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Ao Alvaro 

(pela tua claridade lunar) 
possibilidade desse ponto de chegada 
e dos(re) nascimentos que estão por vir 

A Athos e Ãtea Abramo 

parte saudosa dessa história 

e de outras mais antigas 



"Enfim se respira! Greve dos Metalúr

gicos. O público que vê tudo isso de 
longe não compreende nada. O que 

.. 
e 

que é? Um movimento revolucionário? 
- Mas tudo está tão calmo. - Um movi 
mente reivindicat6rio? - Mas por que 
tão profundo, tão geral, tão forte e 
tio sGbito? Quando certas imagens se 
aprofundaram no espírito, no cora
ção, na própria carne, compreende-se. 
Compreende-se logo. n só deixar que 

as lembranças venham à tona". 

Simone Weil, A CONDIÇÃO OPER1~RIA,Frl1~ 

ça, 1936. 
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INTRODUÇÃO 

Havia algo mais nas greves de 1978 do que uma luta por 
aumento salarial, embora fosse essa a principal reivindicação ex

pressa pelos trabalhadores que cruzaram os braços naquela ocasião. 

Essa foi a sensação comum a quase todos que, de uma forma ou de ou

tra, participaram ou foram espectadores daqueles acontecimentos. 

Surpreendendo até mesmo os seus próprios organizadores, 

a greve, iniciada na ferramentaria da Scania na manhã do dia 12 
de maio de 1978, rapidamente se espalhou para o conjunto da fábri 

ca: os trabalhadores cruzavam os braços ao lado das máquinas, exi

gindo 20\ de aumento imediato. Em poucos dias o movimento se alas .-
trou entre os metalúrgicos da cidade e dos municípios vizinhos.D~ 

safiando leis e aparatos repressivos vigentes e eficientes duran

te uma década, em dois meses o movimento grevista envolveu cerca 
de 200 mil trabalhadores, conquistando importantes vitórias(l). 

Como pode ser explicada a irrupção desse movimento após 

dez anos de aparente silêncio da classe operária brasileira e em 

meio a um quadro político fortemente autoritário? Como explicar 

que º'Ímpeto de luta demonstrado inicialmente pelos metalúrgicos 
de São Bernardo se repetisse nos dois anos seguinte~ fazendo com 
que mais de 4 milh6es de trabalhadores das mais variadas catego

rias, nas mais diversas regiões do paí~ passassem pela experi6ncia 

grevista? 

A irrupção da greve causou um forte impacto na socieda 
~ . 

de brasileira, .surpreendendo a quase todos: governo e cmprcsar1os 

dirigentes sindicais e partidários, a opinião pública em geral e 

até mesmo os seus próprios protagonistas. Não constituiriam cxcc
çao os sociólogos, cientistas políticos e demais estudiosos do te 

ma. 

Tentando vencer a surpresa e a perplexidade, mfiltiplas 

tentativas de caractcrizaçiio da greve n~o tardaram a surgir. Te-
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ria sido essa uma greve "espontânea" ou "organizada", "econômica" 
ou "política"? O sindicalismo ressurgente a partir desse momento 
tenderia a ter caractcrí sticas "classistas", "revolucionárias", 
ou "corporativistas"? Voltar-se-ia principalmente para a defesa 
dos "interesses sócio-econômicos" dos trabalhadores ou tenderia a 
retomar a tradição populista do período anterior a 1964? Vejamos 
como .essas perguntas começaram a ser respondidas. 

1 - lMA BREVE RETROSPECTIVA 

Sem a pretensão de fazer uma análise exaustiva dos es
tudos recentes sobre os trabalhadores metalúrgicos e seu movimen 
to, penso ser necessirio tecer alguns comentário~ com o objetivo 
de explicitar os meus próprios pontos de partida e referenciais de 
análise. 

A idéia de que o sindicalismo passível de se constituir 
entre os trabalhadores das modernas empresas automobilísticas te!!_ 

deria a ter características próximas a um sindicalismo de negócios 
(business union) à la americana, ou de um sindicalismo associativo 
em contraposição a um sindicalismo de classes, foi levantada por 
Leônclo Martins Rodrigues e Maria Herminia Tavares de Almeida(Z). 

Essa tese esti presente não apenas no trabalho pioneiro de Rodri
.gues (1970), no qual o autor analisa as "atitudes operárias" em uma 
empresa automobilística no pré-64, como naqueles escritos após a 
eclosão dos movimentos grevistas do final da década de 70. A ima
gem de um trabalhador estável e especializado, "satisfeito" com os 
"altos salários" pagos, o respeito à legislação trabalhista e as 
oportunidades de promoção oferecidas pelas empresas automobilísti
cas, e portanto pouco aberto às teses reformistas e questionadoras 
do movimento sindical do pré-64 foi substituída por outra: · um 
operário que, guardando basicamente as mesmas características, te
ria passado a vivenciar os problemas típicos da indústria moderna 
(essencialmente diferentes daqueles Ja indústria tradicional), to 
nando-sc a base de um sindicalismo de tipo fordista, com forte pg_ 
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e

.. (4)

Em pesquisa realizada em duas fabricas de uma das prin
cipais automobilísticas em operação no Brasil, nos anos de 1973 e 
1974, Humphrey descobriu um alto grau de insatisfação dos traba
lhadores quanto aos seus salários, à alta taxa de rotatividade e 
ã arbitrariedade das políticas de promoção da empresa, entre ou
tros fatores. Escrevendo antes e depois da eclosão das greves do 
1978, Humphrey procura combater a idéia de que estaria sendo ges 
tado cm São Bernardo qualquer fenômeno parecido com o de uma no
va "aristocracia operária", com tendências a constituir um sindi
calismo separado e "divisionista" em relação ao conjunto da clas^ 
se (1980:12).

Essa tese foi sistematicamente criticada por Humphrey^), 
0 autor considera que a imagem do trabalhador da indústria auto
mobilística brasileira como "bem pago, privilegiado e especializa 
do" é um est-ereõtipo, criado a partir do fato de que esses opera., 
rios recebem salários acima da média da indústria,e alimenta 
do pelos estudos já citados de Rodrigues e Almeida, entre outros. 
Critica a conclusão de Almeida (1978) de que os trabalhadores da 
indústria automobilística são caracterizados por um mercado de 
trabalho que lhes garante "salários altos, boas condições de 
trabalho, oportunidades de promoção, estabilidade no emprego e jus 

(41 ~~tiça na.aplicaçao de leis trabalhistas". Afirma que esses fat£ 
res nem sempre andam juntos. Em primeiro lugar,os altos salários 
pagos pelas empresas automobilísticas correspondem a uma política 
definida de controle da força de trabalho e tem,como contraparti
da, maiores exigências quanto ã disciplina,- aos ritmos e à intensi^ 
dade dp trabalho (Humphrey, 1981:50). Além disso as taxas de turn 
over são altas e cerca de 70$ dos trabalhadores do setor são semi- 
qualificados ou não-qualifiçados (Humphrey, 1980: 13 e 16).

der de barganha, autônomo e a-político, baseado na negociação di
reta com a empresa e com capacidade para arrancar concessões no sentido 
da defesa dos seus interesses "sõcio-profissionais". Esse tipo de 
sindicalismo apresentaria ainda fortes tendências de separar-se 
do conjunto, da classe trabalhadora, ..numa luta cujo sentido bá
sico seria o da manutenção de uma posição privilegiada.
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Antunes (1986) retoma as críticas formuladas por Hum
phrey .. Baseado nas .análises desse autor, procura demonstrar que os trab~ 

lhadores da indústria automobilística teriam sido vítimas, nas Úl 

· timas duas décadas, de um processo de "super exploração do traba

lho" que os igualaria, no fundamental, ao conjunto da classe tra

balhadora brasileira. A partir daí, considera que o eixo central 
de sua ação teria sido a luta contra essa super-exploração, cen
trada principalmente na questão do "arrocho salarial". Para o 
autor, essa teria sido a "causalidade fundante" da greve. dos meta

lúrgicos de 1978, definida assim, em termos de sua motivação, cl! 

ramente comn uma greve econômica, apesar de ter adquirido também, 

e diáleticamente, um significado político, expresso no questiona

mento da política econômica vigente e no fato do "seu próprio fa
zer-se constituir-se uma vitória política da classe" no quadro do 

. . . ( s) autor1tar1smo existente · . 

O autor irá utilizar a formulação marxista - que define o 
prolongamento da jornada e a intensificação do trabalho como for
mas de elevar o grau de extração da mais-valia -: para construir o co!!_ 

ceita de "super éxploração do trabalho", que passará a utilizar pa

-ra "enfatizar e precisar a maneira pela qual a indústria automobi
lística no Brasil utilizou-se, ao limite, dessas duas formas de ex 
traçãq da mais valia11

(
6). A meu ver, esses dois fatores 

tiveram uma forte incidência na determinação da situação de tr~ 

balho na indústria automobilística no período assinalado, consti
tuindo , sem dúvida, formas acirradas de exploração. Mas não esgo

tam as determinações centrais do processo vivido, come será dis
cutido a seguir. Além disso, creio que o autor, na discussão Ja 

grev~ termina por reduzir ainda mais a idéia da super exploração, 
identificando-a quase que exclus i vmnen te com o "arrocho salarial'·' 

A luta contra o arrocho teria sido assim o significado central da 
greve, claramente expresso no "discurso operário", que por sua 
vez con:esponderia à "materialidade" da situaç:io vivida( 7). Antu

nes esquece, por6m, que esse elemento, sem dúvida existente 110 

discurso oper~rio, não 6 o Único e nem tem um sentido unívoco. E 
que a an5lise da sua presença no discurso oper~rio sup5c uma in

terprct;-ição. Ainda mais quando se fala cm significado. 



Questionar o discurso explícito das lideranças e ativis 
. -

tas. sindicais, inclusive daqueles que participaram da greve, é 
justamente um dos objetivos a que se propõe Maroni (1982). Insa
tisfeita com as análises da greve . de 1978 que atri~uiam ao movi
mento o significado "evidente" de inscrever-se como um momento do 
processo de reorganização. da "sociedade civil", que reivindicava 
"o fim do regime militar, a democracia, os direitos humanos, o 
fim da ·carestia e do arrocho salarial", a autora recusa-se a "con 
finar: . a luta operária - em particular a de maio - à esfera con
tratual (a). Dispõe-se_ a buscar aspectos da experiência operária 
que até então, no seu entender, estariam "obscurecidos, não nomea
dos, não definidos", através da análise do que passa a ch8llar de 
"discurso da ação", que permiti ria a visualização de um novo cam-· 
po e de.\Jn outro projeto que não o contratual nas lutas operârias(9~ A 
autora alerta: "é preciso querer ver o discurso da açao; caso con 
trârio ele não se mostra" • 

. O resultado dessa.busca é o entendimento da greve de 
1978 como "a explicitação no social de uma prática invisível de 
resistência" levada a cabo no interior das empresas, no decorrer 
da década de 70, voltada em grande parte para o "questionamento 
à organização -capitalista do processo de trabalho". A greve é vi~ 
ta como um momento de reapropriação, pelos trabalhadores, de um 
saber'atomizado, fragmentado - mas não totalmente anulado - no c2 
tidiano do trabalho •. Na experiência da greve (passível de ser cal?. 
_Fada .. em toda a sua riqueza apenas através do "discurso da ação"), 
e nas propostas que dela surgiram (principalmente as comissões de 
fábrica), a autora vê a expressão do questionamcntocb disciplina, 
individualização, fragmentação impostas pelo capital e a gcrmin! 
çio de possíveis alternativas (a ''democracia a partir da produ
ção") (IO). 

A temática da resistência dos trabalhadores no interior 
das empresas já havia sido levantada por frederico (1978 e 1979). 
Atrevendo-se, segundo a sua própria expressão, a "lançar o olhar 

1 

por detrás dos muros cinzentos das fábricas", o autor irá desco-
brir nos anos mais duros da rcprcssio do regime militar (1969 a 
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1971) e de maior debilidade do movimento sindical, a resistência 
01>erâria expressa através de atos de freagem e sabota~ da produção (Fre
derico, 1978). Retomando essa t_emâtica em pesquisa_ realizada en
tre 1976 ~ 1978 na maior empresa automobilística de. São Bernardo, 
o autor ~ais uma vez irá fazer uma rica descoberta e sistematiza
ção das múltiplas formas de resistência operária desenvolvidas no 
período: das "lutas imediatas" (brigas com as chefias ou explo
sões de revolta individualizadas, protagonizadas geralmente pelos 
operários menos qualificados - os peões), . passando pelos atos 
de sabotagem e chegando às formas mais elaboradas e mediatizadas 
(geralmente pro~agonizadas pelos operários mais qualificados - os 
ferramenteiros) . como as várias formas de "operação tartaruga" 
(Frederico, 1979). 

Essas várias ações dos trabalhadores serao analisadas 
pelo autor como manifestações do seu inconformismo em relação ã si 
tuação de exploração e opressão a que estavam submetidos. Mesmo 
nas manifestações mais "primárias", como a quebra das máquinas, o 
autor verá um momento de afirmação da identidade do trabalhador, 
de recusa a ser reduzido ã condição de objeto(ll). Porém, no seu 
entender, essas ações individuais, "além de serem inócuas, contra~ 
tam com o caráter social da produção capitalista"(lZ). São vistas 
portarho, como manifestações de uma "falsa consciência". Mesmo as 
ações mais mediatizadas e organizadas dos ferramenteiros seriam 
frequentemente expressões de uma consciência particularista e a.! -go elitista. A única possibilidade de transcender essa imediati
cidade, por si só inócua (quando não prejudicial) e de dar um se~ 
tido a essa ação correspondente "aos interesses reais da classe", 
estaria dada pelos "operários avançados", que encerrariam a virtua 

l ºd d d 1 d .- . (13) ia e a casse e _e sua consc1enc1a · • 

No entender do autor esses "operá~ios avançados'' nao de 
vem ser confundidos com a diretoria do Sindicato de São Bernardo, 
caracterizada no período pela "ausência de qualquer açao inconfo1 

' • • • b . d ( 14) mista e por uma pratica urocrat1za a • 

O pressuposto dessa ~n~lisc ~' a meu ver, a objctivaç~ 1 
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da noção de "consciência de classe" e a sua adoção como referen
cial para qualificar ou desqualificar as ações de resistência dos 
trabalhadores. Ela corresponderia, segundo o autor, à "consciên-
eia dos interesses de 
para ser coerente com 
dados (objetivamente) 
va da sociedade. 

classe, aquilo que a classe deveria pensar 
. 1 . - .. (15) . a sua rea s1tuaçao , interesses esses 

pela inserção (objetiva) na matri~ produti 

A meu ver o autor estabelece a partir daí um corte ra
dical entre a ação dos trabalhadores comuns e aqueles portadores 
da "consciên.cia de classe", no que diz respeito à possibilidade de 
produção de experiências significativas do ponto de vista da con~ 
tituiç~o da identidade da classe e da sua presença na sociedade. 
Ou seja: essa possibilidade não estaria dada na experiência coti
diana dos "homens e mulheres concretos" {Thompson, 1981). Apenas 
os "operários avançados", portadores das virtualidades da classe 
e de sua "consciência", seriam capazes de conferir um significa
do que transcendesse a imed:iaticidade (ou a "inadequação") dessas 
experiências, fazendo com que estas ganhassem um sentido ("adequ! 
do") de classe. Frederico nega assim aquilo que Maroni pre~endia 
resgatar (através da recusa a esperar comportamentos previsíveis 
e previamente nomeados dos trabalhadores) empobrecendo,_a meu ver, 
o sig~ificado do próprio material por ele coletado • 

.. z - A MINHA TRAJETÓRIA 

Ao iniciar o estudo da greve, marcada também pelo im
pacto que ela causara, rapidamente tornou-se clara a inadequaçio 
de qualquer procedimento classificatório para responder às pergu~ 
tas que pairavam no ar e explicar justamente o que me parecia ser 
o mais significativo. Apesar da reivindicação de 20t de 
aumento salarial imediato estar no centro da pauta dos grevistas, 
era quase evidente que seria demasiado simplista definí-la como 
uma greve "econômica". O problema também não seria resolvido, a 
meu ver, caracterizando a greve como "política", ou corno uma "gr~ 
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ve e.conômica" que no quadro do autoritarismo vigente adquiria "r! 
percussões" ou "efeitos" políticos. Era necessário escapar dessas 
al'Jladilhas, redefinindo os termos do -problema. Por outro lado,foi 
também se evidenciando que uma análise da greve baseada 
em uma soma de indicadores parciais tais como as suas "demandas 
expressas", "formas de organização", "conquistas concretas", por 
mais exaustiva que se pretendesse, seria também incapaz de apree~ 
der o significado global da experiência que se começava a viver. 

O procedimento que comecei a vislumbrar como aiternati 
va a _esse tipo .de análise foi o de me deter, em primeiro lugar, 
no próprio impacto sofrido e. nas impressões subjetivas causadas 
pela greve. Não descartar apressadamente a sensação do algo mais 
através do recurso às soluções classificatórias, talvez mais fá~ 

ceis, porém empobrecedoras. Ao invés disso, destacá-lo como ele
mento fundamental da explicação. Isso implicava interrogar o pró
prio movimento em busca de sinais, códigos, registros e símbolos, 
que pudessem lançar novas luzes sobre a questão, partindo do pre! 
suposto de que as classes populares são capazes de produzir acon
tecimentos com significados que não estão de antemão inscritos em 
nenhuma lógica pré-existente à sua ação. 

Retomando com esse espírito o exame minucioso do que 
dizia respeito à greve e aos grevistas, seus vários porta-vozes, 
intérpretes, interlocutores e opositores, a palavra dignidade c~ 
meçou ·a despontar como uma das chaves do mistério. Presente no 
discurso do presidente do Sindicato, na fala dos grevistas capta
da no calor da hora nas portas das fábricas, em diversas outras 
manifestações, aqui e ali, ela parecia conter e expressar um im
portante simbolismo. Sem pretender ter descoberto mais uma forma 
de captar a essência do movimento, da classe que se manifestava, 
ou de sua consc.iência, pareceu-me ter encontrado uma pista capaz .. 
de revelar aspectos não contemplados - ou obscurecidos - nas ana 
lises que at& cntio haviam sido realizadas. 
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A Noção de Exneriência 

A perplexidade causada pela greve só pode 
ser desfei~~ se, mais uma ·yez, o olhar for lançado para dentro das 
fábricas. Concordando coa Maroni (1982), a greve de 1978 pode co
meçar a ser pensada como a explicitação no social de uma "práti
ca invisível" de resistência, organização e criação de fo1'1las de 
luta e sociabilidade, que . tiveram sua gênese na vivência de dete! 
minadas· condições de trabalho e foram desenvolvidas durante toda 
a década de .70 .no interior das empresas . Porém, a meu ver, a ~r_! 
ve de 1978 foi também mais que isso. Em São Bernardo ela consti
tuiu, em grande medida, o resultado do surgimento de um ~ovo tipo 
de ação sindical que, embora não tivesse sido o responsável dire
to e explícito pela organização e deflagração da greve, teve um 
vapel f\Dldamental em todo o processo _que culminou na sua eclosão. 
A atuação do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo no decor · 
rer da década dos 7~ e sua complexa relação com os movimentos sur 

. . -
gidos no interior das empresas, constitui assim outro referencial 
fundamental para entender a ·eclosão do movimento. 

Por outro lado, a. greve de 1978 .foi também o resultado 
da co~figuração de uma conjuntura bastante peculiar, marcada por 
uma aguda crise de legitimidade do regime militar e pela presença 
ativa .de outros setores sociais na luta contra a ditadura, espe
cialmente o Movimento Estudantil. Apesar dos sindicatos não esta
rem organicamente presentes naquele momento no cenário políti
co, a onda geral de contestação à ordem autoritária, que perpassa
va a sociedade, contribuiu de maneira muito significativa pnra a 
criação de um clima de greve e foi fundamental para a eclosão do 
movimento no g~au cm que ele se deu e com as características que 
ele adquiriu. A conjuntura 1977-78 e sua incidência sobre o movi
mento dos trabalhadores será portanto o outro fio da meada a ser 

tecida. 

Afirmar a intenção de lançar o olhar para dentro <las 
fábricas . porém,não quer dizer muita coisa. Há vários olhares po~ 
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síveis e de cada um deles vai depender o que será encontrado. Da 
bibliografia analisada, pretendo rejeitar centralmente dois cam! 
nhos: o de pensar a ação da classe tendo como referência ua par! 
metro pré-definido do que deva ser atingido (expresso, a aeu ver, 

. . 
pelo uso que Frederico faz do conceito de ''consciência de classe" 
ou pela hierarquização que está por trás da tipologia definida 

'por Antunes) assim como o de estabelecer um corte radical entre 
as ações individuais de resistência (na maior parte dos casos 
"inócuas" ou "desviantes" e aquelas organizadas pelos portadores 
da "consciência de classe". 

Um dos eixos centrais da reconstituição que pretendo f,! 

zer do .processo que culminou com a eclosão da greve é a análise 
da vivência das condições de trabalho dos metalúrgicos de São Be~ 
nardo no decorrer da década de 70. Serâ adotada cOOD referência uma 
noção de classe que supõe a sua presença como sujeito histórico 
e atuante no processo mesmo de sua formação, entendido como um 
complexo e criativo processo de produção de ações, movimentos,in~ 
tituições, valores, símbolos e cultura, onde a noção de experiên
cia é chave (Thompson, 1977, 1979 e 1981). 

O historiador inglês destaca o que chama da "auto-ativida 
d~'da~ classes no processo de sua formação, o que por sua vez s~ 
põe a recusa à idéia de que o significado, a natureza e os resul
tados das ações das ·classes sociais possam estar de antemão ins-
·critos ou determinados por qualquer estrutura que pré-exista a e! 
sa ação, entendida não apenas na sua dimens~o episódica ou even
tual, mas também e principalmente na sua dimensão histórica, rel! 
tiva ao processo de constituição da própria classe e de sua pre
sença na sociedade. 

Reafirmando a proposição de que as relações produtivas 
sao o fundamento das relações de classe. entendida no sentido de 
que essas relações e o antagonismo a elas inerente estão na base 
das polaridades subjacentes aos antagonismos de classe, Thompson 
insiste, entretanto, na necessidade de reconhecer a complexidade 
dos mecanismos mediante os quais as relações de produção dão ori 
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gea ãs classes. Não hâ uaa relação fixa e previaaente configurada 
entre as classes e as relações de produção. Afirmar isso signifi
caria negar a própria historicidâde de ua aodo de produção.já que 
esta ea grande parte pode ser pensada justaaente éoao a história 
da evoluÇão das relações de ·classe e particularaente de suas dis
tintas relações coa o processo de produção (Wood, 1984)• 

Daí a iaportância da noção de experiência: 

"O conceito de experiência significa precisamente 
que as 'estruturas objetivas' fazem algo ã vida 
das pessoas, e gue é por isso gue por exeap!o, t! 
mos classes e nao apenas relaçoes de produçao. A . 
tarefa dos historiadores e sociólogos é explorar 
o que essas 'estruturas' faze• à vida das pessoas, 
coao o faze• e o que as pessoas fazea ea relação 
a isso, ou, como diria Thompson, como as eressões 
determinantes dos processos estruturais sao exper! 
mentadas e manejadas pelas pessoas" (16). 

Qualquer definição de classe deveria portanto favorecer 
e não excluir a investigação desse processo. O que supõe reconhe
cer que as formas particulares, através das quais as pressões es
truturais exercidas pelas relações de produção antagônicas operam 
realmente na constituição das classes e dos seus movimentos, con
tiJuaa,sendo UJDa questão ea aberto, a ser equacionada pela análise 
histórica, política, sociológica e antropológica. 

