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O Sindicalismo
nos países industriais
Os sindicatos ocupam hoje, na organização económica e social dos países industriais
do Ocidente, um lugar de importância fundamental. Sofreram, porém, do século XIX
aos nossos dias, uma profunda evolução.
São apenas os aspectos internos dessa evolução, os que neste artigo se destacam.

INTRODUÇÃO
Os sindicatos dos países industriais passaram, como todas
as instituições, por várias fases de evolução. As características
dos sindicatos modernos são, na verdade, amplamente distintas
das dos sindicatos dos fins do século XIX. As formas de organização, os métodos, os objectivos foram-se modificando, à medida
que os sindicatos se iam mostrando capazes de vencer as primeiras resistências, de conquistar a confiança dos trabalhadores e
de se implantar solidamente na sociedade.
Esta longa e constante evolução explica-se, tanto por factores
de ordem interna ao próprio movimento sindical, como por factores de ordem externa. Neste artigo, ocupar-nos-emos apenas dos
primeiros, tentando desenhar certas grandes linhas do seu desenvolvimento. Numa primeira parte, examinaremos o esforço e as
causas que conduziram os sindicatos no sentido de uma progressiva centralização. Na segunda, analisaremos as transformações
sofridas pela mentalidade e pelas atitudes do leadership sindical.
Na terceira, finalmente, observaremos alguns aspectos de um
declínio da democracia nos sindicatos.
Para um artigo ulterior deixaremos o estudo dos factores
externos, igualmente necessários para explicar as características
do sindicalismo moderno nas sociedades industriais do Ocidente.
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A CENTRALIZAÇÃO SINDICAL
1. Características dos primeiros sindicatos
Os sindicatos da segunda metade do século XIX eram organismos locais, de pequena dimensão, compostos por «operários de
fábrica». A principal característica do sindicalismo dessa época era
o «atomismo»: os sindicatos permaneciam, a maior parte do tempo,
isolados uns dos outros, o que os reduzia, todos, à impotência e
à ineficácia. Frequentemente, eram o fruto de reacções contra
medidas arbitrárias das entidades patronais, nos momentos de
crise geral ou particular de um determinado ramo de actividade
ou mesmo de uma empresa.
No fim do século XIX, a organização era ainda rudimentar. As
afiliações, além de escassas, eram irregulares. Os dirigentes permanentes não tinham ainda surgido. Praticamente, não existiam
planos de conjunto e os objectivos visados eram extremamente
restritos e concretos: aumentos de salários, reduções dos tempos
de trabalho ou melhorias de condições materiais num dado sector (em certa zona) ou numa dada firma. Os métodos de acção
revelavam grande dose de empirismo e improvisação. O recurso
à greve, à sabotagem e à violência era frequente. Para além de
tudo isso, os sindicatos manifestavam ainda falta de coesão, de
solidariedade, de «esprit de corps».
Não é, aliás, difícil compreender tais características do movimento sindical dessa época, uma vez que se tenha em consideração a origem social dos trabalhadores que compunham os sindicatos, isto é: o seu baixo nível cultural, o seu pauperismo e a
sua degradação moral e física. A maior parte desses trabalhadores era, na verdade, recrutada nos meios rurais, nas classes médias arruinadas e mesmo na assistência pública.
2. A tomada de consciência do problema
Nos princípios do século XX, toda uma série de dirigentes
sindicais, e mesmo membros das classes liberais, para quem a
centralização das forças operárias se tornara quase uma obsessão,
lançaram um esforço no sentido do agrupamento e da centralização dos sindicatos.
Assim, por exemplo, em 1912, no Congresso de Unificação
realizado na Bélgica pelos sindicalistas cristãos, e P.e Émile
VOSSEN tomou nítida posição contra o sindicalismo «local» e a
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favor do sindicalismo «industrial». «Fraccionar — disse—, dividir os operários de uma oficina ou de uma indústria qualquer, em
tantos sindicatos quantas freguesias ou comunas haja, é destruir a coesão que deve existir entre os operários da mesma oficina, é tornar a acção do sindicato nula, ineficaz. O sindicato não
pode, com efeito, realizar uma missão séria, se não dispuser do
número, da força do dinheiro e de propagandistas permanentes.
Um sindicato por cada indústria, em vez de um sindicato por
cada profissão, e por cada região, no qual se integrem, como filiais, todos os grupos de operários da mesma indústria, e o agrupamento dos sindicatos regionais em federações nacionais e internacionais — eis o plano da organização sindical» 1.
Idênticas tomadas de posição se encontram, por essa época,
nos escritos e declarações de dirigentes trabalhadores de todas as
tendências e nos programas de todas as grandes reuniões sindicais. O objectivo é o federalismo industrial, ou seja: a reunião
num mesmo sindicato de todos os trabalhadores de uma mesma
indústria, e portanto, a máxima concentração de autoridade numa
única organização.
3. As causas da centralização sindical
A centralização sindical foi, sem dúvida, incentivada e facilitada pelo desenvolvimento da concentração industrial e pela
multiplicação das «ententes» entre empresas. Mas não só: existe
toda uma série de factores internos aos próprios sindicatos que
ajudam a explicar a marcha das organizações de trabalhadores
para a centralização.
A. A criação de «caixas de resistência» e de «caixas de
socorros»
Entre as principais causas da centralização, deve citar-se a
necessidade de os sindicatos criarem fortes caixas de resistência,
porquanto, como desde cedo a experiência lhes ensinou, sem elas
o «bargaining power» dos trabalhadores era fortemente diminuído
ou eliminado. Ora, a criação de tais caixas implicava a união
dos sindicatos locais, primeiro em federações, depois em grandes
centrais sindicais. Só assim se tornava possível dispor de caixas
com fundos suficientes.
As caixas de socorros, destinadas a ajudar os trabalhadores
em caso de doença, desemprego, acidente, etc, também contri1 Jean NEUVILLE, Une Génération Syndicale, «Etudes Sociales», 21-22,
Le Pensée Catholique, Bruxelles, Office General du Livre, Paris, 1959, p. 118.
68

buíram para pôr fim ao «atomismo» sindical. A união do número,
assim como a das finanças, apareceu aos olhos dos dirigentes e
trabalhadores mais lúcidos como uma condição de sobrevivência.
B. As exigências da expansão sindical
A maioria dos trabalhadores não compreendeu, porém, imediatamente, a missão e a importância do sindicalismo. Por isso,
sobretudo no princípio, o desenvolvimento do movimento sindical
exigiu um grande esforço de propaganda, de persuasão e de educação.
Isolados e pobres, os sindicatos locais eram incapazes de corresponder a estas necessidades de expansão, bem como às de criar
e manter certos serviços jurídicos, económicos e outros, que se
iam revelando indispensáveis. Na medida, porém, em que os sindicatos locais foram compreendendo a inutilidade dos esforços
isolados e dispersos, eles foram também renunciando a uma parte
das suas prerrogativas iniciais e da sua autonomia. Assim se
reforçou o poder e a autoridade das Federações. Estas, uma vez
criadas ou fortalecidas, actuaram, seguidamente, como agentes
de estimulação e formação de novos organismos sindicais de base,
prosseguindo assim a expansão do movimento.
C. A escassez de chefes competentes
Outro factor que contribuiu para o progresso da centralização sindical foi, sem dúvida, a escassez de chefes competentes
e dinâmicos, de chefes capazes de conduzir e controlar as massas,
de organizar, de prever e de representar condignamente os trabalhadores, junto dos patrões, dos poderes públicos e da sociedade
em geral. No intuito de utilizar e aproveitar ao máximo o rendimento e as qualidades dos poucos dirigentes capazes, os sindicatos
dos primeiros tempos viram-se na necessidade de se organizar ao
nível federal e nacional. Deve referir-se ainda, como um factor
importante, que a aspiração dos sindicatos a verem-se reconhecidos como autênticos interlocutores pelas entidades oficiais e patronais era incompatível com a dispersão e descentralização das
organizações operárias.
Todavia, na sua marcha para a centralização, o movimento
sindical teve de vencer, não só dificuldades externas, provenientes
das classes patronais e do Estado, mas também resistências internas. De facto, toda uma série de tradições, de hábitos e de
rivalidades levou os sindicatos locais a opor à centralização consideráveis obstáculos. Alguns dirigentes locais temiam a ditadura
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de uma organização central, forte, burocrática e recusavam-se

