rompimento das parcerias técnicas. Um exemplo é a criação da 

Fundacentro. Esses acordos não foram discutidos neste capítulo, pois envolvem diferentes 

atores dentro da OIT e uma complexa rede de funcionários governamentais e da 

organização, não necessariamente vinculados ao primeiro escalão. O que desejo é 

ressaltar que, caso a OIT tivesse interesse de fato em punir o Brasil por violar suas 

convenções, poderia ter rompido parcerias que eram importantes para o país. Não o fez, 

porque, diante das críticas, preferiu assumir a defesa do estado membro, e não do 

trabalhador e seus representantes. Não havia separação entre as partes técnica e política, 

fosse no governo brasileiro, fosse na OIT. 
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Considerações finais: Ditadura e trabalho 
 

A ditadura militar brasileira, indubitavelmente, reprimiu a classe trabalhadora. 

Essa afirmação, repetida nas páginas desta tese, parece ser constantemente rebatida e 

subjugada. O trabalhador aparenta ser uma categoria do século XX coberta de poeira e 

esquecida, assim como os documentos do Ministério do Trabalho que registram essa 

história. 

O apagamento da repressão em larga escala aos trabalhadores e suas entidades 

classistas, executada pelo aparelho estatal, faz ressurgir a falaciosa tese de que apenas os 

‘desajustados’ sofreram durante o período, os trabalhadores viveram as suas vidas sem 

problemas. Mas o que era viver, para eles, naquele momento? Submeter-se a políticas 

excludentes, privatizantes e repressivas. Poder ter acesso médico, fornecido por um 

sindicato que mantinha boas relações com o Ministério do Trabalho, ou agonizar nas 

longas filas do INPS, unificado sem deixar espaço ao contraditório. Receber, talvez, uma 

bolsa de estudos, ou não conseguir admissão a nenhuma escola pública, não construída 

pela ditadura para favorecer o ensino privado. Alcançar à previdência rural, mas receber 

menor valor que o trabalhador da cidade, apostando na migração, para uma tentativa de 

melhores condições de vida, tendo em vista a repressão e a opressão no campo. Tentar 

barganhar, no jogo político internacional, apoio e alguma possibilidade de sobrevivência 

no cárcere. Permeados, ainda, pelo medo constante do monitoramento, perseguição, 

prisão e tortura, devido à presença em uma assembleia no sindicato ou a uma suposta fala 

relatada por um informante. A oposição era entre a possibilidade de uma política pública 

universalizante e acessível e a executada pela ditadura, direcionada para poucos e 

condicionada à não manifestação contrária ao governo que ‘concede’. Como se a correção 

do menor grau da desigualdade causada pelo próprio governo devesse ser recebida com 

um ‘obrigado’ e uma gratidão que impedissem qualquer antagonismo. 

As políticas públicas trabalhistas se tornam o cerne desta tese porque foi através 

delas que a ditadura exerceu o controle e a repressão. Elas existiram de forma 

amalgamada. Não era possível a execução dessas políticas sem repressão. Não há 

repressão sem um projeto econômico de exploração da classe trabalhadora que a sustente.  

Por isso, entender os planos econômicos se torna necessário para a compreensão 

desse ciclo de políticas públicas trabalhistas, que marcaram os dez primeiros anos da 
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ditadura militar. Foi nesse período que elas se formaram e consolidaram. O fim do 

governo Médici foi, também, o declínio do novo trabalhismo, o encerramento de um 

período em que o social só podia existir se houvesse o econômico. 

No entanto, a ditadura não acabou em 1974. Ela durou até 1985. Seus aparelhos 

repressivos não foram desmontados imediatamente e o seu entulho autoritário continua a 

reverberar até os dias atuais. Meu marco se encerra quando a ditadura, por dentro, alterou 

a forma de se relacionar com o social. Nem de longe ela ganhou contornos democráticos, 

mas a pressão já mostrava suas centelhas. E, por fora, a força para a modificação veio de 

locais diferentes, com demandas diversas. Antecipando a entrada dos novos personagens 

em cena, debates já existiam durante a primeira metade da década de 1970 e estavam em 

vias de irromper, a ditadura decidiu adotar um novo discurso. 

Resgatei, para esta análise no campo da História Social do Trabalho, cientistas 

sociais e políticos do período da redemocratização. Ainda sem saber da Constituição de 

1988 ou sem poder medir o seu alcance, esses pesquisadores olharam para a ditadura a 

fim de compreender essas políticas sociais e trabalhistas. Em 2018, trinta anos após a sua 

promulgação, era difícil encontrar pesquisas que não considerassem a peça constitucional 

como elemento fundador dos direitos sociais. Uma longa história do entrelaçamento entre 

as políticas trabalhistas e sociais parecia perdida. 

Se o estudo de um estado ditatorial conquistava os meios acadêmicos, os 

trabalhadores desse período eram relegados a um segundo plano. Se os trabalhadores 

submergiam, o Estado sumia. Os dez primeiros anos da ditadura pareciam ser resumidos 

em meia dúzia de sentenças, focadas nos temas da repressão e do arrocho salarial, e a 

classe trabalhadora apenas emergia, plena, nas greves no final dos anos 1970. 

