
INSOLIDARISMO BRASILEIRO E A QUESTÃO SINDICAL 

 

Ana Letícia Domingues Jacinto  

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal 

Fluminense (PPGSD/UFF). Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de 

Minas Gerais (PPGD/UFMG).  

 

No desenvolvimento da organização sindical no Brasil – e das leis sociais como um 

todo – foi grande a influência do pensamento de Oliveira Vianna (2005), em especial de suas 

argumentações a respeito do insolidarismo do povo brasileiro. Para o autor, são escassas as 

instituições de solidariedade social no Brasil e quando são percebidas, possuem caráter efêmero, 

ocasional, descontínuo e local.  

Neste sentido, a sociedade brasileira se distanciaria e estaria em situação de grande 

inferioridade em relação à “evolução” dos países ocidentais europeus, caracterizados pelas lutas 

seculares que fizeram parte da história daquele continente.  

No Brasil, de acordo com a concepção do autor, nem mesmo a “hostilidade das 

classes” (VIANNA, 2005, p. 233), motor importante de organização dos povos ocidentais, foi 

capaz de fomentar a solidariedade das classes brasileiras. É partindo dessas concepções que 

Oliveira Vianna, ao analisar a política social realizada pelo governo Varguista, ressalta o caráter 

de “outorga” das legislações sindicais e trabalhistas no Brasil:  

 

Em primeiro lugar, antes de entrar na análise das realizações dessa política, 

desde 1931 até o momento presente, quero ressaltar essa singularidade do seu 

método de ação, que é o de ser ela uma iniciativa do Estado, uma outorga 

generosa dos dirigentes políticos – e não uma conquista realizada pelas nossas 

massas trabalhadoras. Estas não tinham em nosso país, até 1930, nenhuma 

ideologia dominante, nem também nenhuma solidariedade, nenhuma 

arregimentação, nenhuma organização que lhes desse força e prestígio 

bastantes para impor ao Estado uma orientação em seu favor. (VIANNA, 

1951, p. 65/66)  

 

A ideia de outorga das legislações sindicais e trabalhistas era difundida à sociedade 

brasileira através de grandes esforços realizados pelo próprio governo de Getúlio Vargas, 

conforme nos elucida Ângela Maria de Castro Gomes em A Invenção do Trabalhismo (2005). 

Práticas de propaganda governistas, beneficiadas pela disseminação do rádio, tornaram possível 

a difusão massificada acerca da legislação social, apresentadas como “presentes” concedidos à 

classe trabalhadora brasileira.  



Essa era a toada, por exemplo, das inserções feitas nas rádios às quintas-feiras no 

programa “Hora do Brasil” pelo Ministro Alexandre Marcondes Filho, responsável pelo 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio de janeiro de 1942 a julho de 1945. Seus 

programas semanais:  

 

(...) enfocavam toda a legislação social produzida, regulamentada e reformada 

a partir do ano de 1930, com ênfase especial para as iniciativas da 

administração do Ministério do Trabalho. A história das leis sociais, seu 

conteúdo, seus pontos polêmicos, tudo isto era tratado pelo ministro em tom 

pedagógico e até mesmo paternal. (GOMES, 2005, p. 214)  

 

Também faziam parte da divulgação das benesses concedidas pelo governo, a criação 

de um calendário festivo, englobando o aniversário do Estado Novo (10 de novembro), o 

aniversário de Getúlio Vargas (19 de abril) e principalmente, o Dia de Trabalho (1º de maio). 

Era no Dia de Trabalho de cada ano, que uma grande festa era organizada no estádio São 

Januário no Rio de Janeiro (a partir do ano de 1939), data na qual era anunciada uma nova 

legislação social “de peso” em relação aos direitos trabalhistas (GOMES, 2005).  

Especificadamente em relação à mobilização coletiva dos trabalhadores, também se 

construía o mito de que a organização dos trabalhadores brasileiros se deu por iniciativa do 

próprio Estado, encarando que o sindicato “não é tanto uma técnica de organização profissional; 

mas, antes de tudo, uma técnica de organização social do povo” (VIANNA, 1951, p. 82). 