a consentir na diminuição da liberdade e autonomia dos respectivos sindicatos. Pouco a pouco, porém, graças aos esforços da propaganda e às exigências da própria realidade económica e social,
a centralização acabou por se impor, sendo as suas vantagens
reconhecidas por todo o movimento sindical.
4. A centralização dos sindicatos modernos
A. Os centros de decisão importantes: eis «centrais» e as
«confederações»
Os sindicatos modernos têm geralmente, portanto, base industrial e são organismos fortemente centralizados.
O poder e a autoridade estão, cada vez mais, concentrados
nas grandes centrais e confederações sindicais. Com os progressos
da organização, os centros de decisão importantes foram-se, com
efeito, transferindo dos sindicatos locais para os organismos federativos e confederativos, de escala regional e nacional.
Nos Estados Unidos, país onde a centralização do sindicalismo
se encontra mais avançada, é nas Federações nacionais de profissão ou de indústria que reside o essencial do poder sindical.
As decisões fundamentais são aí tomadas e o presidente de cada
federação é o chefe supremo que representa a organização, fala
em seu nome e resolve, no intervalo das grandes reuniões e congressos, todos os problemas básicos. Sobretudo desde a segunda
guerra mundial, com o sistema do «check-off», os dirigentes locais já nem da cobrança das quotas se ocupam. Em grande parte,
a cláusula «union shop» liberta os dirigentes e militantes locais
até do esforço de propaganda sindical.
Nos demais países onde o sindicalismo se desenvolveu amplamente, os grandes serviços sindicais — de natureza jurídica, financeira, económica, educativa, social, etc. — funcionam nas Federações e Confederações e são por elas dirigidos. Em virtude da
complexidade crescente dos problemas que se põem aos sindicatos
e das inúmeras funções por eles desempenhadas na sociedade, tais
serviços ocupam um volumoso corpo de funcionários, peritos e
dirigentes permanentes. Esta centralização da organização é
acompanhada pela centralização do poder e da autoridade. Assim,
as decisões acerca do desencadear de greves, das formas de as
conduzir e dos modos de as terminar cabem exclusivamente aos
níveis superiores da hierarquia sindical. Do mesmo modo, a negociação e a conclusão de contratos colectivos, ao nível da empresa, estão cada vez mais subordinadas às negociações e aos
acordos realizados entre os representantes nacionais dos trabalhadores e das entidades patronais.
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B.

