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INTRODUÇÃO 

 

 

As relações de trabalho “livre” no campo permaneceram durante largo período 

histórico à margem de qualquer mecanismo de regulação social alicerçado na noção de 

direito. Na atividade produtiva da cana-de-açúcar, a herança do sistema de dominação sob a 

sombra da figura do senhor de engenho perpetuou-se por séculos impondo oposições à 

promulgação e cumprimento de uma legislação trabalhista e sindical para os trabalhadores 

rurais. Os termos e condições de trabalho nas terras alheias definiam-se de acordo com a 

arbitrariedade dos proprietários. Estes, em posse da propriedade privada da terra e outros 

meios de produção, desfrutaram de amplo poder econômico e político capaz de manter seus 

domínios privados impermeáveis às interferências de regulação sobre o trabalho.  

Na Zona da Mata Pernambucana, esse quadro se altera ao passo em que importantes 

conflitos eclodem na região canavieira. A trajetória das lutas dos canavieiros alcança notável 

expressão com a greve realizada em novembro de 1963. A ampla mobilização que paralisou 

as atividades em engenhos e usinas por três dias teve como desfecho a negociação do 

chamado Acordo do Campo. Este acordo instituiu as primeiras normativas que definiram as 

condições de trabalho na lavoura canavieira em termos mais precisos. Junto às disposições 

mais específicas figuraram a afirmação dos direitos trabalhistas enfim ampliados para os 

setores rurais com a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural. 

O referido acordo foi firmado através da mediação do governador Miguel Arraes. A 

chegada de Arraes ao governo de Pernambuco se deu em intensa efervescência da atuação 

política de forças sociais democráticas (JACCOUD, 1990). Sua gestão introduziu medidas 

que impactaram na dinâmica de soluções comumente empregadas diante dos conflitos entre 

trabalhadores e proprietários. Ao invés de dissolvida como um “caso de polícia”, a greve em 

novembro de 1963 resultou no fortalecimento da luta dos assalariados rurais com a aprovação 

de um acordo vigente para toda a zona canavieira. 

No entanto, o período que se desencadeou a partir de 1964 impôs profundas 

interdições na continuidade dos processos de democratização que estavam sendo tensionados 
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pelos conflitos de classe. O golpe militar foi orquestrado em oposição ao movimento 

ascendente de mobilização das massas populares. O fortalecimento das pautas políticas dos 

trabalhadores representaram ameaças que já não poderiam ser mediadas em paralelo aos 

interesses das classes dominantes. A tomada da direção do Estado se efetivou como estratégia 

para execução de um projeto desenvolvimento e acumulação capitalista pretendido pelos 

setores da burguesia monopolista subordinada aos interesses imperialistas (NETTO, 2011). 

Em Pernambuco, a repressão do Estado autoritário repercutiu no desmantelamento das 

forças sociais que concorreram para a organização política dos trabalhadores rurais. Embora 

essa seja uma marca histórica no trato com as classes subalternas, o aparato arranjado para o 

controle das atividades consideradas subversivas se estabeleceu de modo sistemático e 

institucionalizado. Perseguições, apreensões, torturas e execuções foram os meios diretos 

acionados pelos agentes responsáveis por assegurar a “ordem e segurança nacional”.  

No entanto, apesar do arrefecimento das atividades políticas, as reivindicações dos 

trabalhadores rurais não foram completamente silenciadas. As mobilizações de 1963 e a 

conquista do Acordo do Campo representaram um ponto alto no processo de constituição dos 

canavieiros como classe repercutindo na persistência dos conflitos no campo após o golpe 

militar. Neste trabalho, nos dedicamos em realizar um resgate da trajetória de lutas e greves 

deflagradas nesse período, cujo recorte está delimitado mais precisamente nos anos de 1966 a 

1979.  

Nossas reflexões resultam das aproximações com o campo em estudo a propósito da 

participação na pesquisa sobre a “Memória das greves dos canavieiros em Goiana – PE” cujo 

escopo está definido no amplo projeto intitulado de “Movimentos cruzados e histórias 

específicas de operários e trabalhadores rurais. Análise comparativa dos ciclos de greves 

iniciados pelos metalúrgicos de São Paulo e do ABC paulista e pelos canavieiros de 

Pernambuco no final dos anos 70”.  

O referido projeto está articulado numa rede de colaboração entre pesquisadores da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Universidade Federal do ABC – UFABC, 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP e a Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

Nesta última, as atividades estão sendo coordenadas a partir do Laboratório de Estudos e 

Pesquisas em Políticas Públicas e Trabalho – Laept, associado ao Departamento de Ciências 

Sociais – DCS e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia – PPGS.  