Quando me refiro, portanto, à vivência das condições 
de trabalho dos metalúrgicos de São Bernardo no decorrer da déc! 
da de 70, estou querendo falar do modo pelo qual esses trabalha
dores experimentaram essas condições no período analisado. O que 
supõe considerar na análise a maneira pela qual essas condições 
foram subjetivamente vividas. Assim como reconhecer que a capac,i 
dade de produzir experiências significativa·s (do ponto de vista 
da constituição da identidade da classe .e da sua presença na so
ciedade) não é privilégio nem dos grandes momentos de eclosão Jas 
lutas e conflitos sociais e nem dos seus porta-vozes mais ou me
no~ institucionalizados (o Sindicato, o Partido, ou os "opcr:Í rios 
avançados" portadores da "consciência de classe"). 



Hete.rogeneidade e 1 ndi vidualidade 

A recusa à idéia de que os "interesses reais" das ela! 
ses, aos quais corresponderiam "formas de consciência adequadas" 
estão dado;·prévia e diretamente por sua inserção em ua detet'lli
nado modo de produção, significa também a meu ver reconhecer a 
sua heterogeneidade interna, sem considerá-la como algo necessa
riamente negativo. No caso em questão, significa pensar que os . 
trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo não ccmp3emun 
todo hm:>gêneo, mas são diferenciados internamente, seja pela organiza
ção capitalista do processo de trabalho, seja por fatores de ordem 
etária, sexual, racial, regional, cultural, etc. Com isso quero 
dizer que a vivência das condições de trabalho e das experiências 
de luta dos metalúrgicos de São Bernardo, objeto principal deste 
e_studo, não foi a mesma para os traba_lhadores qualificados e os 
não qualificados, os homens ~ as mulheres, os nordestinos e os 
paulist~s, os migrantes recém-chegados do campo e os operários de 
primeira ou segunda geração industrial, os jovens e os trabalha
dores adultos. 

Há uma considerável literatura que se ocupa da análise 
dos p~ocessos de fragmentação e divisão interna~ provocados pela 
organização capitalista do processo de trabalho e pelas políticas 
de ges.tão empresarial. Diferenças de qualificação, nível salarial, 
grau de controle do processo de trabalho, vulnerabilidade às poli 
ticas de rotatividade no emprego ou ao despotismo das chefias são 
alguns dos aspectos frequentemente assinalados. Para os fins des
ta pesquisa interessa tudo isso e particularmente pensar como es
sa situação de trabalho, ao mesmo tempo comum e diferenciada, foi 
diferenciadamente vivida, interpretada e elaborada pelos trabalh~ 
dores, a partir dos seus diferentes lugares ou formas de inserção. 
e, por outro lado, quais foram os seus espaços e momentos de unif_ 
cação e elaboração comuns até o ponto de gerar um movimento cole
tivo de paralisação da produção, em uma situação, sob diversos 
pontos de vista, bastante desfavorável. 

Desde o infcio do trabalho, estava clara a import5ncia 
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de analisar as diferenças existentes entre os trabalhadores quali 
ficados e os não-qualificados. A incidência de algwis outros ·e1e
aentos não previstos de início, como a marca particular dos nor
destinos ~as mulheres, ou do~ fovens, seja na vivência das condi 
ções de trabalho, seja no movimento produzido, foram se eviden
ciando posteriormente, no decorrer do trabalho de pesqui~a. Al
guns ·deles quase ao _final, o que tornou impossível analisâ•los de 
forma sisteaâtica e detida. 

Apesar disso, parece fundamental considerar na anâlis~ 
de alguma fOTma, essa diversidade, nem que seja como Ull sinal de 
alerta. E principalmente não entendê-la como algo necessariamen
te negativo. A heterogeneidade da classe trabalhadora, nos dive! 
sos níveis assinalados, sem dúvida muitas vezes estabelece difi
culdades para o processo de constituição de movimentos coletivos, 
capazes de transfor2ar · as condições vividas. A hie 
rarquia e a competitividade entre os trabalhadores 
sao sabidamente postas pela º!ganização capitalista do 
processo de trabalho -e estimuladas pelas políticas de 
gestão e controle empresarial. Apesar 
so que , ·a ·diversidade de inserções, 

disso, 
situações 

pe_!! 
e 

ex~eriências, nao é necessariamente negativa, p~ 

dendo trazer . elementos importantes e criativos nos proces
sos de constituição da classe trabalhadora, seus valores, insti
tuições e movimentos coletivos. Em outras palavras: as mulheres, 
os jovens, os migrantes rurais, muitas vezes considerados pela 
análise acadêmica ou política como portadores de formas de com
portamento e de consciência mais "atrasados", passivos, coopt5vcis 
ou inadequados (em relação a um padrão estabelecido de qual deve
ria ser o comportamento ou a consciência da classe), além de fre
quentemente negare por sua atividade concreta essas análises, d~ 
aonstrando,por exemplo, um grau de combatividade igual ou supe
rior, podem estar introduzindo valores, pontos de vista, formas 
de agir e sentir extremamente enriquecedoras no processo de cons
tituição da identidade e da experiência da classe(lS). 

Mais ainda. Se recusa os a idéia <la classe como u to-
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do homogêneo, único, reivindicando a necessidade de considerar e 
elaborar a sua diversidade, não com o objetivo de chegar a uma 

unificação plasmadora das diferen~as, mas pelo contrário, pensan 
do que qualquer projeto· de unificação e igualdade, sob pena de re 

produzir uma estrutura autoritária, deve estar assentado no seu 
reconhecimento, não basta também mais uma vez reproduzi~ a vonta-
de e o projeto desse todo ideal e homogêneo, só que agora dividi
do em partes, cada uma delas representando mais uma vez o coleti
vo que subsum~ e suprime as diferenças internas. Se pensamos as 
classes e seus movimentos corno algo que só tem materialidade a 

partir da existência, atuação e vida de "homens e mulheres concr~ 

tos", parece de suma importância (e isso também foi ficando claro 
no proc.esso de enfrentamento dos desafios colocados pela análise 
da greve), não reduzir esses homens e mulheres a um mero reflexo 
do coletivo, ou a uma unidade indiferenciada deste, ainda que não 
estejamos mais pensando na "Classe Operária" ou nos "Trabalhado

res Metalúrgicos", e sim considerando que existem os metalúrgicos 
e as metalúrgicas, os jovens e os adultos, os nordestinos e os 
paulistas. t necessário levar em conta que cada um desses homens 
e mulheres possui uma "história individual complexa",.vivida "a 
maior parte das vezes em silêncio mas com muita intensidade" CLl 
nhart, 1978), e que esse não é um assunto que deva ser simplesme!!. 
te re~egado ã esfera do particular ou do privado, definidos como 

socialmente - e portanto sociologicamente - irrelevantes. E: necessário 
pensar que cada uma .dessas "histórias individuais complexas" con 

rorma modos de sentir, pensar, agir e reagir, muitas vezes seme-

lhantes, em muitos pontos divergentes, que incidem no movimento 
das classes e são parte integrante do seu processo de constitui

çao. 

Em outras· palavras, reconhecer e efetivamente conside
rar na análise de um movimento coletivo, como uma greve de t.raba· 
lhadores metalúrgicos, que este não surgiu e portanto não pode 
ser explicado por nenhuma combinação mecânica de elementos tais 
como crise econômica, crise política, características da estrutu 
ra industrial etc, mas que, em um contexto hist6rico preciso. ~ 

de sem dúvida essas determinações mais gerais estiveram presente 
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ele só ocorreu porque homens e mulheres, devido a uma complexa 
teia de motivações e estímulos, moveram-se, significa levar a sf 
rio que esses homens e mulheres s·ão portadores e sujeitos de uma 
história que é, ao mesmo tempo, individual e coletiva. E que es
sas duas dimensões, na sua c.omplexa relação, não podem ser arbi
trariamente separadas como instâncias estanques da realidade, in
teressando apenas uma delas à observação sociológica. 

· Nessa linha de argumentação, é importante incorporar a 

estimulante reflexão desenvolvida por Canevacci (1981) , a respei
to -da noção de indivíduo no pensamento marxista, tentando recupe
rá-la, em uma relação dialética com a noção de classe, para a te2-
ria política, sociológica e antropológica. O autor critica a ten
dência dominante no pensamento da esquerda, de eliminar a proble
mática da individualidade (confundida e condenada como "individu! 
lismo"), e a tentativa de resolvê-la através da sua subsunção ã 
noção de classe, ou outras categorias coletivizadoras como o Est_! 
do ou o Partido. Essa tendência teria se tornado dominante apesar 
de Marx, que - não apenas nas suas oh ras de juventude - discute a 
questão do indivíduo, considerando que a coincidência entre este 
e a classe seria a "triste condição das sociedades classistas" 
(Marx, 1980) ( 19). 

Nos Grundrisse, Marx postula o surgimento . de uma "livre 
individualidade", (fundada sobre o desenvolvimento universal dos 
indivíduos e sobre a subordinação de uma propriedade coletiva, s~ 
cial~ a seu patrim6nio social) superando as fases históricas an
teriores, caracterizadas pelas relações de "dependência pessoal" 
(modos de produção pré-capitalistas) ou de "independência pessoal" 
(a partir da generalização das relações de troca características 
do modo de produção . capitalista)(ZO). O fim da apropriação priva
da do excedente do trabalho social, ou do tempo de trabalho como 
medida do valor, fundaria a possibilidade histórica do surgimento 
de um "outro sujeito" a pa1·tir da libertação do indivíduo da "me
ra condição uc trabalhador". O trabalho convertido em cxercisc e 
a {ruição do tempo livre, não mais convertido cm mais valia apr~ 
priada pc lo tlono <los meios <le produção, pos s ib ili ta riam o dcst•n-
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volvimento pleno das potencialidades individuais(Zl). 

Canevacci retoma também a crítica formulada por Marx à 
noçao de indivíduo construída pela ideologia burguesa, que "abs.5?_ 
lutiza a individualidade produzida por uma determinada época e um 
determinado modo de produção transformando-a na realização da li
berdade individual enquanto tal"(ZZ). Na sociedade capitalista, 
os indivíduos são postos frente a frente no mercado, como meros 
portadores de quantidades intercambiáveis de mercadoriàs. O tr~ 
balho reduzido à condição de mercadoria passa a ter suas quali
dades específicas subsumidas pela quantidade a ser trocada. A pro 
priedade passa a ser a substância secreta que legitima o reconhe
cimento da individualidade para alguns e a exclui para outros. I! 
so teria implicado na impossibilidade de identificar com o concei 
to de indivíduo, durante inteiras épocas históricas, as crianças, 
as mulheres, os negros, os pobres, os marginalizados, os trabalh! 
'dores assalariados • . A conquista de alguns direi tos de cidadania 
e,portanto, o reconhecimento em algum nível da existência de al-
·guns desses setores sociais enquanto sujeitos, não significou e~ 
tretanto o fim dessa exclusão. A definição da mulher por ausên
.cia ou vazio em relação ao homem, ou dos operários como um "tema 
econômico" são alguns dos exemplos da mutilação que continua exis 
tindo~ 

A construção, portanto, de um projeto teórico ou polí
tico de superação das relações capitalistas de produção, não po
de estar assentado na negação da individualidade (ou das múlti
plas individualidades), sob pena de reproduzir essa mutilação. 
Canevacci chama atenção para a necessidade de discutir uma fun<la
ção materialista da subjetividade (recolhendo e sistematizando i~ 
clusive uma série de elementos presentes nas lutas soc1a1s como 
as de maio de 1968), baseada na solidariedade e no reconhecimen
to recíprocos da recíproca exclusão da condição de sujeitos. Os 
"tradicionais excluídos da individualidade" estariam,assiin,rci
vindicando a "possibilidade de retomar a expansão da subjctivi<la
do cm conexão com os seus específicos modos de ser: o indiví<luo 
operário, o indivíduo-mulher, o indivíduo outro"(Z 3)_-
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Uma Comolexa Subjetividade 

Essas considerações vem de encontro também a outro tema 
fundamental para o entendimento do significado das greves de 1978. 
Considerar que as diversas dimensões que constituem a vida dos 
trabalhadores são social e sociologicamente relevantes e incidem 
na constituição da experiência das classes e de seus movimentos 
coletivos, significa negar radicalmente a idéia que o trabalhador 
é um homo economicus, ou seja, um ser que se move basicamente a 
partir do seu estômago. 

Prefiro pensar que nos movimentos dos trabalhadores, ª! 
sim como nos de outras categorias sociais, algumas delas histori
camente menos mutiladas, ou excluídas das possibilidades de vivên 
eia da sua individualidade, (Canevacci, 1981) estão presentes, qu~ 
se sempre, motivações diversas e complexas. Dizer isso não implica 
evidentemente que, para analisar um movimento coletivo de traba
lhadores, como uma greve, tenhamos que sempre e necessariamente 
analisar todas as dimensões de sua existência (familiar, religio
sa, política, de vizinhança, etc.). Os cortes quase sempre sao ne 
cessârios, e j ã foi explicitado o que p·retende ser feito nesse 
trabalho. Porém, mesmo analisando apenas algumas das dimensões da 
existência de um dado grupo 'de trabalhadores, parece-me fundamen
tal pensá-los como seres dotados de uma complexa subjetividade, 
constituída por múltiplas dimensões, sempre presentes, de forma 
mais ou menos inc1s1va. Inclusive quando se fala de trabalho, em 
prego e salário. 

A greve de 1978, no meu entender, está permeada de fa
las, símbolos e manifestações que expressam essa complexidade de 
motivações e significados envolvidos no que poderia ser visto co 
mo uma luta meramente salarial: 

"A greve estava mais pela honra do cara do que p~ 
lo aumento". 
(grevista anônimo, maio de 1978) 
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"l! !uito du70 o . trabalhador chegar em um domingo 
e nao ter dinheiro para comprar um quilo de carne 
trabalhando 16 horas por dia. E foi isso que le- . 
vou os trabalhadores -a fazer greve". (Luis. Inácio 
da Silva, junho de 1978) • 

Nas palavras de um grevista anônimo ou na fala do pres! 
dente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, es
tá presente, a meu ver, algo bem mais amplo do que uma privação 
material ou nutricional. Se isso é verdade, torna-se necessário· 
interrogar o significado político, moral, ético e cultural dessa 
privação e do inconformismo em relação a ela. 

Mais uma vez, os conce.itos formulados po_r Thompson são 
úteis para esclarecer e reforçar as impressões e idéias suscita
das pela análise do material referente às greves de 1978. Anali
sando os motins de subsistência ocorridos entre as populações tr! 
balhadoras da Inglaterra no . século .XVIII, Thompson (1979) questi~ 
na as explicações tradicionais que interpretavam esses motins co
mo "irrupções compulsivas e espasmódicas da multidão" pressionadas 
pela situação de miséria e ºfome, meras "rebeliões do estômago". 
Thompson rebela-se contra aquilo que considera um"reducionismo 
econômico que elimina as complexidades de -conduta e motivação pr! 
sentes, nesses acontecimentos" transformando uma "criatura social 
infinitamente complexa" no "mineiro inglês do século XVIII que 
golpeia suas mãos espasmodicamente sobre seu estômago e responde 
a estímulos econômicos elementares 11

(
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O autor desenvolve uma interpretação alternativa, cha
mando a atenção para a complexidade desses movimentos, dotados de 
organização, d~sciplina e clareza de objetivos , assim como de um 
forte elemento de subjetividade. Mais do que a privação material, 
esti em jogo a defesa de um padrão cultural, coletivamente· lesa
do. A impossibilidade de ccmer pão branco, mesmo que este pudesse 
ser substituído por um alimento de valor nutricional mais ou me
nos equivalente, como o pão preto ou a batata, era sentida <lessa 
forma pelos trabalhadores. Era sentida como algo degradante, algo 

que rompia o limite daquilo considerado o minimamente aceí távl' l, 
tornando-se portanto coletivamente insuport~vcl. 
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A presença de um valor simbólico e cultural na carne, 
além de sua óbvia importância nutricional, que transparece ·na fa
la de Lula, é registrada também por Thompson, assim como nos es
tudos antropológicos reàlizados por Zaluar (1985) sobre o modo de 
vida de um setor das classes populares do Rio de Janeiro: 

"A carne, como o trigo, implicava em sentimentos 
de categoria muito acima do seu valor dietético.O 
Roast Beef da velha Inglaterra era o or~ulho dos 
artesões e o sonho dos jornaleiros". (Thompson,1977: 
191) 

"Comer carne todos os dias marca uma fronteira ní 
tida que separa os pobres dos não pobres,~e a ca! 

·ne passa a representar na sua falta, a propria ca
rência em que vivem''. (Zaluar, 1985: 128) 

No caso em questão., . trata-se de investigar portanto o 
~ignificado específico que essa carência pode ter adquirido para 
os metalúrgicos de São Bernardo. g necessário introduzir aqui a 
noção de dilapidação da força de trabalho, tal como empregada por 
Marx no Capítulo ·xnI do Livro 1 de "O Capital" CZ 5). Ao discutir 
9 .que chama das "consequências da produção mecanizada sobre o tr_! 
balhador", Marx ira mostrar de que forma a utilização capitalista 
da ma~uinaria possibilita o aumento da produçã~ da mais valia ab
soluta e relativa. Analisando o acentuado grau de exploração a 
que estavam submetidos os operários ingleses no século XIX (rece
bendo frequentemente salários inferiores ao necessário para garan 
tira reprodução da sua força de trabalho), Marx assinala as con
sequências psicológicas e morais, além das físicas e materiais, 
desse processo sobre o trabalhador. Marx fala na fome, nas altas 
taxas de mortalidade infantil, na baixa expectativa de vida, no . 
surgimento de doenças profissionais, na "ruína física" dos traba
lhadores, na "degradação moral das mulheres", na "obliteração in 
telectual dos adolescentes11

(
26 l. 

O conceito de exploração, assim como o de dilapidação 
da força de trabalho, devem ser considerados, a meu ver, portan
t~, em toda essa amplitude. Ou seja, tendo como referência n~o 
apenas a dimensão física e material da existência e reprodução <lo 
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trabalhador e sua família • . Sem dúvida, essa é uma dimensão funda
mental. Ainda mais se vivemos em um país que, apesar de ser a 8~ 
economia industrial do mundo, é o 579 em termos dos indicadores 
sociais, e onde SZ,4 milhões de trabalhadores, ou seja, 67\ dos 
que trabalham, ganham até dois salários mínimos, não ultrap~ssa~ .. 
do, portanto, as faixas consideradas como de "estrita miséria" 
(até 1 mínimo), e "estrita pobreza" (até Z mínimos)(Z 7). 

Apesar disso e talvez mais ainda por isso mesmo, é ne
cessário recuperar e também enfatizar a dimensão psicológica, ét! 
ca e moral ao se falar -do valor da força de . trabalho e de sua di
lapidação. 

A greve de 1978 vai .evidenciar a existência dessas di
versas dimensões na vivência dos trabalhadores e seu entrelaçame~ 
to, no dia a dia do trabalho e nas seus movimentos de ação e rea
ção. Elas estarão presentes na insatisfação e finalmente no fato 
de tornar-se insuportável estar impossibilitado de comer um quilo 
de carne aos domingos, trabalhando 16 horas por dia. 

Evidentemente a frase de Lula não deve ser tomada no se\ 
sentido literal. Ela não quer dizer que todos . os metalúrgicos de 
São B~rnardo trabalhavam 16 horas por ºdia, que todos eles estive! 
sem impossibilitados de comer carne ou então que a greve ·tenha si 
do feita por aquela parcela da categoria que estava privada desse 
alimento. O papel dos ferramenteiros (profissionais especializa
dos que recebiam os salários mais altos da categoria) na eclosão 
e na sustentação da greve é fato bastante conhecido e certamente 
não era ignorado por Lula. O que está sendo expresso aqui é sem 
dúvida algo mais do que a privação material e específica da carne 
e é isso que nos interessa desvendar(ZS). 

Tentando concluir a argurnentaçio, a análise que preten
do fazer acerca da vivência das condições de trabalho e das cxpc
riincias de luta dos metalúrgicos de Sio Bernardo dever5 incidir 
não apenas nos chamados indicadores objetivos da situaç5o, tais 
como os salários, extensão e intensidade da jornada de trabalho, 
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a rotatividade no emprego, etc ••• Evidentemente esses indicadores 
são fundamentais para construir ~ base do quadro que quero montar. 
Mas por si sôs seriam insuficientes. Interessa-me sobretudo, e mais 
além diss~, investigar a man_eira pela qual essas c.ondições foram 
subjetivamente vividas, interpretadas e elaboradas pelos trabalha
dores e como isso será decodificado em termos da sua qualidade de 
vida." 

Nesse sentido, é fundamental registrar ainda a contri
buição de Simone Weil, cujo depoimento pessoal da sua vivência, em 
uma fábrica metalúrgica na França da década de 30, serviu-ne ·de iJ1! 
piração, alerta e possibilidade de tradução de muito do que jâ h! 
via sido percebido e intuído ~o estudo da greve e qu~ não cabia, 
ou se descoloria completamente ao ser enquadrado nesses indicado
res objetivos ou na linguagem acadêmica e politicamente dominante 
em muitos est.udos sobre a classe operária. A autora, ao descrever 
a condição operária, . chama a atenção para o "sofrimento moral" pro 
vocado pelas condições de· trabalho. Reconhecendo e valorizando o 
caráter .subjetivo do seu relato, defende-o das prováveis críticas: 

"S difícil que se dê crédito ao narrador quando só 
se descrevem impressões. No entanto, não se pode 
descrever de outra forma a infelicidade de uma con 
dição humana. A infelicidade é feita apenas de im~ 
pressões. As circunstâncias materiais da vida, en
quanto se consegue, quase que no limite das forças. 
viver dentro delas, não são as únicas a explicarem 
a infelicidade ..• " 

3 - · A HIPÕTESE CENTRAL DO TRABALHO 

A hipótese central sobre a maneira pela qual os mctalÚ! 
gicos de São Bernardo vivenciaram as suas condições de trabalho, 
no tempo histórico que foi o do auge repressivo da ditadura mili
tar e do infcio -de sua crise, da explosio do Milagre Brasileiro e 
de _seu fim, 5 que essa vivSncia foi marcada nao apenas pelo i1rro
cho salarial e pela rotatividade no emprego, a intervenção gover
namental nos sindicatos e a arbitraricdnde e o autoritarismo pa-
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tronal no interior das empresas. Havia algo mais, e que acabou 
por conferir uma iluminação específica à situação vivida: mais do 
que poderia ser expresso por uma soma de indicadores econômicos 
desfavoráveis, o período foi marcado por um proces·so de dilapida
ção das energias físicas e psíquicas dos trabalhadores, pelo des
respeito sistemático aos seus direitos profissionais, de ·cidadania e 
humanos e pela violentação da sua dignidade. 

Em outras palavras e do ponto de vista da percepçao da 
situação vivida, além da insatisfação com os baixos salários, as 
longas jornadas, a instabilidade no emprego e a pressão das che
fias, estava presente, marcando fortemente o cotidiano dos traba-. 
lhador~s. um sentimento subjetivo da dignidade violentada. E isso 

irá explodir na greve de 1978. que se constituirá m.una reação con
densada e abrangente a essa situação, vigente durante tantos anos. 

Tendo esse tipo de vivência na base do processo que a 
ela conduziu, a greve não poderia jamais ter sido - apesar de ter 
como principal reivindicação expressa 20\ de aumento salarial ime 
dia to - uma "ci vi li zada" barganha pelo preço de compra e venda da 
força de trabalho no mercado. Mais ampla e profundamente do que 
isso, a tentativa de recuperação da dignidade violentada estará 
presente na greve e será a principal fonte do seu poder de irra-

' diação e confronto. 

A idéia da dignidade violentada parece ter se consti
tuído a partir de um profundo sentimento de injus~iça, exclusão e 
humilhação que será, no decorrer da década de 70, vivenciado in
dividualmente pelos trabalhadores no seu cotidiano, socializado 
parcialmente nas pequenas lutas de resistincia e estimulado e cln 

borado pelo sindicato em sua açao. 

O que produzia nos trabalhadores esse sentimento de in 

justiça, exclusão e humilhação? 