O poder financeiro dos sindicatos

Ã centralização, ao nível nacional, da organização e do poder
decisional, corresponde o desenvolvimento de um importante poder
financeiro sindical.
Não é fácil determinar concretamente e com exactidão o
poder financeiro dos sindicatos, sobretudo na Europa, onde o
sindicalismo, invocando razões diversas, se recusa a dar indicações
precisas a este respeito. Não há dúvida, no entanto, de que os
progressos verificados nas taxas de sindicalização não podem
deixar de corresponder a um aumento sensível das disponibilidades
financeiras sindicais. Nos Estados Unidos, de 1935 a 1961, os trabalhadores sindicalizados passaram de 4 para 18 milhões. Neste
país, perto de % da população activa encontra-se sindicalizada,
e em certas indústrias, como a metalurgia, os automóveis, as minas, etc, as taxas de sindicalização variam entre 80 e 90 %. Na
Grã-Bretanha, dos 14 milhões de assalariados, cerca de 10 milhões
são membros de sindicato®. Na Bélgica, já em 1947 a indústria de
metais estava sindicalizada a 62,3% e a têxtil a 66%. Apenas
a França apresenta uma taxa de sindicalização baixa, pois, numa
população de 12 milhões de «sindicalizáveis», apenas 3 milhões se
encontram efectivamente inscritos em sindicatos.
Nos Estados Unidos, cada trabalhador que adere a um sindicato paga um direito de entrada que varia, em regra, entre
2 e 10 dólares, sendo, no entanto, mais efevado por vezes. As
quotas variam entre 1,5 e 2,5 dólares mensais, mas em certos sindicatos atingem mesmo 5 dólares). No fim de 1950, a United Steel
Workers (da C.I.O.) calculou os seus recursos totais em 8 729 967
dólares e a Amalgamated Clothing Workers (também da C.I.O.)
em 7 419 951 dólares. O I.L.G.W.U., sindicato do vestuário feminino (da A.P.L.), possuía, no mesmo ano, reservas no valor de
89 milhões de dólares. Apesar das despesas consideráveis, principalmente nos momentos de greve, os sindicatos americanos possuem tais reservas que podem hoje
chegar a ser considerados verdadeiras instituições financeiras2. De acordo com as declarações
de M. GOLDLEERT, Secretário americano do Trabalho, os valores
dos sindicatos ultrapassavam, em 1960, um bilião e meio de dólares, total baseado nas declarações feitas pelos próprios sindicatos. Deve, contudo, notar-se que os sindicatos norte-americanos
são, sem dúvida, os mais ricos do mundo, não devendo a sua situação ser tomada, neste aspecto, como típica do que se passa nos
restantes países industriais.
2 Segundo £'. TANNENBAUM^ a Amalgamated Clothing Workers gastou
cerca de 45 mil dólares e a International Ladies Garment Workers Union
cerca de 57 mil, enquanto só a receita das quotizações excedia 3 milhões.
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Seja como for, compreende-se que certos sindicatos —sobretudo na Alemanha, na Bélgica e nos Estados Unidos, mas também
noutros países — estejam a investir uma percentagem importante
das suas reservas nas indústrias e empresas mais prósperas, assim
como em títulos do Estado, bens imóveis e companhias de seguros.
Prank TANNENBAUM pensa que uma das modificações implicadas pelo desenvolvimento do sindicalismo é o restabelecimento
de um interesse de propriedade dos trabalhadores, nas indústrias
de que vivem. Embora não considere nem necessário, nem talvez
possível, que os sindicatos cheguem um dia a possuir a totalidade
da indústria moderna, TANNENBAUM crê que a posse de uma parte
crescente do capital e uma maior responsabilidade nas actividades
económicas são consequências lógicas do desenvolvimento dos
sindicatos. Tendo-se transformado em instituições de aforro, os
sindicatos, à força de comprar títulos, acabarão por assumir gradualmente o controle e a direcção de muitas sociedades anónimas 3.
Começamos, deste modo, a tocar, em aspectos da evolução da
mentalidade e das atitudes do «leadership» sindical, de que seguidamente nos ocuparemos.
II
A EVOLUÇÃO DA MENTALIDADE E DAS ATITUDES
DO «LEADERSHIP» SINDICAL
1. Os primeiros sindicatos— órgãos de luta
Desde os primórdios do sindicalismo até aos nossos dias, a
mentalidade e as atitudes do3 dirigentes sindicais sofreram profundas transformações.
Nos primeiros tempos, como vimos, a força e a organização
do movimento sindical eram escassas. Além disso, entre os trabalhadores e o resto da sociedade, verificava-se uma completa
ruptura: os sindicatos, longe de serem reconhecidos pelo Estado
e pelas entidades patronais, eram reprimidos, ao mesmo tempo
que a opinião pública manifestava incompreensão e hostilidade
perante a acção sindical. A miséria das classes trabalhadoras e
a sistemática e violenta oposição patronal e estadual aos sindicatos explicam, em parte pelo menos, que os primeiros organismos
sindicais fossem, quase exclusivamente, órgãos de luta e de pura
3 F. TANNENBAUM, Une Philosophie du Travail: Le Syndicalisme, Paris,
La Colombe, Editions du Vieux-Colombier, 1957. p. 167-169.
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reivindicação. A greve, acompanhada muitas vezes pela violência
e a sabotagem, era praticamente a única arma utilizada pelos sindicatos e constituía, não só o meio de pressão por excelência dos
trabalhadores, mas também um acto de revolta contra a ordem
social e mesmo, por vezes, um verdadeiro acto de desespero. Na
sua maior parte, as greves eram «espontâneas», desorganizadas e
facilmente degeneravam em perturbações públicas. Além disso,
eram principalmente greves localizadas, com objectivos precisos
e imediatos, muitas vezes acompanhadas pela destruição ou danificação do material, das matérias-primas e dos instrumentos de
trabalho.
Nessa época, o sindicalismo tomou, portanto, o carácter de
um sindicalismo revolucionário, empenhado em acentuar os antagonismos sociais e em alimentar o espírito de luta de classes.
As concepções marxistas e anarquistas predominavam no movimento operário, que praticamente se identificava com o movimento
socialista. Dada, porém, a situação miserável dos trabalhadores,
a exploração de que eram efectivamente vítimas e a indiferença
que as camadas dirigentes manifestavam por essa situação, pode
afirmar-se que outro não poderia ter sido o carácter do sindicalismo de então.
Os seus dirigentes eram de tipo diferente dos que hoje se
encontram. Não possuíam ainda a experiência, a formação e as
perspectivas dos dirigentes actuais. Também os meios de acção
lhes faltavam, visto que não dispunham, nem da organização, nem
dos recursos financeiros dos sindicatos modernos. A hostilidade
patronal, a falta de apoio do Estado, a miséria, a ignorância, enfim toda a situação global das classes trabalhadoras concorriam
para imprimir ao sindicalismo impulsos revolucionários e para
fazer, dos dirigentes e militantes, homens revoltados. Os chefes
sindicais tornavam-se facilmente agitadores, demagogos, «meneurs» desejosos de vibrar golpes severos e decisivos no patrão,
que era «o inimigo comum», e na organização económica, social
e política do seu tempo. Muito naturalmente, eram levados a aderir às ideias revolucionárias, ao radicalismo político e económico.
Percorrendo a história da classe operária na Inglaterra, na
Europa Ocidental e mesmo nos Estados Unidos, fácil é, na verdade, verificar que, por força das circunstâncias, a marcha inicial do sindicalismo se fez através de conflitos frequentes e violentos e que os dirigentes que, nos anos mais difíceis, alcançaram
o sucesso e a confiança dos trabalhadores, foram precisamente
aqueles que não recuaram perante o emprego da violência e da
astúcia. Não raras vezes, tiveram de fazer face à polícia, ao exército e à brutal acção das equipas de «briseurs» de greves, organizadas e pagas pelo patronato de combate.
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2. Os sindicatos modernos — órgãos de participação na vida
económica e social
A. O sindicato, força social integrante
A actual situação do sindicalismo nos países ocidentais industrializados é bem diferente da que acabamos de evocar.
Os pioneiros, os lutadores dos primeiros tempos, cederam o
lugar a homens de um novo tipo. Os dirigentes actuais, de um
modo geral, não têm já de pugnar pelos direitos sindicais. Já não
são, por exemplo, despedidos das suas ocupações, pelo simples
facto de estarem sindicalizados ou de exercerem funções de direcção nos sindicatos. Pelo contrário: toda uma legislação apropriada procura defender os dirigentes ou representantes sindicais contra medidas discriminatórias por parte das entidades patronais. Além disso, cada vez mais se faz apelo à colaboração dos
sindicatos e se chamam estes a participar na organização económica e social do país. As relações de trabalho deixaram de ser
exclusiva ou predominantemente conflituais e o emprego da força
é cada vez mais substituído pela negociação colectiva entre representantes sindicais e patronais.
O sindicato moderno deixou de ser considerado, correntemente, como uma organização de guerra, que põe a ordem social
em perigo. Ê agora geralmente encarado como uma instituição
necessária, que faz parte integrante da sociedade moderna ocidental. Ao mesmo tempo, as relações entre as entidades patronais
e os trabalhadores — em virtude do novo sistema de forças e de
poderes que o desenvolvimento do sindicalismo gerou — deixaram
de ser relações de pura subordinação: são hoje relações entre
<iuas forças que discutem e negoceiam, entrando também por vezes
em conflito.
Tal evolução não podia deixar de exercer uma profunda influência sobre a mentalidade e as atitudes dos chefes sindicais.
Estes foram obrigados a repensar os objectivos do sindicalismo,
bem como os seus métodos de acção. Os sindicatos modernos não
poderiam continuar a ser organismos puramente reivindicativos:
mantendo-se embora na realização de uma função reivindicativa,
as suas preocupações não poderiam agora concentrar-se, exclusivamente, sobre a repartição do produto social; têm de incidir,
também, sobre os processos de aumentar a produtividade.
B. Um exemplo de modificação de atitude: a política dos
sindicatos perante os problemas da produtividade
No passado, os sindicatos opuseram forte resistência às iniciativas tendentes a incrementar a produtividade, Receavam as
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suas repercussões sobre o nível de emprego da mão-de-obra. Além
disso temiam que, na prática, viessem a traduzir-se num acréscimo de esforço exigido aos trabalhadores, não compensado por
um aumento de nível de vida equivalente.
Esta atitude pode hoje considerar-se ultrapassada. Sobretudo desde a segunda guerra mundial, e devido às próprias transformações sofridas pela vida económica e social, os sindicatos de
trabalhadores foram levados a assumir, perante os problemas da
produtividade, uma atitude essencialmente construtiva.
A alteração verificada neste campo ressalta, por exemplo,
claramente, de toda uma série de declarações relativamente recentes, proferidas por dirigentes sindicais de diversos países. Aqui,
limitar-nos-emos a citar o preâmbulo da «Declaração Comum sobre a Produtividade», adoptada, em 5 de Maio de 1954, pelos
representantes das organizações belgas de patrões e assalariados.
Lê-se aí o seguinte: «Para manter e elevar o nível de vida das
nossas populações, é indispensável esforçarmo-nos por produzir
melhor e mais barato. Devemos incrementar a nossa produtividade». E acrescenta-se: «Se aumentarmos a produtividade, se diminuirmos o preço dos produtos e melhorarmos a sua qualidade,
então venderemos mais facilmente. Os consumidores comprarão
mais e melhor, com o mesmo dinheiro: por outras palavras, elevarão o seu nível de vida. Poderemos exportar em maior quantidade. As empresas produzirão mais e desenvolver-se-ão. Será,
assim, possível fornecer mais trabalho e o desemprego tecnológico em geral reduzir-se-á».
Deve, no entanto, observar-se que os sindicatos comunistas
mantêm ainda fortes reservas e mesmoi aberta oposição às políticas de produtividade. Segundo a sua ideologia, estas políticas,
quando executadas dentro de estruturas capitalistas, conduzem a
um reforço da exploração da classe operária pela classe patronal.
Todavia, mesmo no campo comunista, se vêem sinais de uma atenuação da rigidez da atitude tradicional.
C. Modificação de métodos: a discussão, instrumento principal dos sindicatos
A greve — manifestação de um conflito de interesses, em si
mesmo inevitável numa sociedade industrial de tipo capitalista —
vai-se tornando, cada vez mais, uma arma marginal no mercado
do trabalho. Aliás, a greve moderna não possui, em geral, o carácter violento e insurreccional das greves do século XIX. É antes
uma demonstração de força, que se insere num conjunto mais
amplo de relações entre as organizações patronais e de trabalhadores. Como observa WASSEIGE, «O instrumento principal do sindicato é a discussão e não a greve. Mas em qualquer negociação,
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a eventualidade ou ameaça <Ie chamar os trabalhadores à greve
permanece subjacente. Em matéria de discussão, existe toda uma
táctica sindical, baseada numa relação de forças, táctica que
abrange o recurso à greve, seja para reforçar a posição dos trabalhadores nas discussões em curso, seja, a longo prazo,4 para
agrupar os trabalhadores na acção de intimidar os patrões» .