No que se refere aos procedimentos metodológicos, este trabalho resulta de uma 

pesquisa bibliográfica. Nessa tarefa buscamos recuperar uma série de elementos históricos, 

políticos e sociais que nos situam no plano das transformações ocorridas no curso da 



intervenção militar. Na primeira seção, apresentamos um panorama que nos situa 

introdutoriamente nos processos que antecedem a ruptura histórica dada com o golpe de 1964. 

Com isso, na seção seguinte, realizamos um resgate das lutas empreendidas durante os 

primeiros anos após a ditadura nos reportando aos aspectos que a dinâmica social marcada 

pela celebração do Acordo do Campo projetou nas relações entre as classes. Nesse sentido, 

nos debruçamos sobre o plano dos conflitos desencadeados pelas lutas trabalhistas 

observando as repercussões e estratégias articuladas pelos atores sociais diante dos impasses. 

Desse modo, objetivamos situar o cenário sob o qual foram travadas importantes disputas e 

movimentos de resistências na zona da mata pernambucana.  

Esse panorama nos permitirá introduzir algumas questões do debate sobre os rumos da 

atuação sindical subordinada ao regime ditatorial. Buscamos desenvolver de modo 

introdutório algumas considerações das perspectivas que discutiram o processo de 

reorganização do sindicalismo rural. A configuração de uma nova dinâmica na prática política 

de organização e encaminhamento das reivindicações dos trabalhadores se expressa com a 

realização da greve de 1979. Este momento inaugura um ciclo ascendente de mobilização que 

instaura o rito das negociações com base na "Lei de Greve", decreto-lei nº 4.330 de 1964.  

Na última seção de desenvolvimento deste trabalho, reconstituímos a preparação e 

deflagração da greve de 1979 situando as posições e debates ensejados pelo “modelo 

pernambucano”. Por fim, sintetizamos algumas considerações sobre o resgate histórico 

empreendido neste trabalhando indicando os possíveis caminhos de continuidade da nossa 

proposta de pesquisa sobre as lutas dos canavieiros.  

 

 

O “TEMPO DE ARRAES” E AS MOBILIZAÇÕES NA ZONA DA MATA 

 

Os primeiros anos da década de 1960 foi palco de importantes eventos na trajetória de 

luta dos trabalhadores rurais, em especial os canavieiros. No plano político nacional, as pautas 

dos trabalhadores rurais assumiam consistência e visibilidade. Os problemas sociais 

desencadeados por um crescente processo de expulsão dos camponeses da terra e a 

consequente proletarização destes trabalhadores ensejou ampla mobilização em defesa dos 

interesses de classe. As reivindicações ensejaram a construção de propostas que se 

aglutinaram em duas questões centrais: a bandeira da Reforma Agrária e a ampliação da 

proteção social ao trabalho no campo.  



No plano regional, em Pernambuco, o cenário político era fermentado pelo 

fortalecimento das reivindicações populares e organização política dos trabalhadores 

(JACCOUD, 1990). As mobilizações que emergiram no campo e na cidade repercutiram na 

agenda política do Estado exigindo estratégias de mediação diante da persistência dos 

conflitos. De modo particular, a gestão do governo Arraes foi marcada pela ascensão dessas 

forças no plano do debate público tensionando a ampliação dos espaços democráticos de 

participação social. Nesse momento se esboçava uma nova dinâmica nas relações entre 

trabalhadores e o Estado (JACCOUD, 1990). 

Na zona canavieira, a agitação ganhava maiores proporções ao passo em que se 

propagava a instituição de sindicatos rurais. Nessa corrida pela carta sindical, diversos agentes 

se mobilizaram a partir das Ligas Camponesas, do Partido Comunista Brasileiro – PCB, e, 

sobretudo, vinculados aos setores da Igreja Católica.  

Segundo Abreu e Lima (2012, p. 73), no decorrer de 1963 “A Delegacia Regional do 

Trabalho registrou um total de 44 greves, mas sem incluir as pequenas e médias paralisações 

ocorridas no campo, particularmente em engenhos”. O ponto alto dessas ações ocorreu em 

novembro, momento em que os trabalhadores paralisam as atividades por três dias, 

representando o “[...] coroamento de uma série de lutas e pequenas greves levadas durante 

todo o ano nos engenhos e usinas, algumas espontâneas, outras, preparadas” (ABREU E 

LIMA, 2012, p. 75). 

Durante a gestão de Arraes, José Francisco relata que “criou-se uma comissão, com 

representantes dos patrões, do Governo do Estado, da Delegacia Regional do Trabalho e do 

movimento sindical, para elaborar um esboço de Tabela de Tarefas”. Desta comissão, 

participavam a Delegacia do Trabalho, o secretário estadual do Trabalho, a comissão das 

Ligas Camponesas, o PCB e representantes da Federação (OLIVEIRA, NORONHA, 2015, p. 