Esse é o motivo, portanto, pelo qual inicio esta tese em 1964, no Programa de 

Ação Econômica do Governo (PAEG), e marco o novo trabalhismo que se desenvolveu 

na década. Era nas palavras de Roberto Campos que estavam as linhas mestras da política 

trabalhista que devia ser executada e o papel dos sindicatos e dos trabalhadores dentro 

dela. Foi na repressão do primeiro dia do golpe e na estrutura montada nesse período que 

se desenrolou a privatização dos sistemas de saúde e de educação e se permitiu o arrocho 

salarial. 

O local central do desenrolar dessa trama foi o Ministério do Trabalho. Sob a 

gestão de seus ministros, essas políticas foram executadas. Com sua participação ou 
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anuência, a agenda econômica e repressiva foi ostensivamente colocada em prática. O 

recorte temático que fiz em relação a esse Ministério tem dois objetivos, o primeiro é 

seguir os passos, as alterações e a promoção das políticas do (e para o) trabalho. Se os 

projetos para a educação e saúde passavam pelo Ministério, é porque pertenciam à política 

geral governamental, mas a sua execução, ainda assim, estava sob as rédeas da Pasta. Por 

esse motivo, o estudo do saneamento e habitação ficou fora da análise. As duas áreas 

seguiam o caminho contrário, atingiam, tangencialmente, os trabalhadores, mas não eram 

decididas pelo Ministério do Trabalho nem atribuídas a ele. 

Por outro lado, é possível questionar por que utilizar, então, os técnicos da área 

econômica como balizadores para essas políticas. A explicação é que o Planejamento e a 

Fazenda passaram, no momento pós-golpe, a exercer um controle exacerbado das 

políticas governamentais. Muitas atribuições de outras pastas foram submetidas aos 

mandos e desmandos dessa área. Aquelas pastas que possuíam força ou eram favorecidas 

pela política econômica, como Minas e Energia e Infraestrutura, conseguiam colocar sua 

solicitação em disputa e saíam vitoriosas. A pasta do Trabalho, que havia acumulado 

poder político e possuía um amplo espaço de barganha antes do golpe, passou a ser um 

ministério que só tinha poder quando seu cargo principal era ocupado por algum técnico 

alinhado com a área econômica e que desempenhava o seu papel não na defesa dos 

interesses trabalhistas, nem mesmo o de conciliação, mas de uma política que poderia ser 

considerada, praticamente, antitrabalhista. Os ministros que tentaram se sobrepor e impor 

sua agenda foram confrontados pela área econômica e tiveram, por diversos motivos, que 

fazer recuos. 

Da mesma forma, o aparelho repressivo interferiu diretamente das atribuições 

ministeriais trabalhistas. As decisões da rotina administrativa e burocrática, como a 

expansão territorial da carta sindical ou a construção de uma sede, passaram a ser 

questionadas pelos órgãos de repressão e submetidas a Doutrina de Segurança Nacional. 

O Ministério do Trabalho também atuou diretamente no afastamento de lideranças 

sindicais, promovendo uma operação limpeza, que visava a renovação das diretorias com 

presidentes alinhados com o novo trabalhismo. Os embates internos, dentro da máquina 

pública, e externos, do Ministério com sindicatos e associados, demonstram a 

complexidade das relações para imposição de um modelo de política pública. 
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No período estudado, ocuparam a pasta cinco ministros: dois técnicos de carreira 

da área trabalhista, Arnaldo Sussekind e Júlio Barata; um técnico vinculado à área 

econômica, Nascimento e Silva; e dois militares ambiciosos, Jarbas Passarinho e Peracchi 

Barcelos. 

O PAEG (1964-1966), em vigência no governo Castelo Branco, condicionou as 

questões trabalhistas (empregos, salário e habitação) à produtividade. O PED (1968-

1970), lançado no governo Costa e Silva, ampliava a lista de programas sociais (saúde, 

saneamento, educação e habitação), mas novamente os subordinava ao desenvolvimento 

econômico. O I PND (1970-1972) reconhecia a necessidade de mudanças sociais, no 

entanto, sujeitou-as à eficácia da política econômica. Apenas no II PND (1975-1979), os 

marcadores sociais possuíam metas independentes da economia. Ainda não eram políticas 

bem delineadas nem havia responsabilização direta do Estado, mas o seu 

desenvolvimento não estava mais amarrado a uma ‘contrapartida’.537 

Apesar de novo trabalhismo ser um termo construído e usado por Roberto 

Campos, não foi empregado durante os outros governos. Jarbas Passarinho preferia 

chamar de ‘humanismo’, seguindo as doutrinas cristãs. Se o nome não estava no discurso 

público, as diretrizes que o acompanhavam eram as bases da política trabalhista ditatorial. 

Como explicitado nesta tese, por uma década, a ditadura lidou com a classe trabalhadora 

e seus sindicatos partindo das diretrizes delimitadas nos anos de Castelo Branco. 