Por outro lado, a utilização da greve obedece a consideções diferentes, segundo se trata dum sindicato jovem ou dum
sindicato já solidamente implantado. O sindicalista americano
DUBINSKY exprime do seguinte modo esta realidade: «Um sindicato jovem, que não se sente ainda plenamente aceite na empresa,
pode ganhar mais arrancando um aumento de salários de 50 cents
por dia, depois de 10 semanas de greve, do que obtendo, sem
greve, o aumento de 1 dólar diário. Pelo contrário, um sindicato
solidamente estabelecido preferirá aceitar 50 cents sem greve a
obter 1 dólar depois de uma greve. Este sindicato pode desempenhar a sua missão sem apoiar greves:
é esse, em suma, o sinal
do seu sucesso e da sua maturidade» 5.
Os progressos e os sucessos registados nas relações industriais, graças sobretudo à negociação colectiva, incitam, assim,
os dirigentes sindicais a evitar a prova da força e a tentar resolver, à volta de uma mesa, os conflitos de trabalho. Todavia, esta
evolução só é possível porque a simples possibilidade de recorrer
à greve produz efeitos semelhantes aos do seu uso. Por paradoxal
que se afigure, é a própria eficácia da greve, como instrumento
de reivindicação, que faz dela uma arma marginal, só utilizada
em último recurso.
D. Os dirigentes sindicais modernos: negociadores, organizadores, políticos e árbitros de interesses
a) A prática da discussão e da negociação acabou por transformar os dirigentes sindicais modernos em negociadores, geralmente hábeis e bem treinados na arte dos compromissos e dos
acordos. De facto, os dirigentes dos actuais sindicatos têm de
saber utilizar, segundo as circunstâncias e a relação de forças,
a intransigência e a «souplesse» — têm de ser, de algum modo,
diplomatas, A subtileza, a imaginação, a destreza e a perspicácia,
aliadas à firmeza nos pontos essenciais, têm de substituir a violência verbal e física dos dirigentes da primeira geração sindical.
^ Citado por P. WALINE, Les Syndicats aux Etats-Unis. Leur force et
leur originalité, Paris, A. Colin, 1951, p. 157.
5 Yves de WASSEIGE, La Greve, Phénomène Economique et Sociologique.
Êtude inductive des Conflits du Travail en Belgique de 1920 à 19 40. I>ouvain,
I.R.E.S., 1952, n.° 7, p. 710.
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Na verdade verifica-se que, mesmo em discussões e negociações
difíceis, os dirigentes sindicais esforçam-se, em regra, por não
exasperar a parte contrária e não acentuar os antagonismos,
e quando o fazem, recorrem a argumentos sólidos, a dados estatísticos, a factos e raciocínios
bem fundamentados, a imagens que
desarmem o interlocutor6.
A qualidade de negociadores requer, para os dirigentes sindicais, uma boa formação social e económica. Daí que certos sindicatos, nomeadamente nos Estados Unidos, organizem cursos de
formação, cujo único objectivo é ensinar a arte de negociar. Estes
cursos, onde se recorre à discussão de grupo e à aplicação de
conhecimentos de Psicologia científica, servem para «treinar» os
leaders sindicais para a negociação de convenções colectivas. Todavia, a maior parte dos dirigentes sindicais continua a ser formada através da acção e da experiência. De resto, a «formação
na acção» é o método que quase todos os movimentos de trabalhadores continuam a preferir.
A própria acção sindical, as discussões e negociações em que
os sindicatos intervêm e os contactos que, desse modo, se estabelecem com técnicos, industriais, altos funcionários e políticos —
tudo isso vai formando os dirigentes. Mas a formação prática
assim adquirida é completada, em todos os grandes sindicatos
modernos, por uma formação teórica, recebida em cursos especializados, em sessões de estudo, em reuniões de formação.
Apesar de frequentemente assistidos por peritos, conselheiros
e funcionários tecnicamente competentes, os dirigentes sindicais
manifestam cada vez mais nítida consciência da necessidade de
uma ampla preparação especializada e geral. Efectivamente, os
problemas que interessam aos trabalhadores levantam-se, nas sociedades contemporâneas, a todos os níveis e decidem-se, tanto
em reuniões de industriais, como nos gabinetes dos ministros, nas
altas esferas da Administração, nos estados maiores dos partidos
políticos ou nos organismos internacionais. Por outro lado, a crescente interdependência dos aspectos económicos, sociais, políticos,
culturais e até militares leva os sindicatos a interessarem-se por
uma gama muito extensa de questões e a tomar frequentemente
posição sobre problemas, não só de política económica e social, mas
também de educação, de defesa, de política externa, etc. A neces« Michel CROZIER, em Usines et Syndicats d'Amérique, Paris, Ed. Ouvrières, 1951, p. 71, conta que um dirigente dum sindicato do Vestuário,
tendo que replicar ao chefe de uma importante delegação patronal que,
para lhe arrancar, no fim de uma longa sessão, uma concessão importante,
se voltara para ele e dissera: «... mas vejamos, é pouca coisa, uma simples
gota!», levantou-se solenemente encheu um copo de água, puxou pela caneta,
deixou cair uma gota no copo e ofeaieceu ao dirigente patronal, dizendo:
«é apenas uma gota; beba-a no entanto>.
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sidade de uma cultura que permita aos dirigentes sindicais movimentar-se em todos esses domínios surge, assim, imperiosa.
Em suma: o dirigente sindical moderno já não se limita, para
apoiar as suas reivindicações, a «bater com o punho na mesa».
Na maioria dos casos, e no momento oportuno, apresenta-se perante os representantes patronais carregado de documentos, de
estatísticas, de relatórios sobre a conjuntura económica, as taxas
de crescimento, os níveis de emprego, os preços, os lucros, os dividendos, etc. Tudo isso se destina a justificar e motivar as suas
reivindicações. E tanto como as entidades patronais, ele preocupa-se com a solidez da empresa, com a marcha dos negócios,
com as suas perspectivas futuras. Como diz Solomon BARKIN, «ao
contrário do que sucede em outras batalhas, o fim do conflito de
trabalho não consiste, para o sindicato, na destruição do patrão,
mas na sua conversão. O conflito ocasiona perdas substanciais às
duas partes, o que explica que o objectivo seja convencer o
management da 7futilidade da luta e da vantagem dum acordo
e compromisso» .
Na verdade, a política dos sindicatos não ignora hoje as realidades económicas. Embora não seja ditada só por considerações
de ordem económica, estas desempenham nela um papel muito importante. Isso é evidente, por exemplo, na seguinte passagem de
um documento de origem sindical: «o tempo em que as organizações sindicais apresentavam as suas reivindicações, baseando-se
nas necessidades vitais e na força sindical, desde há muito
foi ultrapassado. A situação económica das diferentes indústrias
reveste, com efeito, uma importância tal, que deve ser considerada em primeiro lugar. Actualmente admite-se, como uma condição evidente, que as possibilidades económicas condicionam os
salários e as condições de trabalho. Resulta daqui que o movimento
sindical atribuiu a si mesmo, além da sua tarefa primordial no
campo social, objectivos económicos, e que, por conseguinte, tanto
os operários como os patrões8 têm todo o interesse em que a indústria que os ocupa prospere» .
6) A evolução do sindicalismo não transformou os seus dirigentes apenas em negociadores, mas também em organizadores e
administradores de grandes e complexos organismos burocráticos.
Responsáveis pela direcção e eficiência do trabalho de todo
um corpo de funcionários, de peritos, de consultores, de colabo7 Solctinon BARKIN, Hwmcm Relations in the Trade TJnions, Research
in Industrial and Human Relations, 1957, p. 207.
s C. LOOTENS, Centrale Chrétienne du Bois et fdu Bâtiment, Rapport
du Congrès d'Anvers en 1951, Annexe H: La Situation Economique et VAction
Sociale, comme facteurs influant les sálaires et les conãitions de travaÂl
des travailleiirs du bois et du bâtiment,
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radores, os dirigentes sindicais têm a seu cargo toda uma política
do pessoal e toda a racionalização da actividade dos organismos.
Problemas de remunerações, de promoções e de carreira profissional, análogos aos que surgem nas administrações públicas e empresariais têm igualmente de ser enfrentados e resolvidos no
interior dos próprios sindicatos. Do mesmo modo aí se levantam
problemas importantes de administração financeira, de aplicação
de fundos, de escolha de investimentos.
Ao mesmo tempo, os dirigentes sindicais têm de desenvolver,
dentro dos mesmos organismos que dirigem, uma verdadeira
estratégia política. Perante os seus colaboradores e subordinados,
assim como perante a massa de trabalhadores sindicalizados, por
quem são eleitos, têm de esforçar-se por defender o seu prestígio
e manter ou reforçar a sua autoridade. Saber recompensar devidamente os apoios obtidos; saber isolar e afastar adversários e
vencer resistências; saber, enfim, manter um equilíbrio de influências favorável à sua posição exige, dos dirigentes sindicais, verdadeiras qualidades de político.
o) Ãs funções de negociadores, organizadores, administradores e políticos, acrescenta-se ainda outra, talvez a mais ingrata
e difícil: a de árbitros nos conflitos de interesses que se manifestam, necessariamente, dentro dos sindicatos.
Os filiados num sindicato não formam, ao contrário do que
muitas vezes se supõe, um grupo homogéneo. Encontra-se, dentro
de cada sindicato, toda uma gama de categorias de trabalhadores
— qualificados, especializados e outros — cujos interesses não são
idênticos. Há também os trabalhadores femininos, os trabalhadores jovens, os trabalhadores adultos e os trabalhadores idosos;
todos estes subgrupos possuem características e aspirações em
muitos aspectos diferentes. Os trabalhadores qualificados exercem, por vezes, uma influência preponderante, de longe superior,
por exemplo, à dos desempregados numa economia de subemprego
ou à das mulheres e dos jovens.
O dirigente tem de, na elaboração e condução da política sindical, evitar a oposição e o choque frontal dos interesses internos
ao sindicato. Uma das suas principais funções consiste, precisamente, em consolidar uma comunidade de interesses, comunidade
de que depende a coesão da massa sindicalizada. Deverá, portanto,
esforçar-se por atenuar e conciliar as diferenças de aspirações
e reivindicações, anteriores à acção sindical ou geradas por ela.
Trata-se de uma tarefa básica, essencial para a sobrevivência e
o crescimento do sindicato, tarefa que exige do dirigente que se
mantenha permanentemente atento à evolução dos interesses e
atitudes dos vários sectores da massa sindicalizada e às suas
combinações e oposições. Uma vez mais se requerem aqui qualidades de político.
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E. -ás compensações psicológicas e sociais do moderno
«leadership» sindical
Seria errado e injusto supor que os tempos de «vida difícil»
para os dirigentes sindicais estão hoje inteiramente ultrapassados.
As suas funções são, com muita frequência, extremamente absorventes : exigem grande dispêndio de energia física e mental e enorme consumo de tempo. Sem dedicação e espírito de sacrifício,
muitos cargos directivos sindicais ficariam decerto desocupados.
Todavia, ao contrário dos dirigentes da primeira hora, os
actuais leaders do sindicalismo podem encontrar, na sua actividade sindical, importantes compensações psicológicas e sociais.
Com efeito, centenas e mesmo milhares de trabalhadores podem
realizar, em cargos sindicais, a sua vocação de chefes, o seu gosto
de dirigir os outros e de exercer influência. Por outro lado, os
sindicatos representam, para certos trabalhadores, a única via
através da qual lhes é possível elevar-se na escala social, ascendendo a posições directivas onde desfrutam de certo poder e prestígio sociais. Ao longo da sua carreira sindical, o trabalhador vai
criando «relações»; vai-se tornando conhecido, ouvido, influente;
entra em contacto com industriais, altos funcionários, políticos;
discute com eles em pé de igualdade: tudo isso representa, para
ele, uma promoção social cujo significado psicológico não deve ser
menosprezado. Quando atinge os mais altos postos das grandes
organizações sindicais modernas, a sua posição já em pouco difere
da de muitos dirigentes patronais e homens públicos.
O sindicato moderno é, na verdade, um importantíssimo canal
de ascensão social para o escol das massas trabalhadoras. Por
isso, no fim da sua carreira sindical, muitos dirigentes do sindicalismo passam facilmente para a carreira política, como parlamentares, membros da governação ou representantes oficiais em
organismos de escala nacional ou internacional. Na Bélgica, na
Holanda, na Inglaterra, na Suíça, nos Estados Unidos e noutros
países, os exemplos são numerosos. O caso de Ernest BEVIN é, a
este respeito, bastante característico.
3. A aceitação pratica do sistema capitalista
O terceiro aspecto da evolução da mentalidade e das atitudes
do leadership sindical, que desejamos salientar, é a passagem da
recusa à aceitação do sistema capitalista, interiormente modificado
pela própria acção sindical.
A. Nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos é particularmente nítido que os sindica80