145). O esboço de um quadro de tarefas se consolidou com a aceleração no diálogo entre os 

diversos atores sociais para solucionar o conflito que eclodiu com a greve dos trabalhadores 

em novembro. Desse modo, a greve é suspensa com a celebração do primeiro instrumento de 

regulação do trabalho na lavoura canavieira chamado de Acordo do Campo.  

Este acordo instituiu as primeiras normativas que definiram as condições de trabalho 

na lavoura canavieira em termos mais precisos. Com ele foi estabelecida uma Tabela de 

Tarefas cujo quadro reúne as atividades desempenhadas na lavoura canavieira durante 

diversas etapas do processo de cultivo e colheita. Nesse quadro, foram definidas as 

proporções do trabalho a ser executado e sua equivalência para o ganho da diária. A Tabela 



estabelece as tarefas a serem executadas conforme entendimento seja pela opção do 

cumprimento de uma jornada de trabalho ou conforme cotas de produção. 

Essas definições foram atreladas ainda a oito Normas Especiais. Dentre as indicações 

para o procedimento em determinadas situações que possam surgir no campo, destaca-se as 

normas a respeito dos descontos salariais que veta práticas não discriminadas em lei, 

enfrentando, portanto, o barracão; e a respeito da representação sindical nos engenhos, 

autorizando a atuação dos chamados delegados sindicais (CALLADO, 1980). 

Além disso, o Acordo do Campo foi celebrado com o reajuste de 80% do salário; com 

a exigência que definiu um prazo de 60 dias para que a situação dos trabalhadores fosse 

regulada a assinatura nas carteiras de trabalho; e a determinação para que as empresas 

realizassem os descontos devidos à contribuição sindical (ABREU E LIMA, 2012, p. 74). A 

construção desse instrumento de regulação do trabalho na cana-de-açúcar se assentou sobre a 

afirmação dos direitos promulgados com o Estatuto do Trabalhador Rural.  

Portanto, junto às disposições mais específicas também figuraram a afirmação dos 

direitos trabalhistas enfim ampliados para os setores rurais. Em razão desses avanços, a 

recordação de tal momento histórico é entoada pelos trabalhadores com sensível saudosismo 

do “tempo de Arraes”, do “Pai Arraia” (ABREU E LIMA, 2012; PALMEIRA 2013). Na 

percepção dos trabalhadores, de acordo com Palmeira (2013, p.5), o governo de “Arraes, o 

sindicato e as “leis” marcam para os trabalhadores rurais e camponeses, não apenas da Zona 

da Mata, mas de todo o Estado, o ponto de ruptura entre duas épocas”.  

Apesar das conquistas, o processo de negociação do Acordo do Campo se deu num 

complexo contexto de disputas políticas e ideológicas que culminou na interdição das vias 

democráticas com o golpe 1964. O golpe militar incidiu sobre as forças políticas combativas 

forçando um refluxo das lutas sociais no campo. A articulação para a tomada do poder se deu 

em oposição ao quadro político nacional de acirramento dos conflitos de classe
2
. 

Com o fortalecimento das reivindicações populares, as classes subalternas tensionaram 

a ampliação de espaços democráticos e passaram a interferir no aparelho do Estado 

ameaçando os interesses dos setores hegemônicos da burguesia.  O golpe interrompe o 

movimento de ascensão da participação e mobilização política das classes subalternas.  
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Isso se deu mediante um conjunto de medidas articuladas pelo Estado articulou 

medidas que visaram neutralizar os sujeitos e grupos identificados como subversivos e 

agitadores. O Estado exerceu profundas interdições sobre as forças que se empenharam no 

desenvolvimento do sindicalismo livre e autônomo, afastando lideranças e operando o 

esvaziamento de uma atuação combativa através dos interventores e da imposição uma 

política sindical assistencialista.  

Nesse contexto, no plano do cenário econômico, os proprietários alegavam que os 

baixos preços para a cana inviabilizariam a continuidade do setor produtivo, sendo esse o 

fator que impossibilitava as condições necessárias para assegurar o cumprimento dos direitos 

trabalhistas. A necessidade de manter os custos de produção em baixos níveis repercutiu na 

desvalorização da remuneração dos trabalhadores, quando não resultou na total negligência do 

devido pagamento. A crise no setor era declarada recorrentemente como justificativa para 

isentar as responsabilidades diante das situações de conflito. 

O pagamento das diferenças salariais, das férias, 13º salário, foram algumas das 

principais reivindicações que se fortaleceram coletivamente desembocando em diversas 

greves nos primeiros anos após o golpe. A consolidação de um parâmetro para a 

correspondência entre a tarefa efetuada e a remuneração devida, bem como demais pontos de 

disciplinamento do trabalho constituiu um importante instrumento de luta dos trabalhadores. 

A repressão e o autoritarismo deu novo fôlego às práticas arbitrárias dos proprietários de 

terra. Com efeito, diversos desafios se impuseram à organização e atuação política dos 

trabalhadores rurais.  