Segundo Oliveira Vianna, o insolidarismo característico do povo brasileiro, fez com que o 

próprio governo tivesse que se dispor a resolver o problema da sindicalização e construir as 

próprias bases do sindicalismo brasileiro: 

 

Este problema, que se resolvia e se resumia, afinal, no problema da 

sindicalização profissional, oferecia dificuldades consideráveis a remover, 

dada a condição mesma do nosso povo, cujo individualismo excessivo o 

levava a uma inegável refratariedade às formas, mesmo elementares da 

solidariedade social.  

(...)  

O grupo profissional, a sua aparição no meio brasileiro, a sua organização, o 

seu desenvolvimento, a sua expansão, a sua influencia administrativa e 

política: - tudo isto é obra exclusiva da Revolução (VIANNA, 1951, p. 1978)  

 

Foi em 1952 que, diferenciando-se de Oliveira Vianna e de outros pensadores adeptos 

à concepção do insolidarismo, Evaristo de Moraes Filho publicou a obra O Problema do 

Sindicato Único no Brasil: seus fundamentos sociológicos, na qual “faz a defesa impecável da 



adoção de uma abordagem sociológica no estudo das associações profissionais e sindicatos 

operários” (BOAS, 2005, p. 61).  

Na referida obra, Moraes Filho analisa o desenvolvimento da organização sindical 

brasileira na primeira metade do século XX, não se limitando à concepção da outorga por parte 

do Estado da legislação sindical, mas, para além disso, destacando aspectos e momentos 

históricos relevantes de auto-organização e luta dos trabalhadores brasileiros.  

Neste aspecto, cita grandes congressos realizados por movimentos organizados de 

trabalhadores de vários estados da federação, ocorridos em 1906, um ano antes do Decreto 

1637/1907 que estendeu a todas as categorias profissionais o direito de criação de sindicatos, e 

1912, este último contando com mais de seis mil empregados de diferentes setores (MORAES 

FILHO, 1952).  

Além disso, Evaristo de Moraes Filho destaca o momento de grande efervescência 

política e sindical vivido naquelas primeiras décadas do século XX, com destaque para a 

multiplicação de movimentos paredistas, especialmente nos grandes centros, como Rio de 

Janeiro, São Paulo, Recife e Bahia.  

Cumpre destacar a greve geral na Bahia, ocorrida em 1919, cujas reivindicações 

passavam por aumento de salários, igualdade de pagamento entre homens e mulheres e 

recebimento dos salários em dias certos e pré-determinados. Sobre esta greve, o autor descreve 

o clima de paralisação completa dos diferentes setores que tomou conta da cidade de Salvador:   

 

Deu-se o fechamento total do comércio. Na indústria, não foi menor a 

paralização. Em construção civil, por exemplo, estendeu-se aos pedreiros, 

carpinteiros, pintores, estucadores, marmoristas, oleiros e ladrilheiros. Em 

fiação e tecelagem aderiram à greve todos os estabelecimentos da capital e 

alguns do interior. A mesma coisa pode ser dita da metalurgia, aí incluindo os 

fundidores, os ferreiros, os funileiros, os eletricistas e os bombeiros. Quanto à 

mobiliária, não faltaram ao movimento os marceneiros, os lustradores, e assim 

por diante. No que diz respeito ao vestuário, a greve alcançou alfaiates, os 

camiseiros, os costureiros e os chapeleiros. A adesão dos gráficos foi integral. 

