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Excetuando-se as reg~oes já 
.... ~, .. -.. capitalismo de usina e se processou a ~~1re,í';~1~l@•~; 

:r';!:;~at!ISes, desaparecendo a antiga estruturação --JW~JJl,~ :-R:::;:":; 

q:,ue se não estimule, no mu(ldo rural, a criação n:~=~~~~~f~~~ 
atos, a impossibilitar que neles se congreguem. · 1 

neamente, empregadores e empregados. Vamos mai~ """'"•,.;:•._ 
Tal como na França, antes do armísticio, os nossos 
atos agrÍcolas não devem apenas ser mixtos, devem fer 

tambim de tipo unit/rio, "englobant toutes les branches de 
la profession agricole" (1). 

Tenhamos em vista o quadro real do Btasil e conside
témos, por exemplo, na "dispersão demograhica" e na poli
e;ultura dos campos. Não esqueçamos, por outro lado, as 
c.9ndições peculiarfssimas do trabalho agrícola e pastoril 
J;eàlizado em contacto com a natureza e o fato tão ex.pres

o do empregador rural e sua familia viverem na mais 
estreita e permanente união com o empregado e a famllia 

Para organizar as classes rurais e extender-lhes os 
~~teilef:ícíc)s de uma legislação social adequada, solucionando, 

um dos mais urgentes e fundamctntais problemas 
~...a. .. ,..._.. nacionalidade, tal a rele~ncia do papêl 4ü,ê a 

en una muy 
(2). O autor, nesta obra a primeira edição é 

1920 e a sexta dé 1930, referindo-se às ten~ncias da 
~·~OJoctac::ao _., na Espanha, menciona o sindicalismo ea

acentuando: - "La sindicación católica tiene sa 
organización mds pujante en la agricultura, si bien los sin-
dicatos creados ·dentro de ésta no son propiamente profe-

(1) Roger Gran~-,4il L'orgafliso.ti.ofr. ilu régimte corporative do.ns Z'o.gri-
«aturel+- 4n "L'Organ,isation Corporative", 1935, pag. 434. ..Ja 
~ (2) Ludwig Reyde.J+ Compendio de 6olitica ~ocitll, #- Traã...- "G:lA 
~ IJM;Ics e~ o.le~ ~ o.notaão por Rafaer Luengo Tapia y Manuel · SAnchez 

Barto - Colecci61l Lo.bor, pag. 19. -~__: ________ _i.~l&J;!!!I 



incluyen geJ14fl.fllllft.f,.. 
no,,.: -«r'l'tlltdtJrttll·íos y obreros ( siJtltflra.tfW;lJ 
Je la 'Leg de- sindicat-Os agricolas 

:Ení Portugal, a organização do 
Casas do Pouo, "fórma feliz do seu ·sfsitelriâ'.&nâ 
Cbama~Ihes o respectivo ilecreto-lei (n 
de ..jetembro de 1933) ••organismos de :CQ«)P«;'-raeãtl"a. 
e a lei sobre os sindicatos considera ... as, .l!',~~~-~ 
princlpio de organização profissi-onel nio 
T.tlltifica.,.e plenamente tal organizqiq. "Num ··""'."""""'"--"'·; 
cole não industrializado, em que predomina a "'IUíliJU:l. 
priedade que vai de par com a pequena e 
caseiro, o campo não fórma uma profissão, nem llJP8 ~•~ií.~&S 
é um m;~io social, isto é, uma comunidade de .llQlme..._., 
diferentes classes e profissões que, pelas cirCVJilSl<ani~&;IS ·. 
sua vida coletiva toda ao redor da terra, sio c~aJill&.Cl~, 
cooperação",. tal como observa o Professor .Mucelle Cu;t,~, 
da Faculdade de Direüo de Lisboa (1) • 

Do que temos expendido e citado, com a exceção a 
nos referimos, vê--seJ claramente1 que a. vida ~~ '-"-=-=c, • 

pQI't~ o sindicalismo de classes: i.HIM .. ..,.oetl.llliitllf. 

• 

(1) Mareello Caetano - O Sistema CorportJtiw - Lisboa, 1938, pagi· 
DaB 77 e 78. . 