 

 

O GOLPE MILITAR: lutas e resistências dos trabalhadores rurais 

 

As mudanças decorrentes da instauração do regime ditatorial permitiu aos 

proprietários rurais um recrudescimento das práticas arbitrárias de imposição das condições e 

relações de trabalho na lavoura canavieira. Logo, os parâmetros e condições que haviam sido 

regulados com o Acordo do Campo em 1963 foram sistematicamente desrespeitados. As 

definições estabelecidas com a Tabela de Tarefas e os demais pontos firmados neste acordo 

passaram a ser irrelevantes para os patrões, visto que as forças políticas empenhadas na 

efetivação das negociações firmadas no governo Arraes foram praticamente dissolvidas pela 

intervenção militar. 



Apesar do profundo impacto na organização dos trabalhadores, diversas tensões 

eclodiram na zona canavieira nos primeiros anos do golpe resultando em paralisações e greves 

nos engenhos. Importantes registros resgatam esse quadro histórico permitindo visualizar a 

dinâmica social e as expressões de resistências na Zona da Mata pernambucana. Em 

retrospectiva descritiva, Koury (2010) e Abreu e Lima (2012) retratam os acontecimentos que 

marcaram as disputas com ênfase nos conflitos trabalhistas.  

As informações históricas reunidas por Abreu e Lima (2012) com base nas notícias 

publicadas pelo Jornal do Commércio nos permite observar alguns aspectos dos conflitos 

desencadeados no período de 1964 a 1968. Percebe-se que as interrupções do trabalho na 

lavoura canavieira se deram tanto de modo mais espontâneo quanto de forma mais organizada 

através da mediação dos sindicatos. Além da dimensão de organização das ações 

reivindicativas dos trabalhadores é pertinente ainda observar a capacidade de desdobramento 

e articulação territorial desses processos de luta.  

Embora os casos de interrupção do trabalho na lavoura canavieira nos primeiros anos 

após o golpe tenham eclodido em propriedades localizadas, conformando casos relativamente 

isolados ou desarticulados entre si, em certa medida é possível considerar que alguns eventos 

demonstraram capacidade de irradiação. Como exemplo, destaca-se o caso da primeira greve 

que ocorreu no município do Cabo, em dezembro de 1966.  

Conforme a descrição de Abreu e Lima (2012, p. 137), os engenhos não haviam 

efetuado o pagamento das férias de 1963 e 1964, bem como deixaram as diferenças salariais 

do ano de 1965 e o pagamento do 13º correspondente aos anos de 1964 e 1965 pendentes. 

Essas evidências revelam como o descumprimento dos direitos trabalhistas constituía uma 

prática costumeira. Nessas condições, trabalhadores de 14 engenhos da região do Cabo 

suspenderam o trabalho. Em seguida, as paralisações repercutiram para mais quatro engenhos 

passando, portanto, a atingir 18 propriedades.  

É possível inferir que as adesões de outros trabalhadores tenham sido motivadas pelas 

semelhantes condições de descaso em relação aos compromissos salariais. Ademais, é 

pertinente sinalizar que o desencadeamento das suspensões do trabalho em diversas 

propriedades seguiu certo nível de espontaneidade repercutindo em resoluções pouco precisas 

conforme relevou a consulta nas fontes bibliográficas. Nesse contexto, o controle sobre a 

atuação politica dos sindicatos cerceou as possibilidades de uma prática que pudesse 

promovesse a organização mais sistemática das mobilizações e reivindicações dos 

trabalhadores. 

Em avaliação sobre o trânsito da greve, Abreu e Lima (2012, p. 137) comenta que 



Esta primeira greve foi um tanto confusa, sendo interrompida em vários 

momentos. Os trabalhadores retornavam ou por necessidade premente de 

receber dinheiro ou porque eram firmados acordos. Como estes não eram 

cumpridos, eles voltavam à greve. No final, o sindicato passou a requerer 

terras dos engenhos como forma de pagamento das dívidas. 

 

O curso da greve se estendeu por um período precisamente indefinido, ultrapassando 

50 dias de duração e cujo desfecho requer ainda a continuidade de pesquisas nas páginas 

históricas dos periódicos locais. A deflagração de outras greves é registrada por Abreu e Lima 

(2012, p. 138) nas notícias dos meses de janeiro, setembro e outubro de 1968. Neste último 

mês o movimento ameaçou tomar dimensões de uma greve geral ao mobilizar trabalhadores 

de 40 engenhos e 3 usinas. 