tos, quando formulam as suas reivindicações, não visam pôr em
causa a essência do capitalismo.
Tal posição ressalta, aliás, das declarações de muitos dirirentes sindicais. Citemos, por exemplo, as seguintes palavras de
M. DUBINSKY: «OS sindicatos têm necessidade do capitalismo como
o peixe da água. A democracia não é possível senão numa sociedade de livre empresa e o sindicalismo não pode existir senão
numa democracia» 9. DE STAERCKE refere uma bem expressiva afirmação do grande Jeader sindicalista Samuel GOMPERS : «o pior que
um patrão pode fazer aos trabalhadores é não realizar lucros» 10.
Posição idêntica se podia ter, em The Americcm Federationist
(órgão mensal da American Federation of Labor), de Outubro
de 1948: «nós reconhecemos que a incitação ao lucro é vital para
uma economia fundada sobre a empresa privada, que ela é o grande
suporte da iniciativa nos negócios e que é ela que dá origem aos
rendimentos que permitem o pagamento de salários elevados. Os
lucros fornecem, além disso, os capitais que permitem a expansão
das empresas eai o aumento da produção, de que beneficiam os
trabalhadores» .
B. Na Europa
No sindicalismo europeu, é difícil encontrar uma tão incondicional confiança na empresa privada e no capitalismo. Importa, no
entanto, distinguir entre posições de princípio e atitudes práticas.
No plano dos princípios, pode dizer-se que, enquanto os sindicatos americanos defendem o sistema de economia capitalista,
os sindicatos europeus, pelo contrário, pretendem a sua transformação ou substituição. De resto, os sindicatos europeus estão
muito mais impregnados de ideologia do que os americanos: para
os seus dirigentes o sindicalismo não é senão um meio, um instrumento ao serviço de ambições mais elevadas: a transformação
global da sociedade. As declarações de princípio dos dirigentes
sindicais comunistas e socialistas são bem claras, neste aspecto:
o fim, o objectivo final é a superação da sociedade capitalista.
Quanto aos dirigentes dos sindicatos cristãos, a sua condenação do
capitalismo é menos categórica, a sua finalidade é menos superar
do que humanizar este sistema. De modo especial, o sindicalismo
9 Cit. em Les Rapports entre Patrons et Salariés aux Etats-Vnis, Paris,
La Société Auxiliaire pour Ia Difusion des Editions de Productivité, 1953,
p. 24.
10 Roger de STAERCKE, «Patronat 1962», Revue Industrie, Ed. de Ia
Fédération des Industries Belges, Bruxelles, Janvier 1962, p. 1.
11 Les Rapports entre Patrons et Salariés aux Estats-Unis, op. cit.,
p. 38.
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cristão, ou inspirado na ética social cristã, insiste na necessidade
de associar eficazmente os trabalhadores às responsabilidades do
empreário e de os fazer participar na organização geral da vida
económica, social e política; a sua principal aspiração é que, como
indispensável complemento da democracia política, se estabeleça
uma espécie de democracia social e económica, que não implica
a eliminação radical do capitalismo.
No plano das atitudes práticas, o sindicalismo europeu é,
porém, muito mais empírico do que as suas declarações ideológicas
poderiam fazer crer. Certamente, os sindicatos cristãos não desesperam de fazer introduzir elementos do contrato de sociedade no
contrato de trabalho e de obter uma participação mais efectiva
dos trabalhadores na organização da vida económica e social, ao
nível da empresa, do sector de actividade e da nação; os sindicatos socialistas, por sua vez, não abandonam as suas reivindicações acerca das nacionalizações, embora actualmente as apresentem com menos entusiasmo e convicção que outrora; e os sindicatos
comunistas não cessam de proclamar que o regime comunista
é o único capaz de «libertar a classe operária da exploração
capitalista». Mas são objectivos a longo prazo os que deste modo
os sindicatos definem. A curto prazo, a sua acção dirige-se a
objectivos concretos que consistem, sobretudo, na obtenção de
salários mais elevados, de maior segurança económica, de melhores condições de vida e de trabalho. Numa palavra: os sindicatos esforçam-se por conquistar para os trabalhadores, dentro
do sistema, uma situação económica e social mais favorável. Tal
orientação é devida, por um lado, ao reconhecimento prático da
incapacidade sindical para ir mais longe nas circunstâncias actuais
e, por outro, à convicção de que progressivas conquistas, dentro
do sistema capitalista, constituem talvez a melhor forma de ir
modificando o próprio sistema. Por outro lado, umas vezes através da luta económica, outras mediante a luta política, os sindicatos europeus procuram reforçar o ,seu poder de negociação e
a solidez da sua implantação na sociedade, aproveitando-se, para
esse efeito, das vantagens que as instituições democráticas lhes
oferecem.