Os trabalhadores de couros e peles, tais como os de cortumes, os segueiros, os 

sapateiros, obedeceram também à palavra de ordem geral. No ramo da 

alimentação, ninguém ficou de fora: pessoal dos matadouros, açougueiros, 

padeiros, vendedores de miúdos, confeiteiros, pasteleiros, garçons, 

cozinheiros, copeiros e arrumadeiras de hotéis, pensões e restaurantes, 

inclusive ambulantes de balas e doces. Segundo os jornais do dia, não 

estiveram ausentes da parede nem os empregados de laboratórios, farmácias, 

drogarias, hospitais e cemitérios. Colocou-se ao lado dos grevistas o pessoal 

da limpeza pública e do abastecimento de água. Chegou-se mesmo a paralisar 

a usina elétrica de Queimados. A grande indústria de fumos (beneficiadores 

de fumo, charuteiros e cigarreiros) também deixou de comparecer ao trabalho. 

E coroando toda essa parada da atividade industrial e comercial, aderiram 

igualmente à greve os serviços de comunicações e transportes: telefonistas, 



condutores e cobradores de veículos (bondes, ferrovias, carros e carroças de 

tração animal), carregadores, estivadores, marítimos e fluviais, conferentes de 

carga e descarga e demais empregados das docas. Até as diversões fecharam 

as suas portas. (MORAES FILHO, 1952, p. 199/200) 

 

A partir destes relatos, torna-se possível identificar as pressões advindas dos 

movimentos operários em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Colocando-se na 

centralidade da análise a classe trabalhadora organizada em sindicatos e seus movimentos de 

greve, abre-se espaço para reconhecer a fragilidade da concepção até então dominante de que a 

legislação trabalhista se deu a partir de uma vanguarda de agentes do Estado e empregadores, 

que teriam inclusive “antecipado” as necessidades dos trabalhadores, levando Evaristo de 

Moraes Filho  

 

a argumentar que a pressão política que exerceram, em finais do século XIX 

e primeiras décadas do século XX, foi indispensável para a formulação das 

leis trabalhistas no país. Com tal argumento O Problema do Sindicato Único 

no Brasil desmistificava a crença na “outorga” das leis aos trabalhadores pelo 

governo autoritário de Getúlio Vargas (BOAS, 2005, p. 62)  

 

No entanto, importante frisar que, em que pese a originalidade de Evaristo de Moraes 

de Filho, o autor não se coloca contrário à concepção do insolidarismo brasileiro, obviamente 

influenciado pelas ideias dominantes de seu tempo. Para o autor, no entanto, os traços culturais 

de uma sociedade, inclusive da sociedade brasileira, são mutáveis e a ideia do insolidarismo é 

posta em questão não para comprovar uma suposta “incompletude” da classe trabalhadora no 

Brasil, mas para argumentar acerca da necessidade de agrupamento sindical brasileiro por 

categoria profissional, conforme elucida Gláucia Villas Bôas:  

 

Nas últimas páginas de O Problema do Sindicato Único no Brasil, o autor 

retoma as interpretações do Brasil que reclamam da falta do “espírito 

associativo” dos brasileiros. Não as retoma para contrariá-las, como se poderia 

supor, mas para reafirmar sua validade e evidenciar, por meio das teses sobre 

o insolidarismo brasileiro, o quanto se deveria lutar em favor do agrupamento 

dos indivíduos por interesse. A argumentação servia acima de tudo para 

fundamentar a ideia de um sindicato único por profissão, que Evaristo 

defendia. Quanto menos fragmentação houvesse nas associações, maior força 

teriam os sindicatos, em um país onde os laços por interesse eram tão 

enfraquecidos. (BOAS, 2005, p. 81) 

 

Nota-se assim que, em que pese a difusão da ideia de ausência de solidariedade na 

sociedade brasileira, ao se centralizar a análise nos movimentos reivindicatórios dos 

trabalhadores, o que foi feito por Evaristo de Moraes Filho de maneira original à sua época, 

torna-se possível se vislumbrar os papéis exercidos pelas associações operárias e sindicatos nas 



primeiras décadas do século XX, descortinando a força reivindicatória e pressão política 

exercidas pelos trabalhadores, combatendo a historiografia oficial da outorga dos direitos 

trabalhistas por parte do Estado.  
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