Diante desses processos, alguns agentes e protagonistas tentaram impedir a 

propagação dos conflitos ou se eximiram de intervir na mediação entre as partes. Em relação 

ao movimento de greve em 1966, de acordo com Abreu e Lima (2012, p. 137-138), o ministro 

do Trabalho, Nascimento e Silva, atribuiu a tarefa de arbitragem para o Ministério da 

Indústria e Comércio. Em decorrência da persistente interrupção do trabalho na lavoura, ainda 

que tenha ocorrido de modo irregular e descontínuo, o governador Nilo Coelho propôs a 

concessão de empréstimos e anunciou em janeiro de 1968 a desapropriação de cinco engenhos 

como medidas para apaziguar as tensões e impedir uma consequente intensificação dos 

enfrentamentos.  

Sobre a deflagração do movimento grevista, a Federação dos Trabalhadores da 

Agricultura de Pernambuco se eximiu de assegurar apoio e intermediação nas negociações. 

Conforme Abreu e Lima (2012, p. 137) a entidade “[...] estava convencida de que qualquer 

ação mais ofensiva poderia implicar num endurecimento posterior contra a organização dos 

trabalhadores e, particularmente, contra ela própria”. Observa-se, portanto, que ao 

acompanhar o desenrolar dessas paralisações e greves podemos compreender a trama das 

relações estabelecidas entre as forças políticas e os protagonistas atuantes na equação dos 

conflitos trabalhistas. 

Sobre as situações catalisadoras dos embates entre proprietários e trabalhadores, as 

pendências salariais não representaram as únicas reivindicações. Diversos pontos do que 

havia sido firmado no Acordo do Campo passaram a ser sistematicamente negligenciados, 

suscitando confrontos diários. As condições de trabalho tornaram-se mais degradantes 

exigindo algum nível de resistência dos trabalhadores no eito da cana. As disputas, portanto, 

permaneceram presentes no plano da vivência cotidiana da relação de trabalho. 



 Palmeira (2013) retrata algumas das situações que motivavam a permanente 

emergência de conflitos, tais como: as divergências em relação ao tamanho das tarefas cuja 

área ultrapassa as medidas estabelecidas em acordo comum ou com base na tabela; os 

mecanismos de burla na medição da conta, conhecido como o salto da vara (instrumento 

utilizado pelos agentes que fiscalizam o trabalho dos canavieiros, chamados de cabos, para 

verificar a extensão das tarefas realizadas durante a diária); o aperto do serviço, cuja prática 

patronal impunha ritmo de trabalho mais intenso; o roubo da balança, efetuado seja pela 

pesagem dos feixes de cana em balança “viciada” ou através da média tirada a partir da 

amostra dos feixes de cana mais finos e menores, portanto, mais leves. 

Diante desses impasses, Palmeira (2013) observa que uma das estratégias coletivas dos 

trabalhadores era a de “remanchar no serviço”. Desse modo, a turma destinada ao trabalho em 

determinada área realizava o serviço no ritmo em que todos terminavam com uma margem de 

tempo em comum. Esse plano de observação nos leva a considerar os estreitos limites de 

mobilização e resistência dos trabalhadores ao passo em que o regime autoritário decretava 

uma série de medidas que reforçaram práticas coercitivas em resposta às expressões das 

contradições entre as classes. 

A repressão da ditadura militar aprofundou-se com a publicação do Ato Institucional 

nº 5. Os trabalhadores não dispunham da possibilidade de realizar novas greves. Além das 

intervenções em todos os níveis da estrutura sindical, a política sindical atrelava as entidades 

ao compromisso assistencialista e colaborador. A Lei de Valorização da Ação Sindical, 

promulgada em 1970 e a criação do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural em 1971, 

o Funrural, promoveu a instrumentalização dos sindicatos desvirtuando-os de suas atribuições 

de representação para uma ação burocrática cuja prioridade se encerrava na prestação de 

serviços de assistência e previdência. Com efeito, registrou-se a proliferação de sindicatos 

com direções sem histórico de lutas e aumento do número de associados sem trabalho de base 

e mobilização (MEDEIROS, 1989; RICCI, 1990). 

Em face disso, se gestaram disputas internas ao movimento sindical rural. As 

condições degradantes de trabalho e vida nos canaviais passaram a ser traduzidas em pautas 

de reinvindicações coletivas sustentando a proposta de um novo projeto de atuação. As 

diretrizes dessa proposta se consolidam com as resoluções aprovadas no III Congresso 

Nacional dos Trabalhadores Rurais, em 1979. Nesse encontro se define a estratégia de uma 

atuação sindical com base na “Lei de Greve”. A partir deste ano se observa as expressões do 

processo de reorganização das entidades sindicais e a consolidação de instrumentos coletivos 

de regulação do trabalho na lavoura da cana-de-açúcar. 