Durante a d6cada de 70, Sio Bernardo sofreu um intenso 

processo <lc modcrnizaç~o. De sua ind~stria automobilística sara 
o alimento principal do estrondoso boom econômico vivido pelo 
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país. Os metalúrgicos de São Bernardo, principalmente os seus se
tores mais qualificados, sabiam disso. E sentiam cotidianamente 

.a deterioração das suas condições de vida. Sentiam a perda sala
rial, as longas horas gasta~ no transporte, o aumento da jornada, 
a intensificação dos ritmos de trabalho. Eram obrigados a supor
tar diariamente o despotismo impune da hierarquia interna encar
regada de manter a disciplina e a produtividade n~s fábricas. O 
orgulho profissional de _ estar trabalhando nas empresas mais mede! 
nas do maior parque industrial do país mesclava-se à certeza de 
não estar sendo devidamente recompensado pelo esforço dispendido 
e, mais que fsso, de ter que se · submeter a condições de trabalho 
exaustivas e humilhantes. 

Na base dessa vivência, a sensaçao de ruptura de qual
quer regra de reciprocidade C3Dl. O que os metalúrgicos de São 
Bernardo recebiam em troca das 16 horas de trabalho que dispen
diam por dia? A impossibilidade de comer um quilo de carne uma 
vez por semana~ E isso, mais do que a privação de um alimento i! 
portante para uma dieta minimamente equilibrada, era injusto e h~ 
milhante, evidenciando a exclusão de que eram vítimas aqueles que 
·sabiam estar trabalhando e produzindo riquezas no coraçao indus-

~ 

trial do pais. 

Outros elementos do cotidiano reforçavam essa sensação: 
gastar de duas a três horas por dia de transporte para ir e vol
tar da casa ao trabalho, ter o dia todo cronometrado, dentro e f~ 
ra da fábrica, sem tempo para o lazer ou a convivência com a famí 
lia, ter o corpo massacrado pelo cansaço e os acidentes de traba
lho, estar exposto à violência policial nas ruas do bairro, não 
ter a possibilidade de expressar-se. Tudo isso significava ter a 
dignidade violentada. Esse sentimento nascia de uma experiência 
social çlobal, que ia além da experiência de trabalho dentro <la 
fábrica, embora fosse fortemente marcada por e la e pelo seu tempo 

O sentimento da dignidade violentada está referido a um · 
nação de direitos que é básica, e que diz respeito também a algo 

mais <lo que i condiçao Jc cidadao ou de trabalhador. Está ass~nt~ 
do em uma noção ampla da própria individualidade que tem cm sua ha: 
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mais do que uma noção de lei, a auto-identidade da própria condi
ção de humanidade. Muitas das falas dos trabalhadores captadas no 
estudo da greve referem-se, mais que aos direitos trabalhistas 
ou civis, a essa dimensão de direitos humanos."Acho que o repou
so no fim de semana é um direito humano", diz um trabalhador da 
Motores Perkins que, em carta anônima publicada no jornal do sindi 
cato( 3l),reclamava contra a obrigatoriedade de prestação de hora; 
extras no fim de semana. "Parece que eles já perderam a noção do 
que é um ser humano", acrescenta o mesmo trabalhador, referindo.;. se 
ao tratamento recebido das chefias. 

Os trabalhadores, .por diversas formas e falas, como se 
verá no decorrer do trabalho, rei vindicavam o respeito à sua "di.& 
nidade profissional e humana", denundando a existência de formas 
de opressão e exploração que eram ·sentidas como ataques a dimen
sões básicas da sua existência enquanto ser humano. "Sou trabalha
dor e portanto mereço ser tratado corno gente". Essa idéia está 
presente, às vezes implícita, as vezes explicitamente. Expressa-se 
aqui a consciência e a reivindicação do respeito que é devido à 
própria condição de humanidade, entendida não na sua "essenciali
dade", mas como aquilo que em uma dada sociedade é considerado o 
mínimo indispensável, ou justo ou aceitável para que aspectos b! 
sicos'da integridade física e psicológica dos indivíduos sejam 
preservados. Algo que deveria ser garantido - e não o era - pelo 
e através do trabalho, ou seja, do esforço cotidianamente dispen
dido pelo trabalhador. 

Esse mínimo, portanto, além de ser histórico e contingc~ 
te, é diverso e heterogêneo. A noção de dignidade e dos direitos 
básicos a ela associados possuem sem dúvida urna dimensão coleti
va, mas tem seu registro na subjetividade de cada um. A sensação 
de ter a dignidade ferida pode ser vivenciada de maneiras diver
sas: não conseguir prover a família de uma refeição decente aos 
domingos, ser "cantada" pelo chefe e ter que pedir licença para 
ir ao banheiro, trabalhar "que nem um burro de tropa", ser otJrig~ 

. - d.. h .. (32) -do a comer "comida que nao se a nem para cac orro , nao po-
der pescar aos domingos com os amigos por ter sido obrigado a f a
z.er hora extra, não ter a quem recorrer, ser humilhado por uma in 



33 

finidade de "ordens sem réplica" (Weil, 1979), ou nao ter a qual!_ 
ficação profissional reconhecida .e valorizada. 

De qualquer for~a, todos esses registros, essas difere! 
tes formas de vivenciar a ~uestão, falam sempre do limite de algo: 
torn~r-se indigno é ter violentada ·a base de sua identidade, seja 
ela qual for,e tanto faz se o principal elemento estruturante for 
definido (traduzido) em termos da condição de trabalhador quali
ficado, mulher, jovem, chefe de família, negro ou nordestino, me!_!! 
bro da classe trabalhadora .ou simplesmente ser humano. Evidente
mente que, para que isso se constitua em um dos elementos básicos 
de configuração de um movimento coletivo, é necessário que em neiÓ 
a toda · essa diversidade de registros haja algo que seja comum ou 
que se transforme em comum em meio a um processo de elaboração. 

Esta seria a outra questão básica a ser desvendada na 
análise do movimento: de que forma essa experiência, que durante 
muito tempo e em ·grande parte foi vivida silenciosa e solitaria
mente, se coletiviza? Porque em determinados momentos as pessoas 
se movem, e se movem coletivamente, abrindo possibilidades efeti
vas de transformação das condições .vividas? 

A hipótese a ser desenvolvida é que a vivência das con 
dições de trabalho no interior das empresas metalúrgicas de São 

.. Bernardo, no quadro social mais abrangente do "Milagre" e da di
tadura e de suas respectivas crises, produziam, ao mesmo tempo, 
impotência, submissão, e uma tensão permanente. Como já foi mos
trado por vários pesquisadores, entre eles Frederico (1978 e 1979) 
e Maroni (1982), em nenhum momento, inclusive no período mais re
pressivc, o imobilismo foi absoluto. E nem poderia ser. O absol~ 
to não i pr6prio do humano e nem da vida social. As reações se s~ 
cediam, com uma multiplicidade de formas e significados que devem 
ser interrogados: atos de sabotagem à produção, brigas e múltiplos 
ardis para enganar os chefes, pequenas lutas e aç6es coletivas de 
resistência. 

O Sindicato terá um papel muito importante na articula
çao e progressiva elaboração dessa experiência que se produzia 
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nas bases. Sua relação será complexa, às vezes impulsionando e às 
vezes sendo impulsionado pelas ações das bases ou de outros gru
pos de ativistas. Nesse processo e no quadro de uma conjuntura p~ 

· lítica que também deverá ser caracterizada, abrir-se-á a possibi
lidade de conferir um novo significado subjetivo à situação vivi
da, ou melhor dizendo, abrir-se-á a possibilidade de evidenciar 

esse significado, permitindo o reconhecimento mútuo, e nessa medi 
da, o surgimento de alternativas à exaustão, à submissão, à lou
cura ou aos ardis e atos individuais de "esperteza". Basicamente 
o que se produzirá é a possibilidade de uma ação coletiva com for 
ça suficien~e para interromper _ o trabalho, ou seja, para negar a 
sua continuidade nas condições vigentes e a partir daí forçar mo

dificações substanciais. Por isso a greve será vivida pelos seus 
protagonistas como um momento de encontro, ruptura e inflexão, e 
não apenas no que diz respeito às suas condições salariais. Essa 
será a sua marca e a origem do forte impacto que produzirá na so 
ciedade brasileira. 
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NOTAS 

(1) Segundo a Revista Veja (20/9/78); decorridos quatro meses de! 
de o início do movimento grevista, mais de um milhão de trab! 
lhadores haviam sido beneficiados por aumentos e antecipações 
salariais fixados por acordos dele decorrentes direta ou indi
retamente. Das greves haviam participado diretamente cerca de 
275 mil trabalhadores, 85\ dos quais (235 mil) eram metalúrgi
cos do ABC, São Paulo, Osasco e Guarulhos. Os números, a dinâ
mica e os resultados do movimento grevista serão discuti4os no 
Capítulo· deste trabalho. 

(2) Ver Rodrigues (1979: 50/52): o autor argumenta que a tendên
cia à configuração desse sindicalismo de tipo "associativo ... 
estaria baseada na iuta pela negociação coletiva do trabalho 
e na tentativa de segmentar essa negociaçã~ o que abriria es
paço para o aparecimento e a defesa das reivindicações especi 
ficas dos setores mais qualificados dos operários, que se en
contrariam em uma situação mais favorável para o confronto com 
o patronato. O principal representante dessa ·tendência seria 
justamente o Sindicato · dos Metalúrgicos de São Bernardo. Ver 
também Almeida (1975 e 1978). 

(3) Ver particularmente Humphrey, 1980: 9 a 12. 

(4) Humphrey, 1980: 11. 

(5) Antunes, 1986: 145. 

(6) Antunes, 1986: 105. 

(7) Antunes, 1986: 146 

(8) Maroni, 1982: 15/16. Para a autora o papel contratual da açao 
operária seria o de lutar pela redefinição das condições <lc 
compra e venda <la força de trabalho enquanto um momento pnrt! 
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cular da luta da sociedade inteira por um novo contrato so
cial. 

(9) "O discurso da ação não viabiliza propostas políticas, no e~ 
tanto .elas existem; não propõe alvos claros contra os quais 
se desenvolve o combate, porém eles não estão ausentes; não 
define estratégias explícitas para alcançar o fim desejado, 
porém elas se fazem a todo momento presentes( ••• ) Por sua pr~ 
pria dinâmica se faz presente e ausente. contínuo e descontí
nuo, definido e indefinido ( ••• ) ~ preciso buscá-lo lá onde 
ele se esconde: um pouco para além do social visto de forma 
institucionalizada; para além dos esquemas teóricos que esta
belecem 'verdades 'prontas e acabadas" ••• Maroni, 1982: 18. 

(10) Maroni, 1982: 19. 

(11) Frederico, . 19 79: 81. 

(12) Frederico, · 1979: 36 e 81. 

(13) Frederico. 1979: 23. 

(14) ~rederico, 1979: 52 a 54. 

(15) Frederico, 1979: 29. 

(16) Wood, 1984: 73. 

(17) Ver, entre outros, Humphrey (1980 e 1982), Maroni (1982) e 
Durand (1982). 

(18) Ver, por exemplo, Kcrgoat (1980) e sua análise de como o mo 
vimento operário franrês foi fortemente influenciado - posi
tivamente, na sua avaliação - pelas atitudes femininas cm re 
lação ao trabalho. A autora chama atençio para o lado prospCf 
tivo e criativo de algo que sempre foi considerado "atrasa
do", uma atitude inadequada de classe: o relativo desapego 
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das mulheres em relação ao trabalho. Não sendo o trabalho 
produtivo nem a definição primeira nem a exclusiva das mulhe 

. -
res como indivíduo - como em nossa sociedade geralmente o é 
para. os homens - elas t _endem a ser menos facilmente aprisio
nadas pela "ideologia do trabalho", dominante na sociedade ca 
pitalista: o primado da produtividade, a tendência ·ã domina
'ção total do tempo de vida através do trabalho.e a ilusão da 
· realização pessoal através deste. 

·· O trabalho de Feijóo e Gogiia (1985) sobre o papel do movimen
to das !'Madres da Praça de Maio" na transição democrática ar
gentina é também extremamente sugestivo nesse sentido. As ª!! 
tQras mostram como essas mulheres, a partir do que havia de 
mais básico na sua condição feminina - a questão da geração 
e do cuidado com a vida humana-, a partir portanto de algo 
que foi sempre considerado como o mais tradicional entre os 
possíveis papéis femininos (o de mãe), não apenas demonstram 

. . 
uma grande combatividade, lançando-se na luta contra a dita-
dura em um momento em que a sociedade estava quase que total 
mente reprimida e atemorizada, mas conseguem introduzir um 
novo valor (o da defesa ·da vida, com um forte componente ético), 
nas formas tradicionais de fazer política e sua específica ra 
<;ionalidade: o primado do cálculo do custo-benefício. 

(19) "Na comunidade .de proletários revolucionários, que tomam sob 
o seu controle as condições de existência próprias,· dá-se 
precisamente o inverso: os indivíduos participam de tal com!! 
nidade enquanto indivíduos". Marx, A Ideologia Alemã, citado 
por Canevacci, 1981. 

· (20) Citado por Canevacci, 1981 : 21. 

(21) Marx, 1978: 232 e seguintes. 

(22) Citado por Canevacci, 1981: 24. 

(2 3) Canevacci, 1981: 28 e 29. 
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(24) Thompson, 1979: 63 e seguintes. 

(25) ••• "é a Inglaterra, ,país das máquinas, o lug~r do mundo onde 
mais.vergonhosamente se. dilapida a força humana de trabalho 
em tarefas miseravel~nte pagas". Marx, 1971: 449. 

(26) Marx, 1971: 449 e se.uintes. 

(27) Segundo os dados do IBGE e o estudo realizado pelo Instituto 
de Estudos Políticos e Sociais, coordenado pelo Prof. Hélio 
Jaguaribe e entregue ao presidente José Sarney em abril de 
1986 (Folha de S.Pau~o. 19 de maio de 1986). 

(28) Embora o consumo de carne e leite das famílias trabalhadoras 
paulistas tenha objetivamente decrescido no período, conforme 
assinala pesquisa r~alizada pelo DIEESE em 1972. O decrescimo 
de 1,9 quilos para 1,4 no consumo mensal de carne pelas famí 
lias trabalhadoras (sendo o consumo ideal estabelecido em 6 
quilos por mês) ou de 6,8 para 5,5 litros de leite (sendo o 
ideal 7,5 litros por mês) no período de 1960 a 1972 é um dos 
indicadore·s citados da deterioração da qualidade de vida das 
famílias trabalhadoras paulistas. No mesmo período o salário 
real teria caído 39\ e o número de horas de trabalho necessâ 
rios à aquisição da cesta básica aumentado 61,5\ (de 26,24 
para 42,24 horas). ln "Tribuna Metalúrgica", n9 8, março de 
1972. 

(29) Weil, 1979: 198. 

(30) Segundo Pellegrino (1983), o trabalho é a base do "pacto" que 
o indivíduo formula com a sociedade, implicando, enquanto 
tal, em direitos e deveres, ou seja, em uma relação de reci
procidade: 

"Ofereço à sociedade a minha competência e a minha re
núncia ao princípio <lo prazer, sob a forma do meu trab! 
lho. Esta oferta me foi exigida pela pr6pria sociedade. 
para gue eu fosse aceito como s6cio dela. Em nome <lo 
exerc1cio <lo meu trabalho, tenho o direito sagrado de 
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receber o mínimo indispensável ã preservação de minha 
integ!id!de física e psíquica ( ••. ) Se o pacto social 
tem mao unica, se os direitos do trabalhador são desres 
peitados e aviltados, ele pode romper-se". -

Segundo Pellegrino, essa seria a base de uma "sociopatia gra 
ve" que estaria atravessando a sociedade brasileira. A cres
cente onda de criminalidade e violência nos grandes centros 
urbanos seria consequência disso. Sugerimos a idéia de que 
na base de várias lutas sociais ocorridas nos anos recentes, 
como a dos metalúrgicos de São Bernardo em 1978, estaria pr~ 
sente tºambém essa vivência de "ruptura do pacto". Vale lem
brar ainda que esse limite é frágil, devido à própria situa-· 
ção de instabilidade e falta de amparo institucional em que 
vive o trabalhador brasileiro. A grande quantidade de notí
cias que enchiam as páginas dos jornais, na fase mais aguda 
da recessão, acerca de trabalhadores que, ao permanecerem v! 
rios meses desempregados, eram levados a cometer assaltos, sul 
cídios ou assassinatos da .própria família, reflete o desespe
ro e a ausência de alternativas de indivíduos pouco tempo an
tes trabalhadores "respeitáveis" e razoavelmente integrados 
na sociedade. 

(31) T-ribuna Metalúrgica n' 34, maio de 1976, Seção "Notícias das 
Fábricas". 

(32) Expressões contidas nos depoimentos dos trabalhadores meta
lúrgicos de São Bernardo colhidas no trabalho de pesquisa. 



CAPfTULO 1 - A VIVENCIA DAS CONDICOES DE TRABALHO 

Já foi assinalado por muitos autores que, no quadro do 
acelerado crescimento eco~ômico verificado na primeira metade da 
década dos 70, o conjunto da classe trabalhadora brasileira sofreu 
um acentuado processo de deterioração das suas condições de vida 
e reprodução. 

Como tão bem caracterizou Kowarick (1983), o desenvolvi 
mento recente do país, cujos indicadores econômicos são tão ex 
pressivos,pode ser considerado "um notável e funesto exemplo de 
capitalismo que associou crescimento e pobreza". N_esse mesmo sen 
tido, apontam as conclusões do estudo realizado em 1975 pela equ.!, 
pe do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) a pe 
dido da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e 
que foi editado sob o título "São Paulo, 197 S: Crescimento e Pobre 
za": 

"A lógica da acumulação que preside o desenvolvi 
mente brasileiro recente apóia-se exatamente nã 
dilapidação da força de trabalho. Na presença de 
uma vasta reserva de mão-de-obra e na ausência de 
uma sólida organização sindical e política da elas . 
se operária, tornou-se fácil aumentar as taxas de 
exploração. O desgaste de uma força de trabalho 
subnutrida, em jornadas de trabalho prolongadas e 
em espinhosas condições urbanas de existênci~tor 
na-se possível na medida em que a maior ~arte da 
mão-de-obra pode ser facilmente substituída."(!) 

Os metalúrgicos de São Bernardo, que estavam entre os 
principais artífices desse crescimento, certamente não se encontr~ 
vam entre os setores mais pobres da classe trabalhadora. Apesar 
disso, não ficaram imunes a esse processo. Não apenas era imensa 
a defasagem entre a riqueza por eles produzida e o que era recebi 
do em troca, como o processo de perda, em termos absolutos, foi 
acentuado, podendo ser medido por vários indicadores. 

Essa será a quest5o discutida na primeira parte deste 



41 

capítulo. Em seguida tentaremos analisar como esse processo foi 
experimentado pelos trabalhadores, através de uma série de rel! 
tos individuais sobre um dia de trabalho. No Capítulo seguinte, e! 
sa questão serâ retomada, enfocando·-se especificamente as çondiçÕes 
de trabalho nas quatro grandes empresas automobilísticas de São 
Bernardo: Scania, Ford, Mercedes e Volkswagen. 

1 -CRESCIMENTO ECONÔMICO E DILAPIDAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

Duran.te a década dos 70, ao mesmo tempo em que o parque 
industrial brasileiro se tornava mais moderno e complexo e a eco · 
nomia crescia, aume~~avam a exploração e a opressão· no interior das 
empresas. Ao mesmo tempo em que da indústria automobilística se 
diada em São Bernardo saía o alimento principal do forte boom eco 
nômico vivido pelo país, as condições · de vida e trabalho dos meta 
lÚrgicos se deterioravam. 

Em São Bernardo, a categoria dos trabalhadores metalÚ! 

~icos tem um peso estratégico. Em 1970, era responsável por nada 
menos que 72,9\ do emprego e 82\ do valor da produção industrial 
da cidade (Durand, 1982a). Mesmo considerando apenas os trabalhad~ 

res do'subsetor de material de transportes, estes continuavam a 
representar mais da metade (52,5%) dos trabalhadores industriais 

d 
• , . (2) o mun1c1p10 . 

Além disso, os metalúrgicos de São Bernardo são muito 
concentrados espacialmente. Em 1978, menos de 600 fábricas comp~ 
nham a base territorial do Sindicato da categoria. Apenas cinco 
empresas de grande porte, todas elas automobilísticas, eram res 
ponsâveis pelo emprego de quase 50\ da categoria (Oliva, 1980 e 
Humphrey, 1980). Nesse mesmo ano, 65\ da categori~ composta então 
de 125 mil trabalhadores, concentrava-se cm fâbricas com mais <le 
1. 000 empregados e 72\ em fábricas com mais de SOO (Humphrey, E>S0:23). 

A comparaçao entre São Bernardo e a cidade de S5o Paul~ 
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outro grande pólo do desenvolvimento recente do movimento sind! 
cal no Estado, evidencia a relevância dos dados apresentados. Na 
cidade de São Paulo, a categoria do.s metalúrgicos representava, 
em 1970, 37,3\ do emprego industrial e 34,5\ do valor da produção 
industrial (Durand, 1982a). O maior sub-setor dentro da categori~ 
o metalúrgico, era responsável por 35,4\ do emprego.desta e ape 

nas 13,2\ do emprego industrial do município (Durand, 1982a). 
Além de ter o seu .peso econômico e social muito mais diluído, os 
metalúrgicos da cidade de São Paulo (cerca de 420 mil trabalhad~ 
res em 1978) espalham-se por uma superfície territorial muitas v~ 
zes maior, divididos em cerca de 10 mil empresas, predominantéme~ 
te de médio e pequeno porte (Humphrey, 1982:57). As 40 ma1ores 

empregam apenas 20\ da mão-de-obra e 80\ trabalham emfâbricas de 

atê SOO empregados (Oliva, 1980). O quadro abaixo sintetiza as di 
ferencas mais significativas existentes entre os metalúrgicos de 

São Bernardo e de São Paulo. Os dados relativos ao Estado de São 
Paulo e ao país como um todo foram incluídos como referencial de 
comparaçao (ver Quadro 1). 

QUADRO 1 
CARACTER!STICAS DO SETOR METAL0RGICO 

1970 

~ UNIDAUE S. B~ 
CARACTER!STI~ 

S. PAULO 
1 

FSfAOO DE 
S. PAULO 

metalúrgicos/conjunto 
do empre~o industrial 
metalúrgicos/valor to 
tal da orodução indus 
trial .. -

maior sub-setor metalúr 
gico*/total do emprego-
industrial · 
maior sub-setor mctalúr 
gico/total do emprego -
da categoria 
grau de concentrnçio:n9 
de trabalhadores por e~ 
tabelccimento 

72,9\ 

82 ,O\ 

52,S\ 

72,0\ 

242,4 

37,3\ 36,4\ 

34,S\ 37,0\ 

13,2\ 9,4\ 

35,4\ 25,8\ 

33,9 56,S 

BRASIL 

28,0\ 

31,4~ 

10,5~ 

36,7\ 

49,9 

* Para S. Bernardo: sub-setor de material de transporte; para os 
demais: sub-setor metalúrgico. 
FONTE: Durand, 1982a. Dados do Censo Industrial de 1970. 
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A Perda Salarial 

Jã foi discutido na Introdução deste trabalho o signif! 
cado da política de "altos salários" adotada pelas grandes empr! 
sas automobilísticas~ ela corresponde a uma política de controle 
muito bem definida, e tem como contrapartida maiores exigências 
quanto à disciplina, aos ritmos e à intensidade do trabalho (Hu! 
phrey, 1981: 50). 

De qualquer maneira, como pode ser visto no Quadro 2, 
no início da década dos 70, o salário médio dos metalúrgicos de 
São Bernardo era quase o dobro da mêdia da indústria nacional e 
67\ superior à média da indústria no Estado de São Paulo. No que 
diz respeito ao conjunto dos metalúrgicos do país, o salârio m! 
diodos metalúrgicos de São Bernardo era 46\ maior, e em rela 
çao aos do Estado de São Paulo, 35\ superior. À · exceção da cida 
de de São Paulo, porém, o diferencial existente entre São Bernar 
do e outras importantes concentrações metalúrgicas do Estado era 
bem mànor, variando de 8 a 16\. 