Ao usar o termo ‘trabalhismo’, Roberto Campos sabia o que estava evocando. O 

trabalhismo no Brasil, em suas muitas conceituações e disputas, coloca o Estado no centro 

da conciliação de classes e na formulação de políticas que equilibrem a exploração dos 

trabalhadores pelo sistema capitalista e ofereçam condições mais justas a eles. É no seio 

da luta dos trabalhadores que essas políticas são formadas, na articulação, na concessão 

e na disputa. No período Vargas, em que o trabalhismo se manifesta de forma mais 

pungente, os direitos dos trabalhadores são parte do modelo desenvolvimentista, em uma 

confluência de correntes políticas, sindicais e intelectuais. Nesse sentido, políticas 

trabalhistas eram associadas à forma de organização dos trabalhadores, mas eram, 

também, o resultado da sua luta pela ampliação de seus direitos. 

 
537 AUGUSTO, Maria Helena Oliva. Políticas públicas, políticas sociais e políticas de saúde: algumas 
questões para reflexão e debate. Tempo Social. São Paulo, v. 1, n. 2, jul./dez 1989. p. 113. 
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Portanto, em 1966, ao afirmar que a ditadura militar iria implantar uma nova 

política pública trabalhista, Roberto Campo se apropriou da história do termo e de sua 

ressonância na classe trabalhadora para justificar as políticas. Não se tratava de retirar 

direitos, mas de uma nova forma de ‘concedê-los’, segundo a qual os trabalhadores 

precisariam se contentar com um diferente modelo de participação na sociedade e no 

desenvolvimento. As doces palavras de Campos são o reflexo de todo o discurso público 

falacioso da ditadura, em que anúncios de manutenção de direitos eram seguidos pela sua 

retirada ou ‘reformulação’ para o bem da classe trabalhadora e seus sindicatos. 

Então, por que assumir o termo? Primeiro, ele usa a palavra ‘trabalhismo’ 

abertamente para ter aceitação da classe trabalhadora, mesmo que o sentido tenha sido 

invertido. Essa é uma característica da ditadura, expor uma face pública positiva de 

medidas restritivas e repressoras. Segundo, porque, a despeito dessa inversão, as 

diretrizes traçadas durante a ditadura, de fato, eram o que estava no enunciado de Campos. 

Os trabalhadores deveriam aceitar formas indiretas de renda e os sindicatos atuar como 

extensões do governo. Ressalto, essa é a visão governamental. O campo de disputas 

estava presente e foi mobilizado pela classe durante a primeira década da ditadura, 

conforme exposto nesta tese. Terceiro, os ecos do que deveria ser uma política trabalhista, 

de assistência social, estavam presentes na ditadura. É nesse período que modificações 

dentro do Estado e o acúmulo de lutas e reflexões sociais criaram condições para a 

emersão dos movimentos a partir de 1974. Quando novas lutas e novas histórias foram 

contadas. 
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Anexo 
 

ANEXO A – Edital enfatizando a presença nas assembleias  

 

Fonte: Sindicato dos auxiliares de administração escolar dos estados da Guanabara, Rio 

de Janeiro e Espírito Santo. Luta Democrática. Rio de Janeiro. 25 out 1972. p.4. 
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ANEXO B – Distribuição de bolsas do PEBE 

 

Fonte: Pebe nos sindicatos. São Paulo. A Tribuna. São Paulo. 18 mar 1970. 1º Caderno. 

p. 11. 
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Fonte: Pebe nos sindicatos. A Tribuna. São Paulo. 19 mar 1970. 1º Caderno. p. 13. 
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Fonte: Pebe: 1ª parcela para 39 sindicatos já no Banco. A Tribuna. São Paulo. 12 ago 

1970. 2º Caderno. p. 3. 
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ANEXO C - Editais sindicais convocando para participação em concursos sobre o 
Sesquicentenário.  

 

Fonte: Consertadores promovem concurso na festa do Sesquicentenário. A Tribuna. São 

Paulo. 13 ago 1972. 2º Caderno. p. 2. 
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Fonte: Rodoviários comemoram o Sesquicentenário. Luta Democrática. Rio de Janeiro. 

3 e 4 set 1972. p.5. 
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Fonte: Pessoal de asseio e conservação: prêmios. Luta Democrática. Rio de Janeiro. 9 set 

1972. p.5. 
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Fonte: Sindicato dos trabalhadores na indústria de produtos farmacêuticos do Recife. 

Diário de Pernambuco. Pernambuco.10 ago 1972. 1º Caderno. p.13. 

 

Fonte: Presidente lembra atividade de jovem. Diário de Pernambuco. Pernambuco.19 ago 

1972. 1º Caderno. p.12.  
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ANEXO D - Editais sindicais convocando para participação de concursos do PEBE. 

AERP 

 

Fonte: Pebe na Semana da Pátria. A Tribuna. São Paulo. 31 jul 1970. 2º Caderno. p. 3. 
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Fonte: Sindicato dos trabalhadores na indústria de destilação e refinação de Petróleo de 

Cubatão, Santos e São Sebastião. A Tribuna. São Paulo. 7 ago 1970. 1º Caderno. p. 11. 
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Fonte: Sindicato dos empregados na administração dos serviços portuários de Santos, São 
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