 

ROMPER A LEI POR DENTRO: a greve de 1979 

  

A partir de 1979 o movimento dos trabalhadores rurais reorganiza-se culminando na 

abertura de um importante ciclo de lutas dos assalariados. As resoluções aprovadas no III 

Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais traçaram uma nova direção para a organização 

política dos canavieiros na zona da mata pernambucana. Segundo Ricci (1999, p. 160), o III 

Congresso contou com a participação de 1.500 dirigentes, representando 2.275 sindicatos e 21 

federações. Sobre a preparação desse momento, o ex-presidente da CONTAG, José Francisco, 

relata que 

 

Em 1978, estávamos numa Plenária Nacional, preparando o III Congresso, e 

foi aí que a gente mandou um telegrama de solidariedade aos metalúrgicos 

do ABC – isso não era qualquer coisa, naquele ano de 1978 –, nos 

solidarizando com a luta deles, com a greve deles, denunciando a ditadura, a 

repressão contra aqueles companheiros que estavam no cumprimento dos 

direitos dos trabalhadores. Em 1979, fizemos o III Congresso Nacional dos 

Trabalhadores Rurais, que eu considero como um marco da retomada das 

lutas coletivas. A linha do III Congresso foi toda nesse sentido, utilizar o 

trabalho que nós estávamos fazendo para mobilizar para as campanhas 

salariais, através de processo de greve. A decisão da turma foi: “Se 

metalúrgico faz, porque a gente não faz?”. A partir daí – o Congresso foi em 

maio –, tiramos já uma programação da greve dos canavieiros, a campanha 

salarial através da greve (OLIVEIRA, NORONHA, 2015, p. 153). 

 
 

Nesse momento foi aprovado um plano de ação que priorizou, conforme ressalta 

Francisco Urbano, a “retomada de um processo de defesa dos trabalhadores já num processo 

coletivo, de lutas coletiva” (CEDI, 1985, p. 19). Com essa direção, o movimento sindical rural 

se reorganiza voltando-se para uma atuação mais comprometida com a mobilização das bases 

em defesa de suas reivindicações. Abreu e Lima (2012, p. 183) avalia que o referido encontro 

representou um marco, pois “[...] colocou claramente as tarefas assistenciais levadas pelos 

sindicatos para segundo plano, criticando os sindicatos inoperantes e dando ênfase às ações 

coletivas”. 

A partir do referido Congresso, o encaminhamento das reivindicações dos 

trabalhadores seria canalizada para as mobilizações em torno do dissídio coletivo. Para isso, a 

atuação sindical deveria priorizar as atividades de mobilização das bases. O estreitamento da 

relação entre os sindicatos e trabalhadores tornou-se uma tarefa crucial para a preparação do 



movimento grevista, cumprimento os parâmetros legais conforme definia a Lei de Greve 

4.330. Sigaud (1980, p. 15-16) registrou que  

  

A proposta inicial consistia em realizar um dissídio coletivo visando a 

aprovação de uma pauta de reivindicações. No entanto, os dirigentes 

sindicais se deram conta, em determinado momento, que, ao invés de 

dissídio, seria mais eficaz partir diretamente para a greve. Seu argumento era 

de que, de acordo com a lei, os passos necessários tanto para dissídio quanto 

para greve implicariam no mesmo tipo de esforço junto às bases. Ora, no 

caso de dissídio, uma vez julgado pelo Tribunal, os trabalhadores não teriam 

mais nenhuma possibilidade de barganha e o Sindicato ainda correria o risco 

de se desmoralizar perante as bases se suas principais reivindicações não 

tivessem aprovação do Tribunal. Em caso de greve, as possibilidades de 

barganha seriam infinitamente superiores e haveria um estado de 

mobilização permanente. E foi assim que já em agosto houve uma definição 

pela greve. 

 

Essas propostas ensejaram o debate sobre o encaminhamento das lutas conformando 

uma polarização entre a “contratação coletiva fria”, estabelecida sem participação dos 

trabalhadores, sem luta e negociadas entre a diretoria do sindicato e a diretoria do patronato 

contrastando, portanto, com a preparação das reivindicações dos trabalhadores com foco na 

estratégia da greve conformando a luta nos moldes de uma “contratação coletiva quente”. 

Sigaud (1980) observou que o trabalho de organização da greve exigiu a preparação 

dos sindicatos para atuarem em duas frentes de tarefas: era preciso dar conta das formalidades 

burocráticas assegurando a viabilidade legal do movimento e era necessário empenhar 

esforços na mobilização política para assegurar uma expressiva participação dos 

trabalhadores.  