QUADRO 2 
SALÃRIOS M~DIOS DOS METALORGICOS 

1970 

SETORES SALARIO 
M~DIO 

Met. s. Bernardo 8441 
Mtt. s. André 7773 
Met. s. Caetano 7908 
Met. Os asco 12·50 
Met. São Paulo 5733 · 
Met. Estado de São Paulo 6247 
Met. Rra!';i.] · 579g 
Média da I n<lúst ria (S.Paulo) 5061 
~édi~· · da lndfi~tria (Brasil) 4288 

lNDICE 
(S.B.=100) 

100,0 
92,1 
93,7 
85,9 
67,9 
74,0 
68,7 
60,0 
50,8 

FONTE: Durand, 1982a. Dados <lo Censo Industrial Jc 1970. 
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Como pode ser observado, as cidades de São Bernardo e 
São Paulo representam os dois extremos da escala. O salário médio 
dos metalúrgicos da capital ê inferior inclusive à mêdia dos meta 
lÚrgicos do ,Estado e do país e apenas 13\ superior à média da in 
dústria no Estado. ~ importante acrescentar que, em 1970, o salâ 
rio mêdio dos metalúrgicos de São Bernardo correspo~dia a 4,1 S! 
lârios mínimos regionais. Apesar disso, segundo Humphrey (1979:9Sh 
ele não apresentava muita diferença em relação aos outros setores 
dinâmicos da indústria. No .mesmo ano, os salários médios dos quí~i 
cos de São Caetano, dos borracheiros de Santo André, dos gráficos 
e químicos de São Bernardo e São Paulo, eram superiores ao dos m! 
talÚrgicos de São Bernardo, embora nenhum deles superasse o sal,! 
rio médio do sub-setor de material de transportes nessa cidade, c~ 
mo se sabe fortemente determinado pelo salário da indústria auto 
mobilística (Durand, 1982a). 

De 1970 a 1975, o salário médio dos metalúrgicos de São 
Bernardo· sofreu um acréscimo de 4,4\,enquanto a sua produtividade 
aumentava em 20\ (Durand, 1982a). Porém, como jã se disse, o pr~ 
blema não serâ apenas a defasagem entre o aumento dos salários e o 
da produtividade. Tomando como referência o salário médio recebido 
no ano de 1972, haverá uma perda salarial no setor, qu~ enbora nao 
linear: só sera recuperada em 1978, com o aumento concedido por 
ocasião das greves. 

As conseqüências das modificações na política salarial, 
introduzidas em 1964 ~elo regime militar recém-instalado, foram r~ 
pidamente sentidas pela categoria(3). De 1964 a 1968, as taxas de 
reajuste salarial foram fixadas sistematicamente abaixo do aumento 
do custo de vida, acarretando uma queda de 23\ no salário real da 
categoria. Nos três anos seguintes (1969 a 1972), em pleno perí~ 
do do "Milagre", as alterações introduzidas na política salarial 
(especialmente a introdução do coeficiente de correção dos erros 
de previsão inflacioniria), trouxeram para a categoria uma melhora 
salarial da ordem de 6\ muito aqu~m do necess5rio para repor as 
nerdas do período anterior ou para compensar as altas taxas Je au 
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mente da produtividade do setor. O período de 1972 a 1975 foi n~ 
vamente de diminuição do salário real da categoria (Oliva, 1980 e 
Humphrey, 1982:79). Os anos de 1973 e 1974 foram-lhe especialme~ 

te prejudiciais. Em 1973, a manipulação governamental dos Índices 

de custo de vida deprimiu expressivamente a taxa real de reajuste 
salarial, e no ano seguinte essa queda repetiu-se, atingindo o í~ 
diée de 8\ (Oliva, 1980). A partir de então, a tendência inverteu
-se, havendo uma recuperação de 10\ no conjunto dos anos de 1975/ 
1976. Em 1977 o salário estabilizou-se, mas somente em 1978, com 
os reajustes salariais conquistados através das greves, os níveis 

de remuneraçào de 1972 foram recuperados e superados (Oliva, 1980i 

Segundo os estudos realizados pelo DIEESE, de 1965 a 
1974 os reajustes obtidos pelos metalúrgicos de São Bernardo fi 
caram 29\ abaixo do índice de inflação no mesmo período(4). De 

1968 a 1974, em pleno período do "milagre", a indústria automobilís 
tica experimentou um crescimento superior a 18\ a9 ano, como pode 
ser visto nos dois quadros que seguem: 

P.I.B. 

Produção 
trial 
Produção 
lística 

QUADRO 3 

TAXAS DE CRESCIMENTO INDUSTRIAL 
1968 - 1974 

1968 1969 1970 --
9,3 9,0 9,5 

I ndus 15,S 10,8 11,1 
Automobi 24,6 25,2 18,4 

1971 1972 1973 

11,3 10,4 11,4 

11,2 13,l 15,0 

25,1 18,8 20,1 

FONTE: FGV-ANFAVEA, in "Trihuna Metalúrgica", n9 16, março <.lc 197 3. · 



QUADRO 4 

CRESCIMElffO DA PRODUTIVIDADE NAS Ei\1PRESAS AUTOMOBI Lf STI CAS 

1970 - 1972 

70/71 71/72 70/72 

Ford 48 19 75 
Mercedes 31 10. 44 
Scania 30 44 
Volkswagen s 24 30 
Toyota 41 15 50 
Kubota-Teko 2 24 23 

FONTE: DIEESE, in"Tribuna Metalúrgica"n9 16, março de 1973. 
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Nesse período, de intenso crescimento, o salário médio 

dos metalúrgicos de São Bernardo experimentou uma · redução signif! 
cativa em termos reais, e diferenciada segundo os sub-setores, co 
mo pode ser visto · no quadro seguinte: 

QUADRO S 

RElJUÇAO DO SALÁRIO REAL M~DIO DOS METALÜRGICOS DE SÃO BERNARDO 
1969-1973 

~tet alúr gica 
Material Elétrico 

Mecânica 

Material de Transporte 

8,7\ 
17,S\ 
4,3\ 

·s,O\ 

FONTE:DIEESE, in"Tribuna Meta1Úrgica"n9 16, fevereiro/ 
março de 1973, pág. 4. 

A insatisfação dos trabalhadores da indústria automob! 
lÍstica quanto aos salários recebidos foi detectada por John llu!!! 
phrcy em pesquisa realizada durante o ano de 1975 cm uma das mais 
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importantes empresas do setor (Humphrey, 1980). Segundo o autor, 
nessa ocasião, 82\ dos trabalhadores por ele entrevistados mani 
festavam uma forte e frustrada expectativa de que os seus sal! 

rios deveriam ser mais altos devido aos aumentos de produtivid! 
de e lucratividade que eles sabiam estar ocorrendo na empres~Os 
trabalhadores achavam que · necessitavam e mereciam salârios mais 
altos, e que a empresa poderia pagá-los. Além disso, pensavam que 
as vantagens de se trabalhar nas grandes empresas automobilísticas 
jã não eram tão grandes quanto em um período anterior. 

A sensação experiment·ada pelos trabalhadores, portanto, 
além de uma perda relativa, ê de injustiça, que tem na sua base a 
consciência da importância do seu trabalho (do valor por ele prod~ 
zido)parao crescimento da empresa. Esse sentimento, como j ã se disse 
e como se demonstrará a seguir, será constantemente elaborado P! 
lo sindicato da categoria. A divulgação dos dados referentes à 
µ.rodutividade das empresas (particularmente as multinacionais au 
tomobilÍsticas) será .uma con~tante, contraposta s~mpre às perdas 

verificadas em relação a uma série de indicadores da qualidade de 
vida(S). ~ import~nte assinalar também que, conforme os dados le 

vantados por Humphrey, essa sensação de estar sendo injustiçado 
referia-se a necessidades que não estavam sendo atendidas e também 
a uma tdéia de merecimento (aquilo que lhes era devido pelo fato 
de produzirem o que estavam produzindo) que, como também jâ se a~ 
sinalou e como se demons~rari posteriormente, estará associada a 
idéia de dignidade, no discurso do sindicato e de vários trabalha 

dores de base. 

O outro problema importante, ainda referente ao salário 

e assinalado por Maroni (1982) e Rainha (1980) era a política sa 
larial das empresas. Apesar do poder quase absoluto do governo nc~ 

se período de definir a política salarial, determinando anualme~ 
te os índices oficiais de reajuste, as empresas conseguiram conse! 
var em suas m5os o controle de certos mecanismos que influenciavam 

significativamente o salirio real de cada trabalhador ou grupo 
de trabalhadores no interior das fibricas, atrav~s de um conjunto 
de normas e regulamentos que estabeleciam cargos, funções, carrci 
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ras, faixas salariais, critérios de promoçao etc. 

A existência dessa política salarial interna contribuiu 
para debilitar ainda mais o poder dos sindicatos e dos trabalhado 
res e~ geral, pois pode manter toda uma importante dimensão da de 
terminação dos salários fora do alcance de qualquer organismo de 
representação então existente e, portanto, fora do alcance de 
qualquer prática coletiva de resistência e luta. O estabelecimen 
to das ,faixas salariais, os critérios e porcentagem de aumento, 
eram definidos unilateralmente pelas chefias e constituíam-se. em 
um fator de promoção da desigualdade, individualismo e competição 
entre os trabalhadores, e de pressão no sentido de aceitar adis 
ciplina e a hierarquia existentes no interior das -fábricas. 

Em São Bernardo, jâ em 1974, essa situação era denuncia 
da com grande acuidade pelo sindicato da categoria. Dizem as re 
soluções do Congresso dos Trabalhadores MetalGrgicos realizado nas 
se ano: · "As grandes empresas possuem uma política salarial pr.2_ 
pria que se sobrepõe à política oficial. Os aumentos decorrentes 
desse regime particular não são submetidos a nenhum organismo de 
representação dos trabalhadores. São catalogados como mera libera 

. -
lidade e as empresas os atribuem a quem quer, como e quando quer, 
dando ~nsejos a favoritismos e à inevitável animosidade entre os 
beneficiados e os preteridos. 11

(
6) 

A Rotatividade no Emprego 

A instituição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e o fim de qualquer garantia de estabilidade no emprego to!. 
naram muito conveniente para as empresas a adoção de uma política 
de alta rotatividade da mão-de-obra. A possibilidade da dcmiss5o 
tornou-se não só uma ameaça mas uma realidade cotidiana, coloca~ 
do os operários cm uma situação de permanente insegurança e aca! 
rctando muitas vezes um a~cgo individualista e competitivo ao cm 

prego, a sujeição a condições de trabalho muito desfavoráveis (ri!_ 

mo acelerado, extensão da jornada, abuso das chefias) e a rcsistê~ 
eia a propostas de ação ou organizaçõo coletivas~ Esse foi também 
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mais um fator de diferenc~ação entre os trabalhadores. Os maisqll! 
lificados, apesar de também atingidos pela rotatividade, não pe! 
deram em relação a ela todas as suas defesas. A sua relativa es .·. . 

cassez tornava ma.is difícil a sua demissão e mais fâcil a procura 
de um novo'. emprego, caso isso acontecesse. Isso fez com que esses 
trabalhadores sofressem menos as consequências objetivas e subj! 
tivas da rotatividade, diferenciando seu potencial de coesão a 
ações coletivas de resistência. 

Mais uma vez, na percepção dos trabalhadores, aparece a 
noçao de injustiça. Analisando os resultados da mesma pesquisa, 
Humphrey (1980:103) afir~a que os operârios entrevistados mostr! 
vam-se muito ressentidos com as constantes flutua~ões de emprego: 

"Elas criam sensação de insegurança, e mais que 
isso, ap_~recem como injustas, espe~ialmente qua_!! 
do se ex1gem horas-extras dos operarias restan 
tes ( ..• ).A insegurança quanto ao próximo corte 
ajudava a manter a disciplina. A rotatividade da 
mão-de-obra é um dos aspectos mais impiedosos da 
gestão da indústria automobilística, e os operá 
rios del.a se ressentem seriamente." (grifos nos 
SOS) 

Intens'ificação. dos Ritmos e Extensão da Jornada: o Cansaço do Tra 

balhador 

No decorrer da década dos 70, os metalúrgicos de São 
Bernardo, assim como a grande maioria dos trabalhadores brasilei 
ros, devido à crescente perda do seu poder aquisitivo, viram-se 
obrigados a prolongar s1ua jornada de trabalho para além das 
9h30m "normais" C7). 

Direta ou indiretamente, os operários eram coagidos p~ 

las empresas a fazer horas-extras. A CLT permite a prestação <lc 
atê duas horas-extras por dia, em situações excepcionais, e de co 
mum acordo entre cmprcg3do e empregador. Mas, em muitos casos, os 
trabalhadores, ao assinarem o contrato de trabalho, compromete~ 
-se a pres tâ-las de acordo com a solicitação da ·emprcs:/8). E~ Sl' llll' 
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canismo confere-lhe a possibilidade de aumentar essa quantidade 
diâria,no momento em que, por qualquer razão, deseje intensificar 
a produção, evitando assim a contratação de novos operários e os 
encargos trabalhistas correspondentes. 

Alêm disso, formas mais diretas de pressão eram exerc! 

das cotidianamente sobre os trabalhadores: intimidações, discrim! 
nação na concessão de aumentos, ameaça de demissão etc. Era· com 
portamento comum das empresas, também, burlar a lei no que diz res 
peito à incorporação das horas-extras "habituais" no cálculo do 
139 salário,. do FGTS, das férias e do descanso semanal remunerado. 

Muitas vezes a exigência de prestação.das horas-extras 
era acompanhada da demissão de um grande número de trabalhadores. 
O resultado dessa política foi o prolongamento absoluto da jorn! 

da diâria de trabalho e o desrespeito sistemático ao descanso s~ 
manal remunerado. Alêm de significar um excesso de desgaste físico 
e psicológico para os trabaihadores, a política de horas-extras 
aumentava a sua dependência em relação à empresa, seja por ampliar 
o tempo de permanência no seu interior, seja porque esta, mais uma 
vez, .. conservava para si o poder de, segundo as suas conveniências, 
conceder ou não ao trabalhador a possibilidade de complementação 
salar~al C9). 

Por outro lado, a instituição dos turnos de trabalho, e 
ao rodízio permanente e obrigatório dos trabalhadores entre esses 
turnos, fazia com que o conjunto da vida do trabalhador, mesmo o 
tempo passado fora da fábrica, fosse organizado (ou desorganiz~ \ 
do) em função dos horários impostos pela empresa. O trabalho n~ 
turno era sentido como especialmente negativo. Ferindo a delimita 
cio natural entre o .dia e a noite, criava contradiç5es com os ho 
ririas do restante da família e, acrescido . do rodízio pcrmancnt~ 
tornava-se um sêrio impedimento ao desenvolvimento de qualquer o~ 
tra atividade (educativa, recreativa, associativa) com horirio fi 
xo(lO). Acresça-se a isso o fato do elevado crescimento da prod~
tividade da indGstria automobilistica no pcriodo ter sido apcn~s 
em parte resultado de mudanças tccnolócic3s ocorridas no processo 
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de produção, tendo decorrido, em grande medida, pura e simplesme~ 
te do aumento da intensidade do trabalho (Humphrey, 1982:88). 

. . 
Quais foram as consequências disso para os trabalhadores 

metalúrgicos? Um trabalho extenuante, que se prolongava muito além 
de 8 horas diárias, que invadia os seus fins de semana, que os 

obrigava a trocarem o dia pela noite, que em suma, passava cada 

vez mais a dominar o conjunto da sua vida. Um trabalho cujo pag! 
mento, em termos de salário, decresceu ao invés de aumentar no de 

correr da década. 

Esse processo provocou nos trabalhadores um desgaste fí 
sico e mental talvez Ímpar na história da industrialização recen 
te no Brasi 1 (ll). O que interessa aqui não ê comparar períodos,

mas antes assinalar que, nessa etapa, caracterizada pelo crescime~ 

to econômico a altas taxas, pela modernização e significativo a~ 
mente de complexidade do parque industrial brasileiro, as condi 
ções políticas vigentes tornaram possível a existência de um 
acentuado processo de exploração absoluta e relativa da força de 
trabalho, com graves conseqUênci as . . para a.. qualidade de vida 
da classe. A moderna indústria, implantada no país debaixo de 
acirrado autoritarismo, violentava as condições físicas e psicol6 
gicas dos trabalhadores, forçando a adaptação dos seus corpos e 
mentes' aos imperativos dos aumentos de produtividade exigidos p~ 
lo "Milagre" e garantidos pelo intenso despotismo fabril então rei 
nante. 

Onipotência e Impunidade da Autoridade Interna: a Humilhação do 

Trabalhador 

Às perdas objetivas acresça-se o sofrimento subjetivo. 
Durante o período analisado, não apenas foram sistematicamente <les 

. d d. . . d. . l~ . d b lh d . (ll) respeita os os ire1tos s1n ica1s e po it1cos os tra a a ores 
como tamb~m, de forma geral, foram desconsideradas, no interior das 
empresas, as regras mínimas da cidadania e da convivancia humana. 
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O desgaste físico e a tensão psicológica provocados P! 
las condições de tr.abalho até aqui analisadas eram muito acentu!_ 

·dos ·pela política de relações de trabalho, então vigente. Na con 
juntura fortemente repressiva dos anos 70, onde os sindicatos e/ou 
outras formas de organização dos trabalhadores foram tão enfraqu! 
cidas, os empresários puderam impor uma política de relações de 
trabalho baseada na repressão, na negação do diálogo, na desconsi 
deraç_ão e desrespeito aos direi tos sindicais, políticos. e humanos 
dos trabalhadores. Cresceu enormemente o poder das chefias, a quem 
cabia distripuir as horas-extr~s, definir os critérios de promoção 
salarial, avaliar o desempenho, exercer vigilância constante para 
que a delimitação do espaço fosse respeitada, impedir a comunica 
ção entre os operários durante o horário de trabalho, sua locom~ 
ção de uma seção a outra e atê mesmo dentro de cada seção, além de 
obrigar os trabalhadores a acelerar o ritmo e dar conta da prod~ 

~ão exigida no tempo determinado Cl 3). Independentemente da CLT ou 
mesmo das normas contidas nos Regulamentos Internos, os chefes 
criavam suas próprias normas particulares, excessivas e abusivas, 
exigindo que fos~em rigorosamente observadasCl 4)_ 

Onipotentes e confiantes na sua impunidade, os.chefes trata 
vamos trabalhadores com crescente brutalidade_ e desrespeito, tentando 

' . 
controlá-los nos mínimos detalhes, inclusive suas conversas e idas 
ao banheiro, o que obrigava muitas vezes os operários a urinarem 
em estopas ou garrafas junto às máquinas (Rainho, 1980). Os operário 
eram culpados por qual'luer falha que porventura ocorresse, e punidos 
com cartas de advertência, suspensão ou demissão por "justa causa" 
Os chefes mantinham-se também em permanente vigilância contra ·qual 
quer tentativa de resistência por parte dos trabalhadores. Segunde 
o depoimento de um operário, quando algo desse tipo se prcnunciav~ 
os chefes costumavam usar uma "tática suja: jogar o cara nos pi~ 

res serviços. Eles faz~m com que o cara vã perdendo a calma. Eles 
fazem uma agressão moral, xingam, humilham o cara, prã e_le se i rr: 

tar. Quando ele revida, o chefe faz um relatório dizendo que foi 
a~redi<lo e manda embora por justa causa.'' (Frederico, 1979:93). 

O trabalhador foi assim, durante todos esses anos, e ta_ 
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to mais quanto menos qualificado, por todos os meios, desvaloriza 
do, intimidado, humilhado, tendo sua dignidade profissional e huma 
na sistematicamente desrespeitada. D~rante muito tempo isso difi 
cultou·o surgimento de atitudes mais positivas de luta, pois o medo 
de ser punido, despedido,. de procurar o companheiro, estava . se! 
pre presente. Por outro lado, esse desrespeito e desconsideração 
sistemáticos eram fonte de grande e permanente tensão. Não foram 
raros os casos em que os operários, revoltados e desesperados d! 
vido às condições de trabalho jâ descritas e à constante vigilâ~ 
eia e agressão dos chefes, reagiram, às vezes violentament~ bri 
gas, facadas·, casos de "loucura", assassinatos ou suicídios, .foram, 
muitas vezes, o resultado desse processo(lS). 

2 - RELATOS DE UM DIA DE TRABALHO 

O material analisado a seguir ê composto po~ uma série 
de redações intituladas "Como foi o meu dia hoje", escritas em 
1976 e 1978 por alunos do Curso de Madureza mantido pelo Sindica 
to dos Metalúrgicos de São Bernardo(l6). 

O que chama a atenção,em primeiro lugar, ê a hcterogenei 
dade das formas de experimentar a situação vivida. Hã diferentes 
formas de elaborar a situação e o significado do trabalho, diferen 
tes 11-êticas" a ele relacionadas. O sexo, a idade, o nível de qu~ 
lificação serão importantes para explicar essas diferenças, mas 
não suficientes para que se tente estabelecer com elas qualquer 
relação mecânica. O significado atribuído ao trabalho, que cm Pª! 
te dependerá dos fatores acima citados, por sua vez, teri uma fo1 
te influência na maneira de vivenciar as demais condições de tra 
balho. Diferentes significados poderão determinar maneiras disti.!! 
tas de vivenciar inclusive algo que ê objetivamente igual: as me~ 
mas 10h30m passadas dentro Ja fábrica, as mesmas duas ou três ga~ 
tas em transporte ou na escola. Na base disso, a sensaçio de esta 
ou não recebendo uma compensação material ou moral pelo esforço <li 

pendido. 



54 

Em segundo lugar evidencia-se fortemente a tendência de o 
trabalho dominar o conjunto _da vida do trabalhador. Não estamos. 
nos referindo aqui apenas a uma condição est rutura1 e inerente a 
um modo de produção, no qual se impõe, aos não-proprietâri_os, a 
venda da sua força de trabalho sob a forma de mercadoria. Estamos 
falando de uma conjuntura marcada, como foi visto na seção ante 
rior deste capítulo, pela extensão absoluta da jornada de trabalh~ 
pela deterioração das condições urbanas de existência, pela deb! 
litação do poder dos trabalhadores de interferir na determinação 
das suas condições de trabalho. 

Evidencia-se, às vezes de maneira dramática, o modo 

pelo qual o trabalhador não controla as condições da venda da sua 
força de trabalho (salários, jornada, intensidade), não se reconhe 
ce na atividade produtiva e nem no seu produto. Mais ainda: rev~ 

la-se, através das imagens criadas pelos trabalhadores, como tudo 
isso se volta contra a sua própria subjetividade. O trabalhador 
sente-se um "autômato programado", a sua vida cronometrada ou "pe!. 
dendo-se" em um trabalho desgastante e exaustivo, onde nao hã rea 
lização pessoal nem prazer possível e que se repete da mesma ma 
neira por anos a fio. 

Mas nem tudo é repetição ou rotina. A subjetividade f! 

rida, mutilada, encolhida, não é, no entanto, anulada. Resiste-se 
·e reage-se a esse processo de diversas formas. Através, por exem 
plo, da "esperteza" com que se consegue enganar o chefe, do resg! 
te de uma noção de direito, do conhecimento e utilização da legi~ 
lação trabalhista. Através também daquilo que está fora do trab!; 

lho: a escola, a família, as férias, a pescaria com os amigos. 

o trabalho e a vivência no ambiente da fabrica, como p~ 

deri ser visto na analise das redações e tamb~m no capítulo se 
guinte, seri,contraditôria e muitas vezes ambiguamente, fonte de 
desumanização e possibilidade de humanização; mutilação e fragmc_!! 
tação da individualidade e possibilidade <lc (rc)dcscoberta <lc si 

mesmo e de um poder coletivo; degradação e fonte <lc dignidade, po 
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sibilidade de constituição de uma identidade pessoal e socialmen 
te reconhecida como tal. 