in
DECLÍNIO DA DEMOCRACIA INTERNA E TENDÊNCIA
PARA A SOBERANIA SOBRE OS TRABALHADORES
NO SINDICATO MODERNO
1. O declínio da democracia na vida interna dos sindicatos

A progressiva centralização do movimento sindical e a transformação do seu «leadership» foram acompanhados por um certo
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declínio da democracia sindical. Como notou G. BRIEFS, «a distinção entre o sindicato e os operários tende a tornar-se cada vez
mais nítida. O sindicato de massas dos nossos dias, elevado à categoria de instituição e administrado burocràticamente, perdeu
uma grande parte do elemento democrático e fraternal
que caracterizava o sindicalismo, nos seus primeiros tempos» 12.
A. Aumento da distância entre os dirigentes e os associados
Se a organização centralizada e burocrática não é absolutamente incompatível com a democracia sindical, não é menos certo
que dificulta o intercâmbio de pontos de vista e de contactos entre
os dirigentes e os filiados. A complexidade dos problemas e a sua
especialização técnica, ao mesmo tempo que favorecem e desenvolvem os contactos dos dirigentes com o corpo de funcionários
e peritos, tornam também mais raros, menos directos e mais formais os contactos com os simples associados.
A esta separação física, acresce uma distância social e psicológica. A diferença das remunerações, o tipo de vestuário, o género de vida, a própria marca do automóvel, tudo isso introduz
uma distância entre os dirigentes sindicais e a massa dos trabalhadores. Algumas dessas diferenças são, de resto, indispensáveis,
De facto, frequentemente tende-se a medir o poder e a força de
uma organização por certos sinais exteriores e pelo estilo de vida
dos seus representantes. Os dirigentes sindicais, cujos contactos
com industriais, políticos, intelectuais se multiplicam, vêem-se
muitas vezes obigados a adoptar um modo de vida comum a outras
classes ou tendem mesmo, muito naturalmente, a assimilar valores, raciocínios e costumes daqueles com quem tão frequentemente
contactam.
B. A «gerontocracia» sindical
Outro factor importante é a permanência dos altos dirigentes
no poder durante longos períodos, que atingem dezenas de anos
por vezes.
Se bem que a experiência directiva assim adquirida seja útil
à organização e que a estabilidade da chefia ofereça garantias
de eficácia ao sindicato, tanto mais que a falta de dirigentes
aptos se continua a fazer sentir, tal prática pode conduzir à introdução de uma espécie de «gerontocracia» no sindicalismo. Com
12 G. A. BRIEFS, «Aspects sociologiques de Ia coopération entre Ia
direction des entreprise® et les syndicats», Annales de Sciences Economiques
Appliquées, Louvain, 1950, n.° 4, p. 301.