O direito de greve, para ser assegurado, exigia uma série de procedimentos 

burocráticos definidos em 32 artigos cuja observância estava subordinada ao reconhecimento 

do Diretor do Departamento Nacional do Trabalho ou do Delegado Regional do Trabalho 

vinculado ao Ministério Público do Trabalho. Das etapas burocráticas definidas pela lei 4.330, 

podemos sintetizar os seguintes requisitos: 

 

1) Publicação de editais de convocação para as assembleias com antecedência de dez 

dias; 

2) Aprovação da greve através de voto secreto por 2/3 da categoria em primeira 

convocação ou por 1/3 da categoria em segunda convocação de assembleia realizada 

com o interregno de dois dias; 



3) Notificação por escrito destinada ao empregador informando as reivindicações e 

decisão pela autorização da greve; 

4) Assegurar um prazo de cinco dias para possível contraproposta do patronato; 

 

Das garantias dos grevistas destaca-se: a proibição da despedida dos trabalhadores que 

tenham participado pacificamente do movimento grevista; proibição da admissão de outros 

trabalhadores para substituir os grevistas durante o movimento; a determinação do cômputo 

do tempo de paralisação como de trabalho efetivo, assegurando o devido pagamento dos 

salários correspondente ao período de duração da greve; a relativa proteção aos membros da 

diretoria da entidade sindical, cuja apreensão poderá ser feita em flagrante delito ou em 

obediência a mandado judicial.  A lei de greve definia ainda a possível intervenção da Justiça 

do Trabalho nas situações em que a mediação através da Delegacia Regional do Trabalho, 

com a assistência do Ministério Público do Trabalho, não resulte em conciliação. Desse 

modo, instaura-se o julgamento do dissídio coletivo. 

As assembleias de São Lourenço da Mata e Paudalho ocorreram no dia 23 de 

setembro. Conduzidas conforme os requisitos da lei de greve, a realização dessas duas 

primeiras assembleias conformou um entendimento mais preciso sobre a interpretação da lei 

de greve. Desse modo, as ambiguidades que surgiram a partir de determinadas leituras cujo 

propósito era apresentar objeções ao processo de deflagração da greve nos termos legais 

foram prontamente controvertidas em favor dos trabalhadores. A consagração de um 

entendimento comum a partir dos dois primeiros eventos permitiu maior segurança na 

condução das demais assembleias. 

Com 27 engenhos em São Lourenço da Mata e 47 em Paudalho, a greve envolveu 

diretamente 20 mil trabalhadores e atingiu cerca de 100 mil trabalhadores durante 2 a 9 de 

outubro (ABREU E LIMA, 2012, p. 162). O trabalho de mobilização se deu através de 

panfletos, divulgação via rádio e, sobretudo, com a propagação das notícias pelo “boca a 

boca”. De acordo com Sigaud (1980, p. 27) 

Calcula-se que existiam cerca de 240 mil trabalhadores vinculados à 

produção da cana de açúcar em toda a Zona da Mata. Nos 24 sindicatos onde 

foram realizadas assembleias estavam representados 28 municípios de um 

total de 39. Somando o comparecimento em todas as assembleias, poder-se-

ia calcular que cerca de 70 mil trabalhadores tenham participado diretamente 

da decisão de decretar a greve.  

 

A massiva adesão ao movimento permitiu a organização de comandos que garantiram 

a realização de piquetes nas imediações das propriedades e portas dos engenhos. Essa tarefa 



buscava evitar que os patrões admitissem trabalhadores de fora ou fura greves para dar 

continuidade ao trabalho nos canaviais. Nessas situações, os grevistas tinham oportunidade de 

dialogar com os demais trabalhadores convencendo-os muitas vezes a somarem com o 

movimento.  

Sigaud (1980) avalia que a greve de 1979 se consagrou como uma grande vitória para 

os trabalhadores. Alguns dos pontos firmados no acordo coletivo se referem ao: aumento 

salarial de 52%; cessão de uma área de 2 hectares de terra para cultivo de lavouras de 

subsistência; a aprovação de uma Tabela de tarefas estabelecendo os equivalentes para 

diversos serviços cumpridos na lavoura canavieira. Ademais, a autora destaca que o texto da 

Convenção Coletiva incorporava determinações que já estavam dispostas e respaldadas em 

outros instrumentos legais, tal como a CLT e o Decreto-Lei 57.020, mas que eram, no 

entanto, sistematicamente burlados. Acrescenta-se ainda a aprovação de cláusulas referentes  

 

[...] à contratação dos clandestinos (definidos como “safristas”); à limitação 

do trabalho fora dos engenhos (o que dificulta o trabalho no sítio) em que os 

trabalhadores residem; ao pagamento de horas-extras durante todo o tempo 

que o trabalhador estiver à disposição do proprietário para prestar um serviço 

(o que reforça a reivindicação referente ao trabalho fora); ao transporte 

adequado para o local de trabalho; ao fornecimento pelos proprietários dos 

instrumentos de trabalho (o que implica na exclusão de mais um gasto que os 

trabalhadores tinham de fazer com o seu salário); à proibição do pagamento 

ser feito nos barracões e de se processar qualquer desconto em função de 

dívidas contraídas com o barraqueiro; e ao direito do Sindicato de 

estabelecer delegacias sindicais em sua base territorial (SIGAUD, 1980, p. 