Durante o período analisado, a situação nao se manterã 
a mesma. Os aspectos negativos e dilapidadores da situação vivid~ 
do ponto de vista dos trabalhadores, predominavam amplamente no 
começo da década, marcada pelo auge repressivo da ditadura mili 
tar e pelo enfraquecimento do poder sindical. O acúmulo de lutas 
e experiências localizadas e . parciais no interior das empresas; e 
a intensificação da atuação sindical em um quadro de ampliaçã~ da 
resistência tlemocrâtica no conjunto da sociedade,contribuirão P! 
ra que aos poucos a situação vã se modificando. As greves de 1978 
serão o resultado desse processo e, ao mesmo tempo, .um marco na aber 
tura de novas possibi lidade.s. 

A Opressão do Tempo e da Rotina (*) 

"Hoje a minha maior preocupaçao foi sem dúvida o 
horário." 

No cotidiano do trabalhador, mar.cada fundamentalmente 
pelo trabalho, a noção de tempo é chave. Muitas vezes, violentamen 

\ -
te opressora. O tempo claramente dominante é o tempo de trabalho. 
~ ele ~ue determina o espaço de todo o resto. ~ ele que vai perm! 
tir ou. não, excluir ou não, invadir ou não a vivência de outras 
experiências significativas como a convivência familiar, a relação 
com os amigos, e as questões básicas da sobrevivência diária como 
comer e dormir. 

A dominação do trabalho sobre o conjunto da vida se ex 
pressa, em primeiro lugar, pelo número excessivo de horas que ele 
ocupa. Em função direta del~ se passam quase sempre mais de 12. h~ 

ras por dia: no mínimo 10h30m dentro da fábrica e mais duas ou três 

(*) Todas as frases daqui em diante citadas nesse capítulq a não ser quando haj 
outra referência explícita, foram extraídas dos relatos escritos pc los al!~ 
ms do Ulrso de Madureza do Sirdicato dos Metalúrgicos no período 1~7b/78. 
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no deslocamento da casa atê ela<17 l. Constituem exceçao aqueles 
que têm carro, os que moram perto do trabalho e os mensalistas, 
cuja jornada se inicia uma hora mais tarde. Por outro lado, ou 
tras 3h30m são dedicadas à Escola, o que perfaz frequentemente um 
total de 16 horas diirias passadas na maior parte das vezes total 
mente fora de casa. 

Para a maioria dos trabalhadores, nao hã indícios de que 
o trabalho traga em si qualquer satisfação. Apesar do trabalho e 
das atividades a ele diretamente relacionadas, como acordar na ho 
ra certa, preparar-se para sair, pegar o ônibus e entrar na fâbr! 
ca, ocuparem quase que t9talmente a descrição ·do dia vivido, ev! 
denciando assim a sua importância, ao mesmo tempo ele se revela, 
em si, despido de qualquer significação: 

"10h30m: 
10h55m: 
llhSSm: 
llhSOm: 
15h45m: 
16h30m: 
20h 
21hl0m: 
21h30m: 
02hl0m: 
02h24m: 
02h4Sm: 
03h05m: 
03h30m: 

Acordei, fui tomar um banho 
Saí para fazer jogo da Loteria Esportiva 
Almocei 
Saí para escola tomei 2 condução 
Fui da aula para o trabalho na VW 
Início do trabalho atê às 20h 
Fui a Santo André (hora janta) 
Retornei para a fábrica VW 
Recomecei o serviço 
Parei o serviço 
Marquei o cartão de ponto 
Tomei a condução 
Cheguei em casa 
Fui dormir atê 10h40m" 

Preciso, cronometrado, conciso, quase telegráfico. Eco 
nomia de tempo, de palavras, de imagens. Talvez por isso mesmo 
tão eloquente. A descrição do dia se resume quase que exclusivamc.!! 
te ao trabalho e à escolLNão ha mais nada digno de registro no 
dia vivido. Atê a ida a Santo André e o jogo da Loteria Esportiva 
parecem ser elementos ocasionais: 

"Trabalho das 16h30m às 2h20 (da manh5). Das 3h30rr, 
às llh durmo. Das llh às l2hl0, me preparo para 
vir a escola e almoço. E das 12h30m ~s 15h45m º! 
tu<lo." 
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"Cheguei do trabalho às 3h, deitei às 4h, levantei 
às 10h30m, almocei às llh, às llh4Sm tomei um ôni 
bus e vim para a escola. Iniciei a aula às 12h30m 
terminando às 15h45m e dando início ao trabalho às 
16h30m indo at~ às 2h20m. Isto ~ minha rotina: ca 
sa, escola e trabalho, de segunda à sexta-feira.TI 

A descrição do trabalho, por sua vez, se resume a um ar 
rolamento de horários minuciosamente definidos, seguidos de ativi 

dades precisas a serem realizadas em cada um deles: acordar e ir 
dormir, entrar e sair da fábrica, iniciar e interromper o servi 
ço. Não hâ qualquer descrição substantiva do trabalho nem qualquer 

indício de qualquer marca pessoal, impressa ao trabalho ou na qual 
o indivíduo possa se reconhecer. ~ interessante observar que in 

clusive os verbos que aparecem na primeira pessoa (denotando, Pº! 
tanto, uma ação do ~ujeito) referem-se sempre a algo que gira em 
torno do trabalho ("saí de casa", "tomei o ônibus", "parei o se! 
viço", "retornei à fabrica"), mas não a qualquer característica 

qualitatiya dele mesmo. 

Além disso, o trabalho é chato e cansativo. Uma sucessão 
de obrigações a serem cumpridas, em um tempo que ê sempre curto, 
o que vai obrigar a uma correria permanente. As palavras cansaço 
e correria talvez sejam as mais frequentemente utilizadas no con 

junto das redações. 

" ... sou p1ao, · trabalho prâ burro, quando dâ 17h30m 
estou mais cansado do que burro de tropa, venho 
prâ escola cansado e sem jantar, faço apenas um p~ 
queno lanche e assim passo a noite. ~ assim todos 
os dias, todas as semanas e todos os meses." 

"( ... ) E quando chega no fim de toda essa correria, 
não .tenho mais nem um pouco de disposição a não 
ser tentar descansar. Para que no outro dia seguin 
te possa fazer parte ou mai~ coisas que o de ho -
j e." 

A correria impede que sejam respeitados sequer os hor~ 
rios das refeições. O cansaço, físico e mental, ~ urna viv6ncia e~ 
tidiana, e tende a se transformar cm algo impossível de ser rccu · 
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perado, atê mesmo nos fins de semana. O trabalho, nessas condiçõe~ 

ê vivido como uma imposição, difícil de ser suportada: 

"Fui o trabalho como não de 
ser. To o ia e a mesma coisa. SeJ a, ias 
em que se trabalha demais e-vem o cansaço. · Hã dias 
em que não se faz nada e cansamos do mesmo jeito." 

"Começo a trabalhar às 7h e mui to cansado ••• Jâ 
acordo. com o corpo cansado." 

"Quando é sábado e domingo é que é coisa de pensar 
que vai fazer :tudo de novo. Nesses dois dias eu 
estou tão cansada ue não saio de casa. Fico arru 
mano as coisas para segun a- eira.' 

"Levantei às 4h30m com uma dor de cabeça terrível 
e fiquei mais mal humorado por lembrar que tinha 
de ir trabalhar." 

"Trabalho em dois turnos, 15 dias de dia e 15 dias 
durante a noite. Di o ue e horrivel e demais cha 
to. o posso azer o curso e Ma ureza o S1n ica 
to porque ele fornece aulas em dois períodos dife 
rentes. Trabalho como ferramenteiro, exigindo de 
mim na parte física e mental um pouco mais do que 
o razoável. A escola é mais um esforço depois des 
se dia de trabalho." 
(grifos nossos) 

Nem mesmo os trabalhadores mais qualificados, como os 

ferramenteiros e os inspetores de qualidade, conhecidos por suas 

condições "especiais'' de trabalho (salários mais altos, mais aut~ 

nomia frente às chefias e ao controle dos tempos), estão livres de 

desgaste físico e mental "um pouco mais que o razoável", e da au 

sência de qualquer identificação substantiva com o próprio traba 

lho. 

As imagens dos trabalhadores sao suficientemente claque! 

tes para ilustrar também o que os especialistas chamariam de "Ê 
diga crônica". O documento que encerra a II SEMSAT (Semana de SaQ 
de do Trabalhador), realizada cm setembro de 1979, alerta par3 a 

açio nociva que o esforço físico e mental excessivo podem causar 
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à saúde do trabalhador (Ribeiro e Lacaz, 1984). O esforço dispe~ 
dido durante o dia de trabalho, dentro de certos limites, leva a 
uma fadiga recuperável com o repouso. Se esses limites são ultr! 
passados com frequência, restará sempre um desgaste residual, que 
conduzirá à fadiga crônica. Seus efeitos são, em uma primeira f~ 
se, distúrbios de atenção, concentração, memória e raciocínio, 

que predispõem aos acidentes de trabalho. A seguir, distúrbios 
de humor, irritabilidade, alterações de sono, dores de cabeç~ pal 
pitações, falta de apetite, dores na coluna, impotência sexual. 

Na mesmo livro, documento elaborado por técnicos do 
DIESAT (Departmncnto Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos h_!! 

bientes de Trabalm) coro subsídio ao"Forum de Debates sobre Ibras-Extras, Tr~ 
balho em Turnos, Trabalho Noturno e Ritmos de Trabalho", realizado em 12/09/81, 
chama atenção sobre os efeitos negativos dos turnos de trabalho e 
do rodízio permanente entre eles sobre a saúde do trabalhador. Re 
tomando o problema da fadiga crônica, o estudo assinala que, cau 
sada pela duração excessiva da jornada de trabalho, ela pode ser 
muito acentuada por essas ocorrências. Assinala o alcoolismo, a 
alta incidência de distúrbios psicológicos ·e a predisposição aos 
acidentes de trabalho como alguns de seus principais efeitos, ob 

se~vados com muita frequência em várias categorias de trabalhad~ 
res. Os metalúrgicos estavam entre as mais atingidas, ao lado de 
bancários, têxteis, trabalhadores em transporte e datilógrafos 
(Ribeiro e Lacaz, 1984:50). Além disso, são muito frequentes os 
distúrbios do sono e os digestivos. Além de quantitativamente in 
suficiente, o sono dos trabalhadores que dormem durante o dia cos 
tuma ser perturbado qualitativamente pelo ruído do ambiente domés 
tico, o tráfego da rua e as precárias condições de habitação. Os 
distúrbios digestivos costumam ser causados por dietas mal equil! 
bradas e pela irregularidade do horário das refeições. 

Outra consequência sentida como fortemente negativa- <lo 
ritmo de vida imposto pelo trabalho ~ a dificuldade de garantir ui 

espaço minimamente satisfatório para a conviv~ncia familiar, as 
sim como para o lazer ou outras dimensões mais subjetivas <la viJa 

dos trabalhadores: 
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"Tem dia que eu nao tenho tempo nem de dar um sor 
riso." 

"Levantar-se às 6h da matina e não poder parar al 
guns minutos para Eensar um pouquinho é verdade! 
ramente uma correria." 

"Saio de casa às 6h e só volto às 23h. SÓ veio os 
meus filhos no fim de semana. 
(grifos nossos) 

No final das contas, o que sobra mesmo ê o cansaço, a 

sensaçao de estar sempre, compulsoriamente, correndo de um lado 
para outro na tentativa de cumprir as obrigações, quando não a de 
estar sendo completamente sugado, "esvaziado de toda a substân 
eia vital", como diria Simone Weil (1979: 100), ou como expre~ 

sa claramente a fala de um operário: 

"Trabalho na Volks, onde perco 70\ de minha vida." 

A sensaçao de "perder a vida" no trabalho é dada não ap~ 
nas por aquilo que é vivido em um dia singular de trabalho, mas P! 
la sua repetição. As imagens dos trabalhadores remetem muitas ve 
zes a uma sufocante idéia de rotina. A sensação de que existem 
poucas., coisas significativas em um dia de trabalho ("no dia-a-dia 
de um homem de trabalho acontecem poucas coisas que merecem desta 
que") .projeta-se para o conjunto da vida: 

"Vou para casa, janto e deito, para esperar que amanhã 
seja um outro dia de rotina." 

.. 
" ... e assim faço todos os dias, nunca muda, e sem 
pre a mesma coisa." 

"Fiz aquilo que vinha fazendo há 13 anos." 

"Hâ vârios anos: trabalhar, comer, dormir, ir P .~ 
ra a escola, resolver problemas familiares." 

"De manhã acordei às 6h como de costume, ou seja, 
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como· um autômato programado para exercer funções 
quotidianas durairtecercá de tres decadas": 
(grifos nossos) 

Mais uma vez, vale a pena lembrar Simone Weil (1979:143) 

e a sua descrição da relação entre a gestualidade do trabalho rep~ 
titivo, a cronometragem do tempo de trabalho dentro da fábrica e 
a sua projeção para o conjunto da vida do trabalhador: 

" ..• o futuro de quem trabalha numa fabrica é vazio 
por causa da impossibilidade de se prever, e mais 
morto do que o passado por causa da identidade dos 
minutos que se sucedem como os tique-taques de um 
relógio. Uma uniformidade que imita os movimentos 
dos relógios e nio o das constelações, uma varieda 
de que exclui toda a regra e toda a previsão, pro-
duz um tempo que para o homem é inabitável e irres 
pirável." 

Por opos1çao à dominação do trabalho sobre o tempo de vi 
da do trabalhador e o desgaste que isso provoca, o tempo do não-tra 
balho será valorizado muito positivamente. Do horário do almoço às 
férias, do horário de fim de expediente à sexta-feira (que é boa) 

em oposição à segunda (que é ruim): 

"Oba! hora do almoço, urna das horas mais felizes 
do dia. Bem, mas e apenas uma hora e novamente es 
tou atrás da mesa, dessa vez esperando o fim do -
dia. De repente, até que enfim, Sh30m, sai da fâ 
füca. Mas ainda tenho que andar 15 minutos para 
tomar o ônibus, e tenho que vir ao sindicato cstu 
dar Madureza e aqui estou." 
(grifos nossos) 

O tempo do não-trabalho é vivido como um momento de ali 

vio, e a saída da fabrica corno um momento de liberdade ("até que 
enfim"). Mas são apenas momentos, porque logo se sucedem novas 
obrigações e novo esforço. A sua possibilidade, porém, continua 
também presente, assim corno novamente a imposição do trabalho 1 a 

cada dia que passa. 

"Quando deu a hora de marcar o ponto cu estava per 
to do re16gio e marquei e fui para o vcsti~rio trii 
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car de ro4J:>a a fim de terminar essa malvada se 
gunda-feil}ª·" 

As férias, quan~o são gozadas, sao a oportunidade de co~ 

viver de outra forma com i família: de brincar com os filhos, aj~ 
dar a mulher nas tarefas 49mêsticas, consertar alguma coisa. E, 
principalmente de suprir ~lgumas carências básicas acumuladas no 
dia-a-dia do. trabalho comq, por exemplo, comer e dormir direito, 

. - . ..; . . 
com prazer e nao em meio~ correria constante, em um ato que ser~ 

duz à estrita .reposição d~s ener_gias (ou melhor, parte delas) ga_! 
tas no trabalho e que serão novamente gastas no momento seguinte: 

"De extraordinário eu posso dizer que o dia come 
çou excelênte, pois estou de. férias e como tal 
posso deitar e roncar." 
(grifos n~ssos) 

Deitar e roncar. Mais do que sunrir estritamente uma ne - -
cessidade de repouso, hi ~lgo aqui de gula e prazer. Dormir al6m 

da necessidade estrita, gµla de quem sofre uma sensaçao quase eter 
na de sono e cansaço, o correspondente ao que Antonio Cândido cha 
ma. de "fome psíquica", ou seja, a sensação eterna de fome, quase 
impo-ssível de ser suprida,, sofrida por aqueles para quem a alimcn 

- ~ b "d" (18) taçao e um pro lema coti :iano • 
\ 

A realidade do trabalho vivida como imposição e algo 
que em si mesmo não traz nenhuma satisfação, não provoca, porém, 
apenas o esmagamento ou a resignação do trabalhador. Frente a es 
se dado, a reação encontrada é muitas vezes a da reafirmação da 
própria subjetividade. A ironia, a esperteza, a transgressão, a 
tentativa de criação de ardis que possibilitem a reapropriação p~ 
lo trabalhador de um pouco de espaço e do tempo de vida dominados 

pelo trabalho, são algumas das formas pelas quais isso se expressa. O 
esforço não é visto corno um valor ou um sacrifício a ser assurnid~ 
mas, pelo contrário, como algo a ser evitado, contra o qual hâ que 
se defender o máximo possível: 

"Dia de todos os dias. 
Levanto-me às Sh30m, meio dormindo, cansado, chato_!! 
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do com a vida (isto na sesunda-feira). 
Quando chego no ponto de onibus, lá vem o amareli 
nho, cheio de gente que luta como cu. 
No trabalho en ano o mais ue osso levo os 
t1 as no an c1ro, para er, e ga 
nho para trabalhar e estudar." 

"No trabalho recuro des ender o mínimo de esforço 
possivel. Procuro resolver certos pro lem1n as sem 
sair da mesa, )ara poupar-me, é claro." 
(grifos nossos 

A ~esma atitude apar~ce no relato do trabalhador que faz 
questão de dizer, sempre com um certo tom de orgulho pela própria 
esperteza, que fica sempre do lado do relógio de ponto no fim do 
expediente, com o objetivo de ser o primeiro a sair, e não ficar 
na fabrica nenhum minuto a mais do que o estritamente necessário. 
Ou naquele que critica o controle do tempo na fabrica ("as 7h jâ 
estava com o criticado cartão marcado, aquele que vai somar o º! 
denado mensal"), . a alimentação servida ("Trabalhei até o horário 
em que se diz almoço, mas no fundo nem sempre é, porque o que se 
come numa refeiçào de restaurante de qualquer indústria automobi 
lística, seja ela qual for, nunca merece o nome especial de almo 
ço"), evidenciando as suas necessidades e a impossibilidade desa 
tisfazê-las adequadamente. O protesto dirige-se às condições de 

' trabalho e ao grande esforço dispendido na tentativa de conseguir 
realizar coisas mínimas como tomar banho ou "morder alguma coisa 
para poder resistir até às 23h na escola." 

A ironia é uma arma importante. Ela reaparecerá como fo; 
ma de criação de espaços de sociabilidade, de códigos de comunic~ 

ção entre os trabalhadores, de uma linguagem que permitirá a iden 
tificação coletiva e a crítica dos aspectos sentidos como mais 
arbitririos das condições de trabalho. Mais uma vez será um momcn 
to de reafirmação da subjetividade frente à objetividade da situa 
cão imposta. ~o que veremos no próximo capítulo, na descrição 
das "brincadeiras" realizadas com tanta frcqUência entre os trahE. 
lhadores da Mercedes, tendo como "vítimas" seus chefes e superiorc 
ou· at~ mesmo os próprios colegas. O riso e a brincadeira poderão 
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representar ainda a busca da alegria, do prazer, ''em contraposição 

à ética do sacrifício e da pobreza como redenção" (Zaluar, 1985: 

115), assim como a capacidade de discriminação de si mesmo em r~ 

lação às condições vividas, aos elementos objetivados - e impo! 
tos - da realidade. Um indício de que existe no sujeito um espaço 
de liberdade e resistência, descoberto ou afirmado no momento so 
litârio ou coletivo do exercício da ironia e da brincadeira. 

Outra forma de afirmar a subjetividade frente à objet! 
vidade da situação imposta é o· aparecimento da noção de direito 
e de contrato: 

"Lutei até às 17h30m quando é minha obrigação cum 
prida conforme contrato. Cumpri a obrigação gra -
ças a Deus e a um pouquinho de correria." -

"Hoje eu trabalhei relativamente tranquilo, sem 
enchimento de encarregado, pois para a gente fazer 
a obrigação que é mandada não sera necessario en 
chimento de encarregado." 

"Hoje eu cheguei atrasado e eles prenderam o meu 
caderno na portaria. Fui até o RI reclamar e na ho 
ra do almoço fui na portaria reclamando o meu ca
derno que eu queria estudar, e que eles me dissei 
sem ual o arti o da le islaçao trabalhista ue 
pro1 la o unc1onar10 e estu ar na o almo 
ço. Eles devolveram-o meu caderno." 

"O meu 'querido chefe' pretendia que eu assinasse 
férias sem receber grana. Bem, aí foi a hora de 
usar um pouco do que cu aprendi aqui com o 'Va! 
tão': lei é lei, primeiro o dinheiro, depois eu 
assino. Bom, recebi o dinheiro, mas perdi a amiza 
de do chefe . " 
(grifos nossos) 

A noção de contrato vem acompanhada da consciência de 
q~e a contrapartida dos deveres a serem cumpridos são os direitos 
a serem respeitados (individuais e trabalhistas). O trabalhador 
não domina as condições de estabelecimento do contrato, e este o 
obriga a suportar uma s6ric de coisas, como o esforço a ser dis 
pendido durante a jornada para dar conta da produtividade exigid~ 
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e. a presença de urna autoridade controladora. Mas a afirmação da 

subjetividade, e de uma específica noção de dignidade, irâ se re 
. velar na disposição de não ceder ou não entregar nada a mais do 
que o estritamente estabelecido nesse contrato. Cumprida a sua 
parte, o trabalhador faz questão de delimitar o seu espaço e de 
fendê-lo da invasão e da arbitrariedade do outro ("... para a ge_!! 
te fazer a obrigação que é mandada não será necessário enchimento 
do encarregado."). 

A noçao de dignid~de nao está associada à idéia do tra 

balho como o. sacrifício redentor, mas, ao contrário, à reivindic~ 
ção do respeito. que é ~evido ao trabalhador, e à possibilidade de 
não se deixar esmagar pelas condições de trabalho adversas. Ser 
digno é conseguir um espaço de afirmação de si mesmo (e dos pr~ 

prios direitos), apesar de tudo isso: do cansaço, do esforço do 
dia de trabalho, do poder d? chefe e da sua vontade de onipotê_!! 
eia. o que implica numa atitude permanente de resist'ência e rei_ 
vindicação, como a que aparece nos depoimentos citados, que ê i_!! 
dividual mas encontra apoio em alguns instrumentos existentes, 
como por exemplo a CLT. 

Porém, como já se fez questão de assinalar, a vivência 
das cdndições de trabalho e o significado a ele atribuído pelos 
trabalhadores não são homogêneos. Entre os relatos escritos pelos 

alunos do Curso de Madureza mantido pelo Sindicato de São Bernar 

do, existem os que atribuem ao trabalho um significado diferente 

do que foi at~ agora analisado. Para . esses o trabalho tem um 
significado mais positivo, seja porque objetivamente as suas co~ 
dições são melhores (devido ao seu grau de qualificação ou à oc~ . 

pação de postos de chefia ou supervisão), seja porque simplesme.!! 
te elaboram subjetivamente de urna outra maneira as condições vivi 

das. 

A 11!1tica do Provedor" 

Para alguns trabalhadores, as condições vivi<las sao ba 
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sicamente as mesmas que as até agora descritas: jornadas longas 
e exaustivas, dificuldade de convivência familiar, ausência de 
identificação substantiva com o trabalho. O trabalho em si não 
ê menos penoso, mas a situação é elaborada de outra forma: 

"L;v!ntei às Sh da manhã, fui para o trabalho. 
Sai as 16h30m bastante cansado. Mas mantendo o 
estado de espírito bastante altivo, quase nao 
eosso nem sentir a fadiga. Agora, depois de tudo 
isso, depois desse corre-corre que a vida me ofe 
rece para sobreviver, estou aqui pontualmente, -
dessa vez para obrigações escolares. Quero dizer 
que tive mais um dia bonito." 

O relato nao é impessoal e objetivado como o das red! 