83

efeito, os dirigentes instalados longamente no poder tendem a
confundir os seus pontos de vista ou interesses pessoais com os
dos membros da organização. Através da escolha de colaboradores
dóceis, da nomeação dos seus «fiéis» para os postos-chave, da
eliminação dos seus rivais, do controlo de todos os meios de comunicação importantes, esses dirigentes podem, por vezes, adquirir
um completo domínio sobre a máquina administrativa e política
do sindicato e calar toda a oposição. Uma espécie de «culto da.
personalidade», de poder pessoal, estabelece-se então, pouco a
pouco, no interior do sindicato e as reeleições acabam por se tornar inteiramente naturais e automáticas.
Na Europa, esta tendência «gerontocrática» não é dorni*
nante. Mas nos Estados Unidos, onde os sindicatos adoptaram
o regime presidencial, dispondo por isso os presidentes de um
poder quase sem restrições sobre toda a organização, certos dirigentes estabeleceram uma espécie de ditadura que os coloca ao
abrigo de toda a oposição e lhes garante, assim como aos seus
colaboradores fiéis, inteira tranquilidade. Os postos presidenciais
tornam-se, na prática, postos vitalícios, onde por vezes os
«leaders» permanecem durante 40 ou 50 anos.
C. A fraca participação dos trabalhadores na vida institucional dos smdicatos
O domínio do sindicato por uma minoria detentora do poder
é facilitado pela falta de participação de grande parte dos trabalhadores nas actividades institucionais do organismo. Ãs assembleias gerais, por exemplo, só assistem frequentemente 15 a 20 %
dos associados; em casos excelentes, 30 a 50%.
Ê certo que, como escreveu Roger CHARTIER, «importa não
estabelecer imediatamente uma relação
directa estrita entre esta
ausência e a da democracia sindical»13. Pode, com efeito, conceber-se que certos membros do sindicato sejam pouco assíduos às
assembleias por motivos diversos (distância, participação noutros
movimentos, fadiga provocada por assembleias muito longas e
fastidiosas, etc), e, no entanto, correspondam plenamente nos
momentos de crise, de greve, de negociações difíceis ou quando
tenham queixas ou reivindicações a formular.
De qualquer modo, a fraca participação em certas actividades
fundamentais favorece a dominação do sindicato por uma minoria. Por outro lado, mesmo os que participam regularmente nas
actividades institucionais dos sindicatos encontram grandes difi13 Roger CHARTIER, «Action Syndicale et Bien Commun», in 8yndica~
lisme et Organisation Professionnelle, VTL e Semaine Sociale du Canada, Trols
Rivières, Êditions Bellarmin, 1960, p. 80.

culdades — por falta de formação, de experiência e até de hábito
de falar em público, assim como por crescente complexidade das
questões debatidas — para exercer uma função crítica. Finalmente, o exercício desta função exige coragem àqueles que, ao
mesmo tempo, alimentam ambições de promoção dentro da organização sindical e sabem que a crítica demasiado severa pode desagradar aos dirigentes e provocar, da parte destes, reacções destinadas a eliminá-los como opositores perigosos.
2. A tendência sindical para a soberania sabre os trabalhadores
Simultaneamente com o declínio da democracia na vida
interna dos sindicatos, verifica-se nestes uma tendência para exercer soberania sobre os trabalhadores. Efectivamente, o sindicato,
como instituição, necessita de reunir o maior número possível de
trabalhadores. Isso explica, como diz Jean NEUVILLE, «a tendência
na tradição sindical, tão antiga como os próprios sindicatos, para
pretender agrupar todos os trabalhadores e para considerar os
que se furtam à adesão sindical como trabalhadores que não cumprem o seu dever, que ficam à margem da classe operária»14.
Assim, ao esforço inicial para que os militantes e os sindicalizados
não fossem excluídos das suas ocupações pelas entidades patronais, sucedeu o esforço para que só os sindicalizados sejam admitidos ao trabalho.
A. As «cláusiãas de segurança sindical»
No passado, os sindicatos recorreram ao método do index,
proibindo aos empresários, sob a ameaça de greve, que contratassem ou mantivessem ao seu serviço os trabalhadores que — ou
por medida disciplinar, ou para os forçar a manter-se ou a entrar
no sindicato respectivo — os próprios sindicatos tivessem inscrito
num index, isto é: numa lista de interditos do exercício de toda
a actividade profissional.
Este método revelou-se, porém, ineficaz, como processo de
forçar os não-sindicalizados a inscrever-se nos sindicatos. Na
verdade, sendo os trabalhadores não-afiliados muito numerosos,
a sua aplicação tornava-se inviável. Por isso os sindicatos tendem
a recorrer, actualmente, às cláusulas de segurança sindical, inclusas nas convenções colectivas celebradas com as entidades patronais.
Os principais tipos destas cláusulas são os seguintes:
14 Jean NEUVILLE, La Sécurité Syndicale, Etudes Saciales n.° 12, Office
General du Livre, Paris, 1957, p. 14.
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Cláusula de ofiãna fechada.—-Designada pelos anglo-saxões
de «closed shop», resulta de uma estipulação pela qual o empresário se obriga a só contratar trabalhadores filiados no(s) sindicato (s) signatário (s) da convenção colectiva e a não manter ao
seu serviço qualquer trabalhador que deixe de estar sindicalizado.
Cláusula de oficina sindical perfeita («perfect union shop»).—
Os não-sindicalizados que se encontram ao serviço da empresa no
momento da celebração da convenção colectiva dispõem de um
certo prazo para se inscrever no sindicato. Analogamente, os trabalhadores que ulteriormente sejam contratados podem não se
encontrar já filiados no sindicato, mas têm de filiar-se dentro de
certo tempo.
Cláusula de oficina sindical imperfeita («imperfect union
shop»). — Os não-sindicalizados à data da celebração da convenção colectiva não são obrigados a sindicalizar-se; mas todos os
trabalhadores posteriormente contratados pela empresa deverão,
dentro de um prazo determinado, inscrever-se no sindicato. Além
disso, tanto os membros antigos do sindicato, como os novos, serão despedidos, se abandonarem o sindicato antes de expirado o
prazo de validade da convenção colectiva.
Cláusula de manutenção da filiação. — Ninguém é obrigado
a inscrever-se no sindicato, mas o empresário compromete-se a
despedir qualquer membro do sindicato que abandone este, antes
do termo de validade da convenção.
Estas quatro cláusulas constituem as chamadas cláusulas de
filiação sindical. Há ainda as cláusulas de contribuição sindical,
pelas quais se visa menos levar o trabalhador a aderir ao sindicato
do que forçá-lo a participar no financiamento da acção sindical.
Assim, pela cláusula «check off», o empresário obriga-se a assegurar o serviço de cobrança das quotas, descontando-as nos salários e transferindo-as depois para o sindicato.
Finalmente, há também BB cláusulas de preferência sindical.
Neste caso, o empresário compromete-se a conceder um «tratamento de favor» aos sindicalizados e mesmo ao próprio sindicato.
Por exemplo, no caso de a empresa ter de proceder a despedimentos, os não-sindicalizados serão os primeiros a ser despedidos;
quando se procede a promoções, os sindicalizados serão preferidos; etc.15.
B.