45-46, grifo da autora). 

 

Além dessas conquistas, a greve de 1979 promoveu avanços importantes que 

extrapolaram as pautas das reivindicações trabalhistas. A mobilização das bases repercutiu no 

fortalecimento dos sindicatos e ensejou significativas mudanças no sentido da reorganização 

do movimento sindical. As diretorias menos comprometidas com os interesses dos 

trabalhadores se viram em “saia justa”.  

Visto que o cumprimento das exigências definidas pela lei de greve exigia uma série 

de rituais para assegurar a legalidade do movimento grevista, os sindicatos mais afastados do 

trabalho com a base sofreram pressões das demais entidades e dos trabalhadores associados. 

Com o desencadeamento das assembleias para a votação da greve, a mobilização dos 

sindicatos mais combativos e os trabalhadores tomaram iniciativas que exerceram pressões 

sobre essas direções exigindo uma atuação sindical mais combativa. 



As lideranças empenharam-se na redemocratização da estrutura sindical e na 

renovação dos espaços políticos ocupados pelas diretorias “pelegas”. Com efeito, foram 

acionados esforços em superar uma prática sindical burocratizada, restrita aos serviços 

assistencialistas e ações conciliadoras que priorizavam a colaboração entre as classes e o 

apaziguamento dos conflitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho objetivou cumprir um resgate histórico das lutas que marcaram a 

trajetória dos trabalhadores canavieiros em Pernambuco no marco da ditadura militar. A partir 

da pesquisa bibliográfica, recuperamos os movimentos grevistas que eclodiram em dois 

momentos distintos: nos primeiros anos após o golpe, entre 1966 e 1968; e no contexto de 

abertura do regime autoritário com a emblemática greve de 1979. No intervalo desses eventos 

observou-se uma trama de disputas internas ao movimento sindical que desembocou no 

redirecionamento da atuação política das entidades representativas.   

A proposta de uma nova direção para a prática sindical objetivou superar o caráter 

burocrático e o encaminhamento dos conflitos de modo restrito aos casos particulares 

colocando em pauta a retomada das negociações coletivas com base no movimento grevista. 

A mobilização das bases repercutiu no fortalecimento dos sindicatos e ensejou significativas 

mudanças no sentido da reorganização do movimento sindical.  Nesse sentido, a greve de 

1979 promoveu avanços importantes para além das reivindicações trabalhistas.  

Ademais, é pertinente sinalizar que as mobilizações trabalhistas a partir de 1979 

repercutiram no desencadeamento de um amplo ciclo de greves pelas campanhas salariais. 

Esse processo exigiu a mobilização dos trabalhadores em dois momentos: o da greve e 

durante o interregno (SIGAUD, 1986). Entre 1980 a 1988, os conflitos resultaram na 

consolidação de sete Dissídios Coletivos, correspondente aos anos de 1980 a 1984 e em 1986 

e 1988, e duas Convenções Coletivas, em 1985 e 1987. Nesse período, apenas em 1981 e 

1985 não ocorreu deflagração da greve. 

Com a lei de greve 4.330 revogada em 1989, as lutas que se seguiram deram 

continuidade a uma sequência de greves durante as campanha salarias de 1988 até o ano 1992. 

Segundo a Fetape, a partir deste último ano as negociações se deram com entendimento entre 

as partes com exceção do ano de 1998, cujo conflito se estendeu por 6 dias de paralisação, e 

de 2005, a última greve, momento em que o trabalho nos canaviais foi paralisado por 9 dias. 



O interregno, período da retomada da produção com a consolidação do instrumento 

coletivo de regulação do trabalho, é marcado pela multiplicação e intensificação dos conflitos 

no campo (SIGAUD, 1986). As normas consagradas com o fim da campanha salarial se 

tornam instrumentos de disputas cotidianas durante o processo de trabalho. Desdobram-se 

nesse espaço diversas formas de resistência e luta pelo cumprimento da convenção, acordo ou 

dissídio coletivo. Os momentos de greve e interregno constituem, portanto, dimensões da 

manifestação dos conflitos de classe cuja observação e análise nos revelam aspectos da 

dinâmica entre capital e trabalho. 

Com o exposto, intentamos reunir elementos que nos permitam compreender e 

problematizar as particularidades das relações de trabalho estabelecidas na cultura da cana-de-

açúcar.  Em razão do caráter de continuidade que esta tarefa implica, o resgate histórico aqui 

empreendido resulta de uma tarefa introdutória que nos possibilita avançar na aproximação 

com o universo de pesquisa. Desse modo, intentamos levar adiante nosso estudo considerando 

os conflitos em torno do processo de regulação das relações de trabalho na zona canavieira de 

Pernambuco no curso da implementação da reforma trabalhista. 
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