ções "cronometradas". Aqui a ausência do "eu faço", referido dir~ 
tamente ao trabalho é preenchida pelo "eu cumpro", que não se con 
funde simplesmente com um "obedecer às ordens dos chefes", mas P! 
rece estar referido a uma noção mais ampla de dever, que por sua 
vez também difere daquela baseada no contrato e cuja contrapart! 
da são os direitos nele estabelecidos. A compensação para o e! 
forço cotidianamente dispendido, interpretado como o dever a ser 
cumprido, ou aquilo "que a vida me oferece para sobreviver", e! 

tâ situada em outro nível, e tem em seu cerne uma noção de sacr! 

fício,,que darâ um novo significado à situação vivida: o dia pod~ 
râ se tornar "bonito" e a vida "maravilhosa": 

"Tive um dia de trabalho com muitos problemas, mas 
com muita força de vontade consegui superâ-los. 
Tenho uma vida maravilhosa." 

Surge aqui tàmbêm uma outra noção de dignidade, que es 

tarâ muito associada à idéia de respeitabilidade, assentada no 
que Alba Zaluar (1985) chama de "ética do provedor": 

"Se eu faço tudo isso não é bem pensando em mim, 
mas sim em meus filhos e minha esposa." 

O elemento compensador do sacrifício perpetrado será a 
tarefa de prover a família (mulher e filhos) daquilo neccss5rio 
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nhecido como digno. Segundo Zaluar (1985), ê a "ética do provedor" 

.que faz com que o trabalhador possa aceitar como positivos o tra 
balho e a sua disciplina. ~ na capacidade de cumprir adequadamen 
te esse dever que se situa a possibilidade de adquirir uma condi 
ção de respeitabilidade: aos olhos da comunidade, de sua família 
e de si próprio. Por esse caminho o trabalhador conseguirá con! 
tituir uma identidade e adquirir um "valor moral super~or" capaz· 
de diferenciá-lo dos "vagabundos, bêbados, malandros e bandidos", 
superando a vivência de exclusão e definindo para si um "lugar . . 
na sociedade". 

Serâ essa identidade, assim constituída, o elemento co! 
pensador, capaz de transformar a vivência de esmagamento e exau! 
tão (ou seja, de um esforço que se esgota em si mesmo), na vivê~ 
eia do sacrifício, que supõe a possibilidade de obter em troca 
desse esforço uma recompensa situada em um plano superior. 

Mas a possibilidade de conferir um sentido positivo ao 
trabalho por meio da "ética do provedor", em torno da qual se e! 
trutura a identi~ade do "trabalhador responsâve l", não necessari! 
mente resolve a tensão e a ambiguidade com as quais o trabalhador 
vivenc\a a sua condição. Apesar do trabalho ser visto como a via 
de acesso a uma vida digna, apesar do esforço cotidianamente di! 
pendido para que isso venha a ter êxito, as condições adversas 
em que o seu exercício geralmente se da (baixa remuneração, núm~ 
ro excessivo de horas trabalhadas, disciplina despótica) repõe 
também cotidianamente as dificuldades de desempenhar a contento 
a função de.provedor, o que poderá ameaçar toda a construção na. 
qual haviam sido depositadas as esperanças de estruturação de uma v!, 
da "digna" e com sentido. São essas dificuldades que, segundo Za 
lua~ fazem com que o trabalho perca o sentido acima referido para 
uma série de trabalhadores, entre os quais, na população por ela 
estudada, se destacam os jovens(lS). 

A amhi guidadc do trabalho como fonte de dignidade e in 



68 

dignidade esti pres~nte no material analisado. Na diversidade em 
que se apresentam os relatos do dia de trabalho, estes exprimem 
de formas e com ênfases diferentes os diversos lados dessa ten 
são. Alguns deles sintetizam de maneira mais clara a predominâ~ 
eia de um tipo de vivência sobre as outras. Sobra a questão, que 
será analisada mais à frente, da maneira pela qual essas diversas 
e diferentes experiências individuais poderão encontrar vias de 

comunicação, de que maneira poderão ser coletivamente elaborada_s 

e nessa elaboração, mutuamente transformadas, passando a consti 
tuir um dos eixos de seu movimento. 

A Descrição Substantiva do Trabalho 

"Diário de 03/08/76. 

Em primeiro lugar ao levantar, trocar de roupa, 
escovar os d.entes e tomar café. Pensar em Deus; e 
seguir às 7h30m para o trabalho. 

Ao chegar ao rectnto onde trabalho, encontro como 
sempre as mesmas tarefas diárias, que é analise 
de reclamações de peças faltantes, para os impor 
tadores de diversos países, de acordo com as suas 

· reclamações. 

Ao terminar todas essas analises, preparo todos 
os documentos necessários e trato então de distri 
buir aos setores que envolvem as respectivas pe 
ças. Portanto torna-se uma tarefa muito importãn 
te para mim. 

Terminando esta parte, outra important& ~todas 
as documentações de fornecimentos especiais, o 
qual tenho sob minha responsabilidade, sendo que 
esta requer, ou melhor, todas estas requerem de 
minha arte muita atencio, ara que nao haja falhr 

. na ocument açao' o que e mui t01mport ante para a 
!1rma, idem para o meu nivcl salarial. 

Ao terminar essa jornada diâria, regresso para e~ 
sa, onde tomo um banho, e imediatamente rumo aº! 
cola, onde são executadas novas tarefas que júlgo 
muito importante para o meu futuro." 
(grifos nossos) 

Como pode ser observado, h5 nesse depoimento (de um 
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trabalhador mensalista) algo diferente de todos os que atê agora 
foram analisados: u.ma descrição substantiva do trabalho. O esforço 
ainda continua presente: o trabalho cansa e é difícil, exige ate~ 
çao e responsabilidade, deixa pouco tempo para outras coisas. Por 
outro lado, ele ê também fonte de satisfação. Não aquela advinda 
do cumprimento do dever entendido como sacrifício, mas de algo bem 
mais concreto e imediato. 

O trabalho não se resume a uma rotina repetitiva ou ao 
cumprimento ~e ordens que não ~eixam qualquer autonomia para o 
trabalhador. Hã um espaço de iniciativa, de responsabilidade. e de 
identificação do trabalhador com a atividade realizada: 

''Trabalho na Mercedes Benz. 
Função: Su ervisor de Controle de ualidade. 
Tenho 50 pessoas so m1n a responsa ili a e. 
Levanto normalmente às 6hl5m. Apôs o café fui pa 
ra o serviço onde chego às 7h30m, já iniciando Õ 
trabalho mesmo antes da hora para mantê~lo em dia, 
a rotina normal e diária é supervisionar o servi 
~o, atendimento a vários outros departamentos e
fornetedores, correção de relatórios etc ati is 
17h30m. Saio da fâbricar venho para a escola de 
onde saio às 22hl5m e chego em casa às 23h para · 
jantar." 

O trabalho realizado é valorizado e valorizante. Não por 
algo intrínseco a ele mesmo (não se trata da glorificação do trab~ 
lho em si como algo dignificante), mas pelas condições concretas 
em que e exercido. Aqui também elemento de constituição de identi 
dade, onde a ideia da responsabilidade está presente, embora com 
um sentido diferente. A satisfação está ligada à possibilidade 
do exercício de uma qualificação profissional reconhecida como i~ 

portante, ou da ocupação de postos de mando e supervisão, que tem 
como contrapartida poder e prestígio dentro da fábrica e frente 
aos próprios companheiros ou subordinados de trabalho. Não por 
hcaso esse tipo de interpretação da situação de trabalho aparece 
quase exclusivamente no relato de profissionais qualificados, 
tê~nicos, mensalistas, chefes e supervisores. 



70 

Nos depoimentos acima citados, esses elementos parecem 
ser mais importantes na atribuição de um sentido positivo ao tr! 
balho do que o exercício em si de uma qualificação profissional 
e a identificação com a atividade produtiva que daí pode advir. 

Hã também elementos de identificação com a lógica da empresa que, 
por sua vez, sera pelo menos em parte baseada nas funções objet! 
vamente exercidas por esses. trabalhadores. O fato de exercer um 
papel de destaque ou de mando na organização produtiva ou admini~ 
trativa da empresa tornara difícil para muitos deles separar a 
sua competência profissional específica dos objetivos de produti 

vidade e distiplina definidos pela direção da empresa: 

· "Às 7h30m parti para o trabalho na Mercedes Benz, 
onde ocupo cargo técnico, mais precisamente pro 
jetista de meios de transporte. Omito~me em rela 
tar pormenorizadamente o trabalho tendo em vis 
ta o sigilo profissional. 

( ... ) Jã no Sindicato procurei o caixa para pagar 
a segunda mensalidade escolar. Alias, fui o pri 
meiro a pagar essa mensalidade." (mensalista) -

Em alguns outros depoimentos a relativa satisfação com 

o trabalho não significarâ a ausência de crítica em relação a uma 
série de questões, tais como o cansaço físico ou a pressão das 
chefias. Estará baseada menos em uma possível identificação com a 
lógica da empresa ou na utilização de postos de mando e mais em 
dois outros fatores: o conteGdo em si do trabalho (ligado a uma 
qualificação profissional reconhecida enquanto tal e com a qual o 
trabalhador se identifiça) ou das condições específicas do seu 

exercício tornarem-no menos estafante ou degradante. 

Em mais de 150 depoimentos, encontramos apenas duas v~ 
zes expressões tais como "gosto do meu trabalho", "gosto realmc.!! 
te do que faço", ambas ditas por profissionais qualificados, o 

p_rimciro,mecânico especializado alocado no Departamento de Eng~ 

nharia Experimental da fábrica de tratores If Case, e o segundo, 
inspetor de qualidade da Volkswagcn. 

Um eletricista de manutenção, apesar de nao revelar qual_ 
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quer satisfação com o conteúdo em si do seu trabalho, ressalta c~ 
mo.elemento positivo a relativa liberdade que goza pelo fato de 
trabalhar na manutenção: o trabalho aí cansa menos, e permite-lhe 
muitas vezes estudar durante a jornada: 

"Meu serviço não dâ para cansar muito, porque eu 
só trabalho de plantão. Sendo plantão é um pouco 
m~is manerado. O serviço varia muito, tem dia que 
da muito, tem dia que não." (eletricista de manu 
tenção). -

A mesma vantagem é assinalada por um supervisor de pr~ 

dução, que inclusive tem consciência de gozar de uma situação. r~ 
lativamente privilegiada dentro da empresa (" •.. gostaria que todos 
os meus colegas tivessem · a mesma sorte ... "): sua jornada é menos 
densa, o que lhe permite trabalhar· 50 minutos e estudar os outros 
10 em cada hora. 

Outro aspecto enfatizado como elemento de satisfação é 
a ~ossibilidade de ter um bom relacionamento dentro da empresa: 
amizade com os colegas e respeito e reconhecimento por parte dos 
superiores. Finalmente, algo que diz respeito ao conteúdo do tra 
baiho propriamente dito: a possibilidade de exercer urna atividade 
que nao seja rotineira, e que permita "parar para pensar". 

Corno exemplo, destaca-se o depoimento de um ferramentei 
ro que; após criticar o revezamento dos turnos e a "irritante" prc~ 
são da chefia, ressalta no entanto que não pode se queixar do seu 
trabalho porque "ele não é exatamente de rotina, e hâ dias em que 
se para prã pensar". Esse ê o mesmo motivo que faz o mecânico e~ 
pecializado da. I f Case gostar do seu trabalho (" ... realizo servi_ 
ços variados em uma seção experimental. .• "), indicando a existên 
eia de um aspecto estimulante na atividade desenvolvida. 

O Trabalhador Bem Comportado 

Mais do que definir o trabalho como positivo, o que cha 
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ma a atenção nesses· outros relatos ê a ausência de qualquer críti 
ca ou queixa em relação às condições de trabalho. A sua descrição 
substantiva é substituída pela afirmação da disposição de ser um 
"funcionário eficiente", e por aí ê medido o suces·so ou não da jor 

. . 
nada vivida. O espaço de iniciativa e poder e a valorização pes 
soal e profissional daí advinda, presentes nos depoimentos ant! 
riormente citados, são aqui substituídos por uma noção de eficiê~ 
eia funcional muito mais submissa, como elemento constitutivo da 
identidade do trabalhador. Ao invés do usufruto de uma posição r! 
!ativamente privilegiada na hierarquia da empresa, hã uma aceit_! 
ção a-crítica desta, a partir de uma posição subordinada. n curi~ 
soque, enquanto o discurso anterior era típico de profissionais 
qualificados, chefes e supervisores, este agora aparece mais ou m! 
nos indistintamente entre trabalhadores qualificados e não-qual! 
ficados, assim como chefes e subordinados. 

"Trabalhei muito, fiz todas as minhas obrigações e 
esta tudo bem." (chefe) 

"Hoje correu tudo bem no meu trabalho, porque con 
segui desenvolver corretamente a minha função P! 
rante os meus superiores." 

"Foi um dia maravilhoso. Trabalhei muito e fiz um 
bom serviço e dei muita produção." 

"Até hoje poucas reclamações eu tive, pois faço 
de tudo para que isso não aconteça, pelo menos !~ 
ço de tudo para ser no meu trabalho uma funciona 
ria eficiente." (mulher, mensalista) 

Além das duas questões básicas em torno das quais se ar 
ticula o relato do dia vivido, hâ ainda uma série de outros regi~ 
tros sobre o que se passa dentro da fibrica~ 

Em primeiro lugar, e mais uma. vez, problemas relativos 
ao tempo e ao desgaste físico e mental: horas-extras, intensidade 
dos ritmos de trabalho, dificuldades adicionais enfrentadas pelos 
que trabnlham no período noturno e, mais ainda, pelos que fazem 
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revezamento de turnos. As queixas em relação a esses aspectos sao 
frequentes e os trabalhadores, muitas vezes, caracterizam o seu 
e.stado de espírito como de nervosismo, irritação, mau-humor, "neu 
rose". 

Em se·guida, problemas referentes ao relacionamento com 
as chefias e demais superiores. 

"Hoje eu cheguei atrasado e trabalhei muito fazen 
do lOh por dia, e ainda com o chefe em cima mandan 
do e desmandando, eu como empregado tenho que atu 
rar esse esquema cansado ou não cansado." 

"Discuti com a chefia, fiquei muito invocado, ata 
cou minha neurose." 

" ••• ainda mais com a pressão diária da chefia, que 
é comum, mas· chega ao ponto de ser irritante." 

"Começo a trabalhar às 7h e muito cansado, mas ten 
tando dar demonstração para o _chefe, e nesse ri tmõ 
conseguimos terminar o dia." 

Os principais motivos de tensão e conflito cor11 as chefias 
são os' atrasos e a pressão exercida pelo cumprimento dos ritmos de 
produção. Alim disso, a arbitrariedade, a desconsideração das ne 
cessidades e a violentação dos direi tos do trabalhador. As reações 
sao variadas. Hâ o trabalhador que procura evitar o conflito atra 
vês do seu "bom comportamento"' o que pode implicar em certas van 
tagens (protecionismo, promoções), mas também em maior violent~ 
ção dos seus próprios limites físicos e psicológicos. Por outro 
lado, o acúmulo de tensão e o nervosismo são problemas muito co 
muns, e com o passar do tempo podem contribuir para os descquil! 
brios psíquicos ("fiquei mui to invocado e atacou a minha neurose"), 
ou estourar em conflitos por vezes de dimensões trágicas, como os 
registrados por Frederico (1979). 

Outra reaçao que convém mais urna vez ser assinalada 
de nao aceitar a arbitrariedade e reivindicar o respeito aos Ji 



"/ 4 

reitos que estão sendo violentados, utilizando-se dos instrumentos 
legais e institucionais disponíveis, como o trabalhador que nao 

. acei teu "assinar as · férias em branco" assumindo a "inimizade" do 

c~efe, ou a retençio do caderno de estudo na portaria da fibrica 
como punição para o atraso, invocando a CLT em sua defesa. 

Essas questões serao retomadas no capítulo seguinte, o~ 
de serâ analisada a vivência das condições de trabalho no de 
correr da dêcada dos 70 nas quatro grandes empresas aut~mobilísti 
cas de São Bernardo: a Scania, a Ford, a Mercedes e a Volkswagen. 
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NOTAS 

(1) Ferreira de Camargo et alli, 1982:59 

Sem pretender refazer aqui essa discussão, levantaremos ap~ 
nas alguns dos indicadores que nos parecem mais expressivos 
desse processo: 

a) O tempo médio de deslocamento casa-trabalho na Grande _ São 

Paulo aumentou 30\ entre 1970 e 1976: os usuários ·de 
transportes coletivos residentes na periferia gástam de 3 
a 4 horas diárias nesse trajeto (op. cit.y pág. 33). 

b) Em 1975, o trabalhador que recebia um salário mínimo dev! . 
ria trabalhar 466 horas e 35 minutos mensais, isto é 15 hox;as e 55 
minutos diários durante 30 dias por mês para cobrir ga~ 
.tos básicos mínimos com nutrição, moradia, transporte e 

vestuário. Na Grande São Paulo, 19\ dos empregados enco~ 
travam-se nessa situação. Para atingir os níveis de 1958, 
o salário mínimo deveria ser, em 1975, igual a CrS 1.413,00 
e não CrS 532,80, portanto, quase tris vezes inferior. Co! 
siderando que 75\ da população empregada em São Paulo g! 
nhava ate 3 mínimos, essa era a porcentagem de trabalhado 
res da região que recebia um salário equivalente ao mínl 

mo de quase 20 anos atrás (idem, pâg. 45). Deve-se acres 

centar que a queda do salário mínimo real durante todo o 
período do milagre foi extremamente acentuada, e que cm 
1978 ele correspondia a apenas 50\ do seu valor em 1959 

(Ver Anexos: Quadros 1 e 2). 

c) Devido à queda do poder aquisitivo dos salârios, o número 
de horas necessária~ à aquisição da ração essencial para 

um trabalhador que recebesse o salário mínimo, aumentou 
de 65 ooras e 5 minutos cm 1959 para 135 horas e 37 minutos t't1l 197 8. 
~{ais uma \'CZ pode-se observar que durante os anos do Mil~ 
gre esse crescimento foi ainda mais acentuado, cspccialme~ 
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te em 1973 e 1974, quando eram necessárias respectivamente 
147 horas e 4 minutos e 163 ~oras e 32 minutos para comprar a mesma 

· quantidade de gêneros (Ver Anexos, Quadros 1 e 3). 

d) O índice de mortalidade infantil, que pode ser considera 
do o "indicador síntese da qualidade de vida" (ICowarick, 
1983), que vinha baixando na Região da Grande São Paulo 
na ordem de 30\ de 1940 a 1950 e 32\ de 1950 a 1960, vo! 
tou a subir em 45\ entre 1962 e 1975 ("Região Metropolit_! 
na de São Paulo, Diagnóstico 1975 - Condições Urbanas -
Saúdºe", Secretaria dos Negócios Metropolitanos). As princ! 
pais causas da mortalidade infantil na região seriam as 
doenças infecciosas, relacionadas diretamente às carências 
de saneamento ambiental e à subnutrição, por sua vez, em 
grande parte explicadas pelo decréscimo salarial ocorrido. 

(2) O setor metalúrgico, o~ seja, .o cónjunto de empresas que co! 
respondem à base dos sindicatos metalúrgicos, é dividido em 
quatro sub-setores: mecânico, material elétrico, metalúrgico 
e material de transporte. A indústria automobilística corre! 
ponde a 87,6\ da produção cb sub-setor de material de transpo! 
tes · (dado referente ao conjunto do país, Tavares, 1978). 

(3) Para uma discussão mais detalhada do assunto, ver Oliva, 
1980. 

(4) DIEESE: "10 anos de Política Industrial", citado por Hum 
p h re y , 19 7 9 : 9 5 . 

(S) Tudo isso serâ discutido detalhadamente no terceiro capítulo 
desse trabalho. 

(6) Resoluções do 19 Congresso dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Bernar 
do do Campo e Diadema - 6 a 8 de setembro de 1974. 

(7) Apesar da jornada de trabalho no Brasi 1 ser regulamcntuda cir 
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8 horas diárias (48 semanais), é prática comum o seu prolong! 
mento por mais lh36m, com o objetivo de compensar o não 
trabalho aos sábados. Assim, em muitas empresas, a jornada 
"nor.mal" de trabalho ê estabeleci.da em 9h36m diárias. Com uma 
hora a mais para a refeição, isso significa que os trabalhado 
res passam na empresa· um mínimo de 10h36m por dia. Com mais 
duas horas extras esse número ·subiria para 1Zh36m. Como se ve 
rã no capítulo seguinte, no período analisado, esse número era 
frequentemente ultrapassado nas empresas automobilísticas de 

São Bernardo. 

Estudo do DIEESE intitulado "FamÍ-lia· Assalariada: Padrão e Cus 
to de Vida" (Estudos Sócio-Econômicos, n9 2, jan/1974), denu~ 
eia a ocorrência dé uma queda da ordem de 36,S\ no salário me~ 
sal dos chefes de família no período 1958 a 1969. Essa perda 
teria sido em parte compensada pe_la entrada de mais um membro 
da família no mercado de trabalho (esposa ou filho menor). Mes 
mo com esse acréscimo, a redução na renda familiar foi da or 
dem de 9,4\ no período. A outra .forma de compensar a redução 
no poder aquisitivo era justamente o prolongamento · da jornada 
de trabalho através da prestação das horas-extras, com conse 

qUências altamente negativas para a saúde física e psicológ! 
ca do trabalhador (Ribeiro .e Lacaz, 1984). Esta questão será 

\ 

retomada na segunda parte deste capítulo. 

(8) O caráter individual do contrato de trabalho obriga os traba· 
lhadores a aceitarem essa, e uma serie de outras imposições 
da empresa no momento da sua admissão. 

(9) Muitas vezes os próprios trabalhadores pediam para fazer ho 
ra-extra. Isso podia corresponder a uma vontade de "subir na 
vida", melhorar o padrão salarial etc., principalmente se se 
considera que as horas-extras devem por lei ser pagas com 
acréscimo de 20\, o que, aliâs, nem sempre era respeitado p~ 

las emorcsas. Os dados do DIEESE sobre a redução da renda fa . -
miliar no pcrfodo, por~m, sio suficientemente eloquentes para 



demonstrar que ·um dos motivos centrais que levavam os trab~ 
lhadores a muitas vezes solicitarem o trabalho extraordiná 
_rio era a necessidade de restaurar um padrão salarial que e! 
taria se deteriorando. Desde os primeiros anos da década, o 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo irá desencadear 
uma campanha contra as horas-extras, alertando os trabalhad~ 

res que o seu esforço deveria ser dirigido no sentido de "o~ 
ter um salário digno pelas 8 horas de serviço e não voltarmos 
ao tempo da escravidão, submetendo-nos a trabalhar sem qua.! 
quer limite, em troca de umas migalhas a mais" (Tribuna M~t! 
_lGrgici n~ 17, maio/abril de 1973). 

(10) As consequências negativas da instituição dos turnos de tra 
balho e da rotatividade constante entre eles sobre a saúde. 
física e psicológica do trabalhador estão muito bem analis! 
dos no capítulo 4 do livro ·do DIESAT (Ribeiro e Lacaz, 
1984), acima citado e em Silva (1986). 

(11) Além dos indicadores ji citados, vale a pena fazer referência 
aos dados de aumento dos acidentes de trabalho no período do 
"~ilagre". Para uma discussão mais aprofundada do tema, ver 
Cohn et alli (1985). 

ACIDENTES DE TRABALHO 

ANOS TOTAL ACIDENTADOS ,, TRAB. SEGURADOS 

1969 1.059.296 14,6 

1970 1. 220 .111 16,7 

1971 1.330.523 17 ,6 

197i 1.504.723 19,4 

1973 1. 800. 000 22,8 

1974 1. 797. 000 -
1975* 2.000.000 -

FONTE: INPS** - publicado na Tribuna ~fetalúrgica n<.> 24, julho de 74. 

• estimativa 
•• nio computados doenças profissionais e a~idcntcs nao comu 

nicados 
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(12) Com base nos artigos 528 e 553 da CLT, foram realizadas, e~ 
tre 1964 e 1970, 536 intervenções em entidades sindicais, sen 
do que destas, 80,6\ (433 intervenções) foram efetuadas en 
tre 1964 e 1965 (Figueiredo, 1978). 