Razões da adopção das cláusulas de segurança

Se bem que, no presente, a difusão destas cláusulas não seja
grande nos países da Europa emi geral (ao contrário do que su15 Sobre toda esta matéria, ver: Jean NEUVILLE, La Sécurité Syndicale,
op. cit., Cap. IV, pp. 57-65; Gérard DlON, Le Syndicálisme Obligatoire devant
Ia Morale, Etudes Sociales, n.° 13, Office GénénaLe du Livre, Paris, 1958.
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cede nos Estados Unidos), pode prever-se que se intensificarão,
no futuro, os esforços dos sindicatos nesse sentido e que, a breve
ou a longo prazo, cláusulas de um ou outro tipo serão incluídas
nas convenções colectivas. As declarações dos chefes sindicais
são claras neste aspecto e a pressão da base manifesta-se com
bastante vigor. Um argumento frequentemente utilizado é o que
o chefe sindicalista belga M. A. COOL referiu em 1961: «a defesa
dos interesses operários é paga somente pelos sindicalizados,
mas resulta em benefício de todos os trabalhadores, estejam ou
não sindicalizados. Esta situação é anormal e não pode persistir».
Os sindicatos tendem, pois, a exercer uma soberania maior
sobre os trabalhadores, sindicalizados ou não. Vários factores
concorrem para que essa tendência se desenvolva. O mais importante é talvez o desinteresse dos trabalhadores, pelo sindicato,
verificado em certas regiões. Tal desinteresse é susceptível, por
si só, de levar o sindicato a adoptar uma política de «salvaguarda
e consolidação do sindicato-instituição». Trata-se de um caso de
aplicação da bem conhecida tese de A. M. Ross: «a razão de ser
oficial do sindicato é aumentar o bem-estar económico dos seus
membros; mas há um objectivo mais vital: a sobrevivência e o
crescimento do organismo em si mesmo, objectivo que predominará sobre a finalidade
oficialmente declarada sempre que entre
em conflito com ela»16.
Os sindicatos americanos entraram abertamente por este caminho. Já em 1946, de 14 milhões de trabalhadores abrangidos
por convenções colectivas, 4,8 milhões estavam cobertos pelo
«closed shop», 2,6 milhões pelo «union shop» e cerca de 3 milhões
por outras várias cláusulas. Por meio destas cláusulas, os sindicatos, não só interferem na vida da empresa, mas também, e sobretudo, procuram assegurar-se condições de sobrevivência e crescimento, que os coloquem ao abrigo das mudanças políticas ou
das flutuações económicas. A importância que lhes atribuem
reflecte-se na circunstância de, frequentemente, terem sacrificado
a consecução de vantagens materiais à obtenção de cláusulas de
segurança sindical.
3.

O sindicato moderno — instituição opressiva?

A conjugação das duas tendências que acabamos de referir
— declínio da democracia na vida interna dos sindicatos, desenvolvimento da soberania sindical sobre os trabalhadores — poderia sugerir que o sindicato moderno se transformou numa instituição opressiva, através da qual se exerce uma nova forma de
is A. M. Ross, Trade Vnions Wage Policy, XJniversity of Califórnia
Press, Berkeley and los AngeUes, 1950, p. 43.
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dominação sobre as massas assalariadas. Mas tal ideia não seria
correcta, como visão geral do sindicalismo dos nossos dias nos países industriais.
Sem dúvida, o poderio dos sindicatos nos Estados Unidos
é acompanhado por uma redução da liberdade dos trabalhadores
que atinge, por vezes, formas inquietantes. Frank TANNENBAUM,
cuja simpatia pelo sindicalismo não oferece quaisquer dúvidas,
não pôde deixar de assinalar esse facto em termos expressivos 17.
Mas o «gigantismo», a intensa burocratização, o grande poder financeiro, as tendências oligárquicas e gerontocráticas, a difusão
das cláusulas de segurança sindical não se manifestam na Europa
em escala comparável à que se verifica nos grandes sindicatos
norte-americanos. Não se devem, portanto, estender a todo o sindicalismo dos países industriais conclusões que só seriam válidas
para certas poderosas organizações sindicais dos Estados-Unidos.
Por outro lado, os estatutos e regulamentos dos sindicatos
respeitam as regras democráticas, sendo a igualdade dos membros
aí reconhecida e a liberdade de expressão e de palavra garantida.
As constituições sindicais não se opõem à aparição e à acção de
grupos de opositores. Eleições por meio de voto secreto são permitidas e têm regularmente lugar.
Além disso (o que é talvez ainda mais importante), os dirigentes dos sindicatos necessitam do apoio das massas para a
realização do seus programas e para conseguirem o respeito das
convenções colectivas. Não podem indefinidamente ignorar os
sentimentos e as aspirações reais dos associados, sem correr o
risco de ver, por manifestações do tipo das greves «selvagens»,
a massa manifestar o seu descontentamento e a sua oposição. Ê
precisamente para evitar as cisões, salvaguardar a unidade sindical e impedir a organização não-formal de suplantar a organização formal, que muitos sindicatos procuram desenvolver e melhorar os «canais de comunicação» entre a direcção e os filiados
e recorrer a métodos como o inquérito e o referendo.
Acresce que a acção dos militantes junto dos trabalhadores,
a sua sensibilidade às queixas e necessidades destes últimos, a
pressão que a massa exerce sobre os delegados sindicais são outras
tantas formas de a burocratização e centralização demasiado
avançadas serem corrigidas. Se a preocupação de reduzir a distância entre «rank and file» e dirigentes não é a mesma em todos
os organismos sindicais, há todavia sindicatos que realizam grandes esforços de educação e formação com o objectivo de dar aos
seus militantes e associados o sentido e a consciência de um sindicalismo internamente democrático.
Por exemplo, segundo o pensamento dos dirigentes da
17 Vd. Frank TANNENBAUM, Une Philosophie du Travail: Te Syndicalisme,
Paris, Ia Colombe, Editions du Vieux-Coilombier, 1957, p. 151-152.
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C.F.T.C. (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), tal
sindicalismo deve caracterizar-se por três traços dominantes:
— a vontade de descentralizar, de multiplicar e difundir as
responsabilidades, sendo as secções de empresa do sindicato células vivas da organização sindical e não meros órgãos destinados
à cobrança das quotas ou à transmissão das directivas superiores;
—o cuidado de estabelecer contactos em profundidade,
criando em todos os escalões laços entre os responsáveis e os associados e fomentando conversações onde cada um se exprima, traga
o seu ponto de vista e discuta;
— o lugar preponderante atribuído à formação, a fim de que
«todos os trabalhadores sejam suficientemente formados e informados para passarem do estádio sentimental e do juízo apaixonado
ao raciocínio lógico», podendo-se assim realizar um sindicalismo
situado no extremo oposto do «sindicalismo dos tecnocratas» onde
um estado-maior esclarecido manobra uma massa passiva e mais
ou menos inconsciente18.
Finalmente, em países, como a França e a Bélgica, por exemplo, onde o sindicalismo é muito mais pobre do que nos Estados
Unidos, dificilmente os sindicatos podem sobreviver sem a acção
desinteressada e idealista de centenas ou milhares de militantes
que se ocupam, dia após dia, dos problemas dos seus companheiros de trabalho. A grande maioria desses militantes continua a
fornecer um trabalho gratuito, apesar de hoje haver no sindicalismo funções pagas que, há algumas dezenas de anos, não o eram.
CONCLUSÃO
Ao longo deste artigo, pudemos verificar que, como afirmámos na Introdução, as características dos sindicatos modernos
são amplamente distintas das dos sindicatos dos, fins do século XIX.
Examinámos os factores internos da transformação sofrida
pelo sindicalismo. Todavia, essa transformação não foi influenciada apenas por circunstâncias interiores ao movimento. Na verdade, processou-se através de todo um «environnement» social,
económico e político, também ele em evolução. Para entender as
características do sindicalismo contemporâneo nas sociedades
ocidentais industrializadas, é por isso necessário atender às modificações sofridas por esse «environnement», sobretudo no que
concerne às atitudes e à mentalidade dos empresários e às concepções e práticas dominantes no Estado, e examinar a sua interacção
com os factores internos ao próprio movimento sindical.
Deixaremos para outro artigo, conforme no começo dissemos,
o estudo desta matéria.
is G. VAILLAND, «La Démocratle dans le Syndicalisme Ouvrier», Revue
de VAction Populaire, mal 1959, p, 554.
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