(13) Para uma análise mais detalhada desse processo ver Maron~, 
1982. 

(14) As empresas possuem Regulamentos Internos (RI) que. ocupam com 
normas, disposições, sanções e punições, os poucos espaços 
deixado~ em aberto pela C~T. Os Ris são parte integrante do 
contrato individual de trabalho e suas disposições são reco 
nhecidas pela Justiça do Trabalho. Explicitam a necessidade 

do trabalhador se sujeitar às condições do processo de trab! 
lho (ritmo, tempo, espaço) e tem o objetivo de estender o 
controle aos poucos momentos e locais nos quais os gestos e 
as ações dos operários não estão determinados pela pr&pria 
or'ganiz ação do processo de produção. As normas disciplinares 

prevêem e procuram impedir a emergência de formas de resistê~ 
eia e luta contra a organização capitalista do processo de 
·trabalho. Estabelecem penalidades para a quebra de máquinas 

e ferramentas, o absenteísmo, a operação tartaruga, as tenta 
tivas de "comunicação horizontal" entre os trabalhadores, o 
uso do banheiro para o descanso e a articulação etc ••• Cf. Ma 

roni, 1982:34 e seguintes. 

(15) Vale a pena descrever o relato de dois entre os vários exem 
plos de incidentes desse tipo ocorridos na maior e mais mo 

derna empresa automobilística da região, registrados cm pc! 
quisa realizada por Frederico (1979), entre 1976 e 1978: 

a) Um operário bateu com uma barra de ferro em uma máquina •.. 
·"e depois caiu duro de tique nervoso, de ataque de nc rvos . 

Quantas pessoas vão para o INPS por causa dos nervos! O 
sistema de trabalho, a const5ncia do trabalho repetitivo, 
a produção exigida, que é muito grande, tudo isso leva a 
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um esgotamento total dos nervos, que leva a esses atos." 
(Frederico, 1979:63). 

b) "Conheço muito cara que ficou louco na linha de montagem. 
Não ê bem louco, ficou lelê da cuca. Na semana p~ssada eu 
mesmo fiz um tratamento mental. Tava trabalhando ·feito 
louco( ••• ). O cara acha que não vai aguentar o serviço, mas 
tem a obrigação de sustentar a família. O cara trabalha i! 
ritado, o próprio trabalho irrita. E o cara tem medo de 
sair da fábrica e ficar desempregado." (Frederico, 1979: 
66). 

(16) Em .número de aproximadamente 150, elas foram generosamente c~ 
didas por um dos professores desse Curso, que habitualmente 
as solicitava de seus alunos no primeiro dia de aula, com o 
objetivo de melhor conhecê-los e as condições em que viviam. 
Apesar de uma série de limitações desse material, creio que 
ele pode ser considerado como registros - equivalentes, por 
exemplo, às várias cartas anônimas publicadas no período no 
jornal do Sindicato - que iluminam aspectos importantes da 
situação vivida por um grupo de trabalhadores. ses trabalha 
dores, longe de constituir um todo homogêne~ de alguma forma 
s~ diferenciam do conjunto da categoria, no mínimo por fr~ 
quentarem uma escola, acrescentando à sua jornada de trabalho 
mais três horas diárias de atividade. o significado dessa ida 
à escola estará geralmente referido ã necessidade (à dispos! 
çao e ao esforço) de conseguir maior qualificação com o 
objetivo (ou a esperança) de melhorar a situação profissional . 
Mas não só. A escola será vista também, por vários deles, c~ 
mo espaço de "conversar", "aprender", "conhecer gente nova" 
etc., configurando possibilidades frequentemente ausentes no 
interior da fábrica. Na maioria das redações é impossível 
identificar quem fala (profissão, idade, fabrica cm que tr_!! 
balha etc.). A única diferença evidente é de sexo. O número 
de homens é várias vezes superior ao de mulheres e é possl 
ve 1 perceber uma proporção s igni ficat i va de trabn lhadorcs qu~ 
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lificados, mensalistas, chefes e supervisores. 

(17) A delimitação do tempo gasto no transporte é um elemento dos 
mais frequentes nas redaç~es e o seu registro coincide com a 
estimativa feita por Kowarick e Campanário (1985), de que os 
trabalhadores que vivem na Região Metropolitana da Grande São 
Paulo gastam em média 3 horas diárias para ir e vir das suas 
casas aos locais de trabalho. 

(18) Cândido, 1971:156-158. Citado por Zaluar, 1985:128. 

(19) Zaluar, 1985:145. 
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CAPITULO 2 - O TRABALHO E A RESISTENCIA NAS FÃBRICAS 

S conhecido o papel desempenhado pelas quatro maiores 
empresas automobilísticas de São Bernardo (Scania, Ford,· Mercedes 
e Volkswagen) na dinâmica do setor metalúrgico e de sua mobiliza
ção sindical. Sozinhas representavam,em 1978, mais de 50\ dos tr! 
balhadores da categoria(!). Juntamente com a Chrysler, Rolls-Roy
ce, Toyota, Kubotta-Teko e General Motors, (esta localizada em 
São Caetano)·, compunham o moderno complexo automobilístico da 
Região do ABC. São fábricas modernas, cujo tamanho va~iava, em 1978·, 
de 3.000, (Scania) a 38.000 trabalhadores (Volkswagen). 

Apesar de possuirem uma série de características comuns, 
apresentavam diferenças significativas entre si: quanto ao tama
nho, ao poderio econômico, às políticas de gestão da mão d~ obra 
e às formas de organização do processo de trabalho, assim como ao 
grau de penetração do Sindicato no seu interior . e ãexperiências 
de luta desenvolvidas no decorrer da dê.cada de 70. 

A principal fonte de informações utilizada para discu
tir as\ condições de trabalho no interior dessas empresas,no deco! 
rer da década de 70,é de natureza distinta daquela que serviu de 
base ao capítulo anterior. São 25 entrevistas, realizadas com op~ 
"rârios que trabalhavam nas empresas selecionadas,no momento da 
greve e nos anos que a antecederam. Todos eles com algum grau de 
militância sindical, desenvolvido antes e/ou durante e/ou depois 
da greve de 1978. Alguns estavam entre os se~s protagonistas, ou
tros vivenciaram-na como trabalhadores de base. Alguns eram tra
balhadores qualific~dos (eletricistas, mecânicos de manutenção, 
ferramenteiros, inspetores de qualidade, maquinistas), outros se
mi ou não-qualificados (montadores, operadores de máquina, moto

ristas). 

Não sao mais relatos referidos ã experiência pessoal 
de um dia de trabalho, mas sim depoimentos que tentam dar conta 



e de certa forma .interpretar a vivência individual e coletiva das 
condições de trabalho no decorre~ de um período maior (o momento 
da entrada de cada um· dos entrevistados na fábrica até a greve de 
1978). Co~o toda interpretação, não é · e nem poderia ser um relato 
puramente . objetivo da situação vivida, mas um quadro que, construí 
do a partir da própria experiência, esconde e revela, seleciona, 
enfatiza, colore e descolore determinados aspectos em -detrimento 
de outros. 

A essa interpretação, feita pelos próprios trabalhadores 
entrevistado~. soma-se evidentemente a minha. Como diz Gilberto 
Velho (1986), o próprio fato . de destacar temas e conteúdos especí~ 
ficos da fala dos entrevistados, "imprime a marca do interventor" 
no discurso analisado(Z)~ O cientista social, assim, de certa for
ma constrói personagens que não são idên~icos aos indivíduos en
trevistados e nem, no caso, podem ser tomados como representantes 
do pensamento ou . da "consci~ncia" do conjunto da categoria, e mui 
to menos da "classe". 

Esses depoimentos evidentemente nao podem dar conta do 
conjunto dos aspectos da situação de trabalho dos metalúrgicos de 
São Bernardo no período considerado, assim c·omo das suas múl ti
plas formas de experimentar e interpretar essa situação. Eviden
ciando uma capacidade de extrapolar o âmbito individual, não de
vem também ser considerados como o discurso dos "operários avança
.dos" (Frederico, · 19 79) , que tem o poder de dar sentido e revelar 
o verdadeiro conteúdo das ações dos operários "comuns". Na sua l!. 
mitação e potencialidades são mais uma maneira de se aproximar do 
universo estudado. Como forma de enriquecer as informações nele 
contidas, revelar outros aspectos ou fazer a sua crítica, esse mat~ 
rial será confrontando com as fontes secundárias disponíveis, esp~ 
cialmente o jornal do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo 
("A Tribuna Metalúrgica")e a literatura sociológica referente aos 
trabalhadores metalúrgicos e seu movimento. 
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1- CARACTER!STICAS GERAIS DAS EMPRESAS 

.A SCANIA-VABIS DO BRASIL, montadora de Ônibus e cami
nhões, é a menor das quatro fábricas analisadas. Possuía em maio 
de 1978, 3.600 funcionários, sendo 2.100 horistas e 966 mensalis
tas. Produzia diariamente 60 veículos e os seus salários eram li
geiramente mais altos que os pagos pelas empresas similares(3). 

Curiosamente,esse diferencial positivo de salário atin
gia apenas os trabalhadores da produção. Os mais qualificados, 
principalmente os ferramenteiros, recebiam salários menores que 
os pagos pelas empresas metalúrgicas de grande e médio porte em 
São Bernardo. Essa situação só seria modificada em março de 1977, 
apôs uma operação-tartaruga vitoriosa, realizada pelos ferramen

teiros ,que pediam equiparação dc ·scussalâri~~ em relação àqueles pa
ges pelas · similares. 

Apesar desse problema, a Scania era considerada "uma 

firma boa de trabalhar", inclusive se comparada com outras auto-
·mobilísticas de São Bernardo como a Mercedes e a Volks. Assim co 
mo a Ford, era caracterizada por um clima relativamente menos f! 
pressiYo. Álem da média salarial ligeiramente mais elevada,e Jo 
"restaurante bom", havia algumas vantagens decorrentes da própria n~ 
.~ureza do processo de trabalho. Ao contrário da Volks e da Ford, 
o trabalho na Scania era "mais tranquilo", devido ã inexistência 
de linhas de montagem: ele era realizado por equipes, cada uma de 

las encarregada de montar uma parte do veículo: 

"Então isso era uma maneira mais suave de traba
lhar. Não era uma linha corrida. Era uma bancada 
sobre rolete, vinha uma parte do caminhio e voe~ 
montava com uma equipe. Montava uma parte e pass•' 
va prá frente para completar. A montagem n~o era 
aquela linha que vai na paulcira. Era um ritmo 
mais tranquilo''. (inspetor de qualidade) 

Os trabalhadores reagiam de formas diversas a essa si

tuação. Segundo um dos entrevistados, "os mais simples" ficavam 
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impressionados com essas vantagens, tornando-se muito vulneráveis as exigência 
da empresa" .•• se o chefe ~ pedisse .alguma coisa, era como se Deus 
descesse na Terra e falasse". Por outro lado, havia os trabalha
dores que reconheciam a exis.tência de algumas vantagens e delas 
usufruíam, sem por isso perder o seu distanciamento crítico. En
tre estes destacavam-se os operários de segunda geração 'industrial , 
os "que estudavam" e os mais jovens. 

Já naquela época os investimentos da Scania nas políti
cas de envolvimento dos trabalhadores eram significativos. Os en
trevistados Teferem-se ao grande número de festas, churrascos, at! 
vidades sociais e rec·reati vas que eram promovidas pela empresa, na 
tentativa, segundo eles, de "seduzir o trabalhador mais que repri
mí-lo!'.A "Comissão de Cooperação", composta por representantes de 
empregados e empregador, criada em 1977 por iniciativa da direção 
da empresa, foi uma iniciativa pioneira e pode ser vista como um 
dos . elementos dessa estratégia empresarial de envolvimento. 

A Ford possuía ,em 1978 , cerca de 11 mil empregados (9.50! 

horistas e 1.500 mensalistas), sendo portanto quase três vezes 
maior que a Scania, embora bem menor que a Mercedes e principal

mente que a Volkswagen: 

QUADRO 1 
TAMANHO DAS FÃBRICAS POR NOMERO DE EMPREGADOS 

EM 1978 

N9s. ABSOLUTOS PORCENTAGEM 

SCANIA 3.066 2,4 

FORD 11.000 8,8 

MERCEDES 15.000 11,9 

VOLKSWAGEN -38. 000 30 '3 

TOTAL 67.066 53,4 

TOTAL CATEGORIA 125.577 100 

FONTE: Jornal" Movimento" ,n9 151, 22/5/78 
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O clima interno <la FORD,. assim como o da Scania, era 
considerado dos menos repressivos, se comparado às duas outras 
montadoras automobilísticas e às demais empresas metalúrgicas da 

região. Além disso, nas difícies condições da época, havia um re
lativo acúmulo de trabalho sindical no interior da empresa, assim 
como uma tradição de participação, principalmente entre os seto
res mais qualificados, que, no entender dos entrevistados, vinha 
"dos tempos da Willys". 

"Em 1974 eu saí da Volks e vim para a Ford. Era 
diferente. O.pessoal conversava mais, era mais 
avançado. Não que a Ford fosse uma boa empresa, 
mas o pessoal discutia mais. Era o pessoal que ti 
nha vindo da Willys, que era uma empresa mais aber· 
ta, onde havia uma certa condição de discutir os
problemas. Quando a Ford comprou a Willys, o pes
soal já tinha conquistado uma certa liberdade, de 
conversar mais, de ir ao banheiro, de ler um jor
nal e de não ter grande medo da supervisão. E ha
via dentro da Ford dirigente sindical que discutia, 
que sindica~izava os trabalhadores". (montador) 

Nas entrevistas realizadas com os trabalhadores da Ford, 
aparece, também,mais que nas outras, a questão do "orgulho" de 
trabalhar em uma empresa grande e moderna do setor automobilísti

co: 

"Eu tinha uma ilusão tremenda de trabalhar numa 
fábrica de automóveis. Eu tinha aquela ilusão: 
trabalhar na Volkswagen. Eu entrei na Volks, pas
sei dois anos e meio lá e para mim foi um martí
rio. AÍ que tinha vontade de trabalhar na Willys. 
Saí da Volks e fui para a Willys mas lá tamb~m não 
era essas coisas". (mecânico de manutenção). 

A fala do operário qualificado da Ford revela a ambiva
lência da maneira pela qual a situação era vivenciada pelos tra

balhadores dessas empresas. Está presente o orgulho, mas tamb~m o 
desencanto. A expectativa favorável e a frustração revelando a co~ 
xístência de fatores relativamente favoráveis ao lado de outros 
altamente desfavoráveis nas condiç6cs de trabalho. Ji vimos que a 
existência de salários superiores ã média da indústria nas autom~ 
bilfsticas tinha como contrapartida a dureza do trabalho, a intcn 
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sidade dos seus ritmos e a rigidez da disciplina interna(4J. Mi
nha hipótese é que essa ambivalência,no decorrer da década de 70, 
irá se transformando em uma contradição cada vez mais aguda, que 
terá em seu cerne a sensação de perda e injustiça e de ruptura de 
qualquer regra de reciprocidade, ou seja, de não estar recebendo 

o equivalente ao esforço dispendido. Agravada por urna série de me
didas implementadas pelas empresas ,após o início do período de d~ 

saceleração do crescimento da indústria automobilística (S) ,e pro
gressivamente elaborada na lutas de resistência e no trabalho de
senvolvido pelo Sindicato, será um dos móveis fundamentais do mo
vimento que explodirá em 1978. 

Por outro lado, quanto à "liberalidade" da antiga Willys, 

é importante notar que é essa a imagem que prevalece na memória 
dos trabalhadores entrevistados, apesar da existência de outros 
registros que indicam a adoção, pelo menos em determinados momen
tos, de uma política bastante repressiva por parte da direção da 
einpresa (6 ) 

Falando a partir eh experiência do desemprego massivo e da 
deterioração salarial sofrida durante o período recessivo (1981-
1983), os trabalhadores entrevistados em 1985 consideravam que a 
situação vivida nos anos anteriores à crise era relativamente me
lhor, em têrmos econômicos, nas automobilísticas em geral e na 
Ford em particular, principalmente no que diz respeito aos seus 
setores mais qualificados: 

"Até 76, 77, quem trabalhava na Volks, Mercedes, 
Ford, não aceitava morar cm favela. Um companhei
ro que era mecinico de manutenção ou eletricista, 
tinha dinheiro para comprar um carro, um terreno. 
A gente que tinha salirio menor, que era montador, 
ou motorista, também niio aceitava morar em favela: 
"PÔ, eu trabalho na Volks, eu trabalho na Mercedes, 
eu trabalho na Ford!" (montador) 

A16m do status relativo que significava trabalhar numa 

empresa automobilística (questão que também aparece, embora com 
menor ênfase, nos entrevistados da Scania), o que parece estar cm 
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jogo é a possibilidade de se defender dos indicadores mais degra
dantes do processo de deterioração do padrão de vida que atingia 
duramente o conjunto da classe trabalhadora da Região da Grande 
São Paulo( 7l. Em ~m período em que o número de favelados da cida 
de cresceu 10 vêzes mais do que a sua população(B), a possibilida

de de preservar um padrão mínimo de habitabilidade era muito impo!. 

tante em termos da qualidade de vida experimentada. "Morar em fa
vela" significava não apenas a desestruturação desse padrão, como 

continha em si um forte significado moral de exclusão à qual es

ses trabalhadores tentavam resistir_ e tinham parte condições conj un tu 
rais de fazê.,.10. 

Não deixa de ser significativo,no entanto, outro dado, 

que mais uma vez explicita a situação contraditória vivida pelos 

trabalhadores da indústria automobilística. Apesar do que está d! 
to no depoimento acima, em 1978,7,9% ~a população favelada do mu
nicípio de São Bernardo,que estava empregada, trabalhava nas empr~ 
sas desse setor. SÓ a Volkswagen era responsável por 4% desse to
tal, entre os quais havia não apenas ajudantes, faxineiros e vi
gias, como também montadores, soldadores,prensistas, operadores 

de máquinas, ou seja, alguns deles profissionais com algum nível 

de qualificação( 9l. 

Os depoimentos falam também da possibilidade da estru

turaçã9 de um padrão de consumo que incluía muitas vêzes a posse 
de um çarro e alternativas de lazer, tais como ir ao cinema e ao 
teatro "de vez em quando", viajar para o Litoral ou o interior 

nas férias e nas ''folgas": 

"Quando eu entrei na Ford (1973), e até um tempo 
depois, eu tinha um Fusquinha e ia trabalhar todo 
dia de carro. Na temporada podia descer para San
tos quando tinha folga e viajava para a minha ter 
ra também duas vêzes por ano. Podia passear, sair 
por aí e de vez cm quando levar a turrninha para 
comer fora. Hoje não dá mais para fazer nada dis
so". (e let ricis ta) 

"Naguela época você se vestia melhor e tinha con
diçocs de ir num teatro, num cinema, pegar os ami 
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gos e a ~o!va e de vez em quando almoçar fora. Ti 
~ha c~nd1çoes de ~er um carrinho e viajar para o 
inter~or quando tinha um feriado, uma ponte de Sa. 
feira para ver a famíli~' (montador) 

Çomo pode ser depreendido das citações acima, havia uma 
diferença significativa,em termos de qualidade de vida, entre os 
profissionais mais qualificados da Ford e os demais. Essa diferen 
ça gerava desigualdades e por vezes divisões e tensões no coleti
vo de trabalhadores. Esse problema, segundo as informações obtidas, 
era mais grave na Volkswagen e parece ter sido um dos fatores res
ponsáveis pe~a não generalização da greve de 1978 nessa empresa. 
Os movimentos e as experiências de participação coletiva desenvol 
vi dos· a partir desta data tenderam porém a· diminuir os efeitos d~ 

sagregadores da segmentação do trabalho sobre o coletivo de traba 
lhadores. 

A MERCEDES e a VOLKSWAGEN. as duas maiores automobilís 
ticas da região e ambas de origem alemã, eram consideradas também 

as duas empresas mais repressivas. Segundo os trabalhadores da Mer 

cedes entrevistados, o que mais caracterizava a fábrica no perío
do anterior a 1978 era o excesso de trabalho ("naquela época o 
pessoal só trabalhava") e a repressão ("el".a um regime daqueles me_! 
mo nazistas"). A VOLKSWAGEN DO BRASIL era a principal filial es-

' trangeira da poderosa multinacional alemã, perdendo cm tamanho e 
quanti~ade de produção apenas para a matriz. Apesar disso, os sa
lários. pagos aqui eram seis vezes inferiores àqueles recebidos na 
Alemanha (lO). 

Em 1978, o movimento grevista atingiu debilmente a Vol
kswagen. A paralisação, iniciada na ferramentaria, não conseguiu 
se generalizar: Alim disso, logo ap6s o t6rmino do movimento, ho~ 

ve uma crise envolvendo os quatro diretores de base do Sindicato 
na empresa, que chegaram a ser expulsos da diretoria, acusados <lc 

terem "traído" o movimento. 

As duas maiores dificuldades para a pcnetraç~o do tra
balho sindical e/ou para o desenvolvimento de qualquer outra for-
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ma de organização dos trabalhadores no interior da empresa até en 
' -

tão,advinham justamente daquelas que eram as suas duas caracterís 
ticas mais famosas: seu tamanho e o despotismo vigente. 

O gigantismo da Volks radicalizava a imagem de onipotê~ 
eia do poder empresarial e acentuava a pequenez e a sens·ação de 
fragilidade dos trabalhadores: 

"A Volks é uma fábrica que podemos considerar uma 
cidade: são fábricas dentro de fábricas, com che
fes diferentes, setores diferentes, e facilmente 
pode-se isolar uma ala da outra. 

De manhã a gente entrava todos juntos, um esperan~ 
do o outro na. porta da fábrica. A gente entrava 
junto e subia, .e ficava no viaduto lá de cima e 
vendo só subir gente, 10, lS, 20 mil pessoas su
bindo ra trabalhar, e achava im ossivel a ente 
conse u1r um ia ter or a su ic1ente ara ter uma 

para to o mundo entro da Vol s . 11 

A divisão existente na Volks,entre os trabalhadores qu~ 
lificados e os não-qualificados, era significativa e tinha refle
xos importantes nas relações .estabelecidas dentro da empresa: 

,,Naquela época o pessoal da manutenção. ferramen
teiro, torneiro mecânico, esse pessoal era urna eli 
te em relação aos montadores, aos operadores de mã 
quinas. Esse pessoal não se misturava muito não. -
O ferramenteiro não conversava muito com a gente, 
ele não aceitava pião. Ferramenteiro não conversa
va comigo como conversa hoje. Naquela época eles 
eram como engenheiro são hoje. Não se misturavam, 
usavam capa, tinham a caixa de ferramenta deles, 
tinham um carrinho e diziam prâ gente: "Me dá a 
chave de fenda, me dá isso ... " Naquela época fe! 
ramenteiro usava carro O km, não usava carro velho 
e trocava todo ano". (montador) 

O mesmo trabalhador continua, afirmando que, do seu po~ 
to de vista, a ferramentaria não era um setor mais organizado ou 

combativo: 

"Na VW eu não acho que a ferramcntaria era organi_ 
zada não. O fetramcntciro não era um cara que bri-
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gava. Por que ele ia brigar? Se ele tinha o carro 
do ano, se ele tinha casa ••• " (montador) 

·' . . ··.,,, 

Como seta visto a seguir, n'ão é verdade que os ferramen 
teiros da Volks não "brigassem". A possibilidade de ter o carro 

,.. ., ~' . 

do ano, ou · ·~üma casa, não era suficiente para que esses trabalhad~ 

res se sentissem satisfeitos com as suas condições de vida e tra
balho. No período analisado, eles foram protagonistas de vir~as 

mobilizações ocorridas no interior da empresa. Não deixa de ser 
indicativo, porém, o fato de ser essa a imagem formulada por um 
trabalhador não qualificado quanto às características dos mais qua . .· 
lificados e principalmente quanto -à sua postura em relação aos d~ 
mais. Essa imagem de "elite", de não querer "se misturar", e lu
tar apenas pelos seus próprios interesses, express·a pelo entrevi~ 

tado, foi corroborada por um membro da Diretoria do Sindicato,na 

gestão 1978-1981, oriundo da Volks, autocri ticando-se pela política 
estabelecida pela entidade em relação· ao seu trabalho na empresa: 

"Foi errado pensar que era pela .ferramentaria que 
a gente podia entrar. Os ferramenteiros se julga
vam os bons e não estavam preocupados em se unir 
aos outros"(l2). 

2 - O EXCESSO DE TRABALHO 

A análise das entrevistas confirma o que havia sido a~ 

plamente constatado no capítulo anterior: um dos aspectos mais d~ 
rosna experi~ncia cotidiana dos metalúrgicos de São Bernar<lo,no 

decorrer da década de 70,era o excesso de trabalho a que estavam 
submetidos, e suas consequências negativas sobre a qualidade de 
vida e a saúde do trabalhador: o desgaste físico e psicológico, a 

correria constante, o cansaço permanente e o pouco espaço que res 
tava para as outras dimensões da sua vida. 

O problema do excesso de trabalho aparcceri nas entre
vistas basicamente sob três formas. Em primeiro lugar, atrav6s da 
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obrigatoriedade de prestação das horas-extras, que tinha como co~ 

sequência a ampliação absoluta da jornada de trabalho, para muito 

além das 48 horas semanais estabelecidas por lei, e o desrespeito 
ao descanso semanal remunerado. Em segundo lugar, através do re

vezamento obrigatório de turnos e, em terceiro, da· intensificação 
dos ritmos de trabalho( 13). 

Presente aqui também um dado histórico, impossível de 

ser captado no capítulo anterior, devido à própria natureza do rn! 
teria! analisado. Por mais que o trabalho desgastante e excessivo 

possa ser um.aspecto comum da c~ndiçio vivida pelos trabalhadores 

assalariados em uma série de locais e tempos, ele não é uma deter

minação genérica. Pelo contrário, é uma realidade resultante de 

fatores históricos específicos e de uma determinada correlação de 

forças. Todos os trabalhadores entrevistados em 1985 fizeram ques

tão de dizer, evidenciando ainda mais as dificuldades vividas no 

decorrer da década de 70, que hoje a situação não é a mesma. Do 

mesmo modo que,naquela época,eram obrigados a trabalhar 12, 13, 

14 horas por dia, muitas vezes sem sábado, domingo ou feriado, h~ 

j e é possí ve 1 res is ... r com mui to mais eficácia a essas imposições, 

devido à atuação decidida do Sindicato e das Comissões de Fábri

cas nesse sentido. 

As Horas- Extras 

A pressao pela prestação das horas-extras era um dos 

problemas mais agudamente sentidos pelos trabalk1dorcs.Na Scania, segundo u; 

dos entrevistados, que na época trabalhava na usinagem, os traba- · 

lhadores eram obrigados a fazer horas-extras "de janeiro a janei

ro". O horário normal de trabalho (7 às 17:30 hs) frequentemente 

era prolcngado at6 às 20 horas, ou seja, por duas horas e meia, 

p~rfazcndo uma jornada diária de 13 horas de trabalho, com apenas 

uma para o intervalo de almoço. O Secret5rio-Gcral do Sindicato 

na gcst5o 1978-1981 confirma essa informaç5o, dizendo que na Sca

nia· havia muiL1 "exploração de hora extra", chegando ao ponto de 
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"quase 50\ do pagamento mensal do trabalhador" provir dessa fon-
(14) .. 

te . Alem de estender a jornada diária, o trabalhador era obr! 

gado também a trabalhar no sábado, e às vezes até no domingo. 

Na Ford. Humphrey ( 19 79) registra em 19 7 4 o aumento si,& 

nificativo dos ritmos de trabalho e da exigência de prestação de 

horas-extras (média de duas por dia), além do trabalho regular 

aos sábados, o que perfazia jornadas diárias de mais de 11 horas 

e um total semanal de 65. Isso teria ocorrido simultaneamente ã 
demissão de um grande número de trabalhadores, principalmente os 

menos qualificados (prensistas e ajudantes), sob a alegação de 

"crise" no setor automobilístico. 

A política de redução .de pessoal, acompanhada do aumen 

to simultâneo da extensão e da intensidade da jornada de trabalho, 

passou a ser uma prática comum entre os empresários do setor,a 

partir de 1974. Dois anos mais tarde fatos semelhantes foram pr~ 

vocar uma mobilização significativa dos trabalhadores da Ford. 

Os entrevistados foram unânimes em denunciar as pres

sões sistemáticas da empresa pela realização de horas-extras. Um 

deles afirma ter sido obrigado muitas vezes, juntamente com ou

tros cpmpanheiros, a fazer mais de quatro horas-extras por dia 

(ter que continuar trabalhando até is 22 horas ,quando o seu ho

rário normal de saída era is 17:30 horas), al6m de ter que traba 

1har no sábado e no domingo. 

Na Volkswagen a situação nao era diferente. Um dos en
trevistados denuncia: 

"Não era raro o trabalhador fazer 160 horas-ex
tras cm um mês, o que dava uma jornada de 14 ho
ras diirias. Contando o trajeto de cada ao traba
lho e vice-versa, dava 16, 17 horas. Nio era na<la 
diferente da época <la escravidão". (mecun1co de 1r. 

nutcnçao) 

Em algumas seções faz.i:un-sc horas-extras quase todos os 
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dias, de segunda a sexta e também aos sábados e domingos. Em ou
tras, como por exemplo, no tratamento de águas, só no fim de se
mana. 

Na ·Mercedes as horas-extras eram realizadas nos fins de 
semana,porque a empresa funcionava em três turnos ininterruptos 
de 8 horas cada mês. O revezamento entre os turnos era semanal e 
não quinzenal, como em muitas outras empresas, o que era sentido 
como especialmente negativo pelos trabalhadores: 

"A gente fazia ·hora-extra.só no domingo e .no fe
riado. A gente não fazia durante a semana porque 
não tinha como, era 3 turnos de 8 horas cada um. 
·Mas no domingo eles obrigavam a gente a vir.A gen 
te trabalhava de segunda a sabado 8.horas por diã, 
e ainda aquela virada sêca que a gente tinha. Eu 
trabalhei sete anos nesse horário, até 1981. Eü 

ue a uele tem o nao era fac1l nao". (operã= 

As informações dos entrevistados sao confirmadas por d~ 
cumentos encontrados nos arquivos do Sindicato e por artigos da 

"Tribuna Metalúrgica!' Em dezembro de 1972, o jornal do Sindicato 
denunciava a criação de um novo turno na Ford, das2h30m da madr~ 
gada até às 12 horas, caracterizada como uma "decisão arbitrária, 
que fete os mais comezinhos princípios de humanidade e de bom se~ 
so", "obra prima na arte de martirizar o operário"(lS). O Sindica
to alerta: 

"°Ao cumprir tal jornada o empregado não dispõe nem 
do dia e nem da noite, criando-se um sist~ma que 
torna impossível qualquer adaptação, seja do pontr 
de vista fisiológico seja do ponto de vista so
cial". (16) 

O Sindicato informava ter sido procurado pelos trabalh! 
dores atingidos pela medida e ter tentado, em vão, resolver o pr~ 
blema com a empresa, que não fez mais do que "vagas promessas" Je 
consideração de casos individuais. Afirmava considerar a medida 
"i.legal' absurda e intolerável"' colocando-se a disposição <lc to
dos aqueles que quisessem resistir a essa ordem, promovcn<lo :1s me 
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didas que se fizessem necessárias, "inclusive as judiciais"(l7). 

Em abril de 1973, o Sindícato denunciava ação desrespe! 
tosa ao Des7anso Semanal Remunerado por parte da diretoria da . Ford., 
com a CUllplicidade do Ministério do Trabalho ,que teria autorizado 
a seção de estamparia a. funcionar aos domingos e feriados em ca
ráter permanente. O Sindicato contestava as ''raz~es de interesse 
público" alegadas pela empresa ao solicitar tal medida, afirmando 
que os seus verdadeiros motivos eram a .economia na ampliação da 
seção, menor investimento de capital e mais lucros, às cÚstas . dos 
trabalhadores (l3). 

Os entrevistados assinalam as consequências negativas 
desse . regime de trabalho para a saúde física e psicológica do tr! 
balhador, observando inclusive que a maioria dos acidentes graves, 
fatais ou mutiladores, ocorriam após o fim da jornada normal de 
trabalho(l9). Além disso expressam sua revolta contra o caráter 
impositivo da exigência de prestação das horas-extras, e o fato 
de elas se transformarem, de algo que deveria ser excepcional, em 
uma realidade "normal" e cotidiana: 

"A gente não era obrigado ·a ir entre aspas, mas 
se não ia era pressionado com perguntas indeseja
das e era comum você ouvir: quem não coopera ••. !~ 
diretamente era uma ameaça de ir para a rua, e i~ 
so acontecia muito. A hora extra era uma constan
te. e era obrigado mesmo a fazer". (usinagem - Sca 
nia) 

"Os chefes chegavam a falar: "Olha, se você não 
fizer hora-extra eu vou pôr no meu caderno e de
pois vou te mandar .. embora, você vai ser .. de~itido". 
Era violento o negocio". (operador de maqu111as -
Sc:inia) 

" uando cu iniciei na fábrica em 1968. o rinci-
pal teste meu uma pergunta <lo che-
fe se cu era <lis osto a fazer hora-extra ou nao. 
sse ·01 o meu teste. Esse c1cfe isse para mim 

que se cu quisesse trabalhar l~ tinha que e!tar . 
preparado para fazer 150 horas-extras por me~. h! 
se era o teste que eles colocavam para cada Cun
cion~rio que chegava. ( ••• ) 
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A hora-extra sem re foi uma o dentro da 
compan ia. No meu setor tin a um qua ro-negro e 
toda hora o chefe chegava lá colocava a chapa de 
cada um e colocava assim: "sábado e domingo". E 
se a pessoa por acaso não pudesse ir e falava prá 
ele então ficava um mal-estar, uma pressão mes
mo. ( ••• ) 

Eu mesmo gostava de pescar. Então uma vez, por 
volta de 70, o chefe achou por bem, arbitrariamen 
te, que ele poderia dar a minha folga durante ã 
semana e cortar o fim de semana. AÍ ele fez uma 
escala. Isso pra você ter uma idéia mais ou menos 
de como o trabalhador era tratado dentro da empre
sa". (mecânico de manutenção - Ford) 

Na contabilidade da empresa e subordinado às necessida
des da produção, o tempo de vida do trabalhador era homogeneizado, 
equalizado, convertido em uma determinada quantidade de horas de 

trabalho por dia e de dias por semana: a folga no domingo ou no 
meio da semana era exatamente a mesma coisa. Para o trabalhador, 
no entanto, não se tratava apenas de quantidades. A folga no do
mingo tinha um significado preciso, específico, e importante de 
ser preservado: a possibilidade do lazer, da diversão, da convi
vência com os amigos, da participação em um ritual social e cul

turalmente generalizado e do qual era muito penoso ser excluído. 
Por t~do isso, a violentação do Descanso Semanal Remunerado foi 
motivo de insatisfação e móvel de uma série de conflitos ocorri
dos durante o período(ZO). 

Nesse caso os trabalhadores conseguiram reagir à impo
sição da empresa e preservar o seu fim de semana: um dos atingi
dos pela medida procurou um diretor do Sindicato,denunciando o 
fato. O Sindicato "caiu em cima" do Departamento de Relações In

dustriais, que por sua vez repreendeu o chefe,que foi obrigado a 

voltar atrás e ainda se desculpar perante os trabalhadores. 

Os trabalhadores ressentiam-se fortemente do desrcspc! 
to is suas necessidades subjetivas e individuais e da submiss5o 
das diversas dimensões da sua vida i quantidade excessiva de tr 
balho. Sentiam-se com poucas condições de resistir a essas impo-
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sições • ~Para a empresa, tratava-se mais uma vez apenas de quan 
tidades homogêneas de energia física e psicológica ã sua disposi
ção: 

"O clima antes era esse: total autonomia da super 
visão, que nã? chegava p~ra o trabalhado.r e pergÜ!!_ 
tava se ele tinha condiçoes de fazer hora-extra. 
Ela chegava e exigia que ele prestasse hora-ex
·tra. ( ••• ) 

"O argumento que o feitor usava quando convocava 
o companheiro para fazer hora-extra no fim de se
mana era simplesmente: "Olha, amanhã, expediente 
normal". Aí o empregado dizia: "Mas amanhã eu não 
posso vir que eu tenho um assunto para tratar".Aí" 
e!e pergu~tava: "Mas o que é .que você vai fazer e!!. 
tao amanha? 

Ele ainda tinha a ousadia de querer que o traba
lhador restasse um esclarecimento do ue ele ia 
azer no outro ia. u v1 muitas vezes supervisor, 

fe1 tor, falar o seguinte: "Você escolhe: ou seus 
problem_as lá fora ou a Ford". E o companheiro fi
cava sem condiç5es de retrucar, porque ele nio se 
sentia com segurança, porque ele não tinha a quem 
recorrer". (motorista - Ford) 

As modernas empresas automobilísticas de São Bernardo . 
não he~itavam, portanto, em desrespeitar vários aspectos da lcgi! 
lação trabalhista vigente que, além de garantir o Descanso Semana ~ 

~emunerado, fixar um limite diário para a quantidades de horas-ex· 
tras (no máximo duas) e definir o seu caráter de excepcionalidade 
estabelece que a sua prestação deve ser decidida de comum acôrdo 
entre empregado e empregador. 

As empresas mais frequentemente denunciadas pelo Sindi
cato, além da Brastemp, eram a Volks, a Ford e a Chrysler. Em 30 
de agosto de 1976, ofício enviado ao Sindicado pelo Posto Regio
na_! do Trabalho, em São Bernardo do Campo comunicava que haviam 

sido constatadas as irregularidades por este denunciadas na Scnni 
tendo sido lavrados quatro autos de infração por inobservância <lo~ 

artigos 58, 71 e 373 da CLT, assim como o artigo 19 da Lei 605.E~ 
ses artigos rc ferem-se respcc ti vamen te ã de limitação <la jornada 
de Shs e ao cariter excepcional de sua extensão, ã obrigaç5o <lc 
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:oncessao de intervalo de uma hora para almoço em qualquer jorna
ia de trabalho superior a 6 horas, i delimitaçio de 8 horas dii
rias para o trabalho da mulher e ao pescanso Semanal Remunerado. 
Como está dito claramente no documento oficial da Delegacia Regi~ 
~al do Trabalho, todas essas determinações legais estavam sendo 
desrespeitadas pela empresa. 

Na mesma época o Sindicato enviou também à DRT várias 
denúncias de irregularidades que estariam ocorrendo na Volkswagen, 
acompanhadas de pedidos de fiscalização(Zl). 

Além disso, as empresas frequentemente deixavam de inco! 
porar as horas extras habituais no cálculo do FGT~ e no pagamento 
das férias, do 139 salário e do descanso semanal remunerado. Es
sas i rregul_aridades também eram frequentemente denunciadas pelo SÍ.!!, 
dicato que,no período analisado,abriu uma série de processos na 
Justiça do Trabalho, tentando garantir os direitos dos trabalha
dores. Em agosto de 1972 a"Tribuna MetalÚrgica"anunciou que "fi
nalmente" a Volkswageri e a Kharman-Ghia seriam obrigadas a depo
sitar,em nome dos trabalhadores,o FGTS correspondente às horas e! 
tras e às férias, que estariam sendo sonegados desde 19 de janei
ro de 1967( 22). Em dezembro de 1974 o Sindicato anunciou ter ga

nho 45.S processos abertos contra a Volkswagen, referentes à incl,!! 
são do cálculo das horas-extras no pagamento das férias e do 13 9 

saláriQ, o que significaria para cada trabalhador o recebimento 
de CR$· 2.000,00 (correspondentes a 5,3 salários mínimos). 

Assim, por vários meios,os trabalhadores tentavam resis 
tir ao excesso de trabalho e às suas consequências . Já em 1972 

o Sindicato iniciava urna campanha sistemática contra a prestnçio 
das horas extras que, além de denúncias e artigos na''fribuna Mcta
lÚrgica"esclarecendo os direitos dos trabalhadores e exortando-os 
a defenderem-se das imposições das empresas, concretizava-se nos 
processos trabalhistas a que se fez referência. 

O Sindicato procurava alertar os trabalhadores para os 
inúmeros prejuizos a sua saúde ffsica e mental causados por essa 
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prática. Em troca da "ilusão de uns magros cruzeiros a mais no 
fim do mês", o trabalhador estaria "gastando um excesso de ener
gia sem tempo para recuperá-las". Isso, além de expô-lo a doenças 
profissionais e aos acidentes de trabalho, estaria impedindo a 
convivência familiar e tirando o emprego de muitos outro~ que te
riam que ser contratados,caso a jornada de 8 horas fosse respeita
da pelas empresasCZ 3). O que vários anos depois se tornará uma pa
lavra de ordem explícita do Sindicato ("Não podemos trocar saúde 
por dinheiro"), já estava presente no seu discurso nesses duros 
anos: 

"Nossa luta deve ser no sentido de obter um salâ
lário mais digno pelas oito horas de serviço e 
nao voltarmos ao tempo da escravidão submetendo
nos a· trabalhar sem qualquer limite em troca de 
umas migalhas a mais. Nós,pelo fato de sermos hu
mildes, não perdemos a nossa dignidade. E assim, 
nao podemos vender a nossa vida e nossa saude. Não 
podemos trocar em cruzeiros o futuro e a educação 
de nossos filhos. 

O sindicato está levantando uma bandeira de luta. 
Vamos acabar com as horas-extras. E preciso que o 

. poder público e as empresas proporcionem condi
ções para que possamos viver dignamente através 
das oito horas de trabalho pois enquanto no resto 
do mundo luta-se para diminuir a jornada de traba
lho, no Brasil os trabalhadores estão aumentando 
a jornada para poder viver" (24). 

Em maio/junho de 1974, a posição da diretoria do Sindi
cato foi reiterada em editorial escrito pelo seu presidente,que 
chamava a atenção,porém,para as dificuldades dessa luta, devido à 

dupla pressão sofrida pelos trabalhadores: os baixos salários e 
as ameaças de puniç~o recebi<laspor aqueles que tentavam resistir 
à imposição patronal de extensão das jornad~s(ZS). 

No interior das fábricas as condições de resistência va 

riavam, de acordo com o grau de despotismo vigente em cada uma de 

las e também com as características específicas de cada grupo de 
t rah alhadorcs. 
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Na Mercedes, por exemplo, a recusa, ou até mesmo a sim -
ples tentativa de discutir a mudança do horário de revezamento TI ,, 
dos turnos ou a convocação para prestação de horas extras no do- r-
Diingo ,era vista pela direção da empresa como uma atitude de in- ~ 
subordinação, frequentemente punida com a demissão. Um dos entre -. 
vistados conta que em determinada ocasião um grupo de doze trab -C: 

(J) 
lhadores resolveu dirigir-se ao mestre solicitando a mudança do -u 
horários de revezamento para acabar com a "virada sêca": 

"Os dois que chegaram na mesa primeiro para falar 
com o homem, e~ses dois foram mandados embora, di 
zendo que eles eram os cabeças do movimento. nai:
a uns quinze dias mudaram o horário, fazendo a vi 

. rada ao contrário, que era para o pessoal descan= 
sar mais. Mas os cabeças sempre iam". 

Na Scania. o único entrevistado que declarou nunca ha
ver feito horas-extras, saindo sistematicamente da fábrica ãs 17:30t 

·e garantindo sempre a sua folga aos sábados e domingos, foi um 
inspetor· de qualidade. Essa seção era caracterizada por uma mão 
de obra mais jovem e mais qualificada e por uma chefia mais lib! 
ral. Outro entrevistado confirma a existência de uma situação es 
pecial nessa seção, afirmando não ter sido obrigado a fazer horas . 
extras durante os dois anos em que ali trabalhou (1973-1975) si
tuaçãa que se modificou assim que foi transferido para a usina

gem. 

De qualquer maneira,a preservação da jornada normal de 
trabalho dependia também de um ato de resistência individual: o 
primeiro entrevistado afirma que o chefe só parou de pressioná
lo depois de ter, por muitas vezes, se recusado a fazer as horas

extras. 

As transformações ocorridas no período posterior a 197E 

e principalmente após a constituição das Comissões de Fábrica f~ 
~am enfatizadas pelos opcr5rios entrevistados em 1985, evidencia~ 
do as diferenças existentes, assim corno o significado primordial 
da-s conquistas obtidas ( ... "foi uma coisa ele respci to que a l~l'll t: 1 

conquistou"): 

2805745
Caixa de texto
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"A!!tes eles chegavam para cada um e falavam: "Ama 
~h~ normal, ~manhã,normal". Hoje eles perguntam:

Da para, voce vir amanhã?" O trabalhador diz: "Não 
dá". E o chefe não pergunta nem porque". 

"Hoie o líder chega em mim e pergunta: "Dá para 
voce~vir amanhã?". Eu digo: Nao. AÍ ele diz: "Bom, 
e~ so estou pe!guntando, não tem nada não, nê, eu 
so estou cumprindo a minha obrigação". Isso foi 
uma coisa de respeito que a gente conquistou". (mon 
tador, Ford) -

A Intensidade do Trabalho 

De forma semerlharite, a intensidade dos ritmos de traba
ho no período analisado se evidencia por comparação com a situa
ção atual. Na Mercedes, por exemplo, os entrevistados afirmam que 
"naquela época se trabalhava muito mais que hoje 11

(
26): 

"Eram produzidos por dia 15 a 16 caminhões, enquan 
to hoje são produzidos 13. Se a turma da manhã -
quebrasse a linha, a turma da tarde era obrigada 
a completar a produção. E isso acelerando a velo
cidade da linha. Naquela época a linha ia nuna ve
locidade enorme". 

O entrevistado acrescenta que hoje isso nao acontece 
mais. Se por qualquer motivo não se atingir a quantidade de prod~ 
ção determinada, a compensação não fica a cargo da turma seguinte 
e nem pode ser obtida através do aumento da velocidade da linha. 
Trata-se de mais uma conquista obtida graças ã atuação da Comis
são de Fábrica, que através de uma vigilância permanente procura · 
evitar o aumento dos ritmos, o que antes podia ser feito arbritra 

riamente pela chefia. 

Na Volkswagen o entrevistado assinala os efeitos ncg! 

tives da intensidade do trabalho sobre a saGde do trabalhador: 

"Além da repressão, o ritmo de trabalho era vio-



lento demais. Com isso os nervos do companheiro 
iam ••• nê ••• " (mecânico de manutenção) 

O zelo das chefias pela aceleração dos ritmos de traba 

lho servia também ã competição que se estabelecia entre elas por 
poder, prestígio e até mesmo vantagens econômicas. Na Volks, a d! 
reção da empresa instituía prêmios para as chefias das seções que 
apresentassem maior produtividade. Em muitos casos os trabalhado
res também entravam nesse esquema de competição, assumindo como 
seus os objetivos de elevar a produção. Mais uma vez, os entrevi! 
tados . fazem questão de assinalar as mudanças ocorridas. As lutas 
travadas a partir de 1978 e a constituição da Comissão de Fábrica 
foram capazes de ·romper a sensação de solidão e impotênc.ia e am

pliar a consciência dos direitos. Apesar da Comissão não ter qual 
quer poder legal de controlar os ritmos de trabalho. 

" através do trabalho sistemático do Sindicato 
e da Comissão, o trabalhador hoje se recusa a fa
zer mais do ~ue o que esta estabelecido. Ele diz: 
"Eu quero sa er quanto e a Eroduçao dessa máquina" 
Ele sabendo qual é a produçao, ele não faz mais 
do que isso". (mecânico de manutenção) 

Na situação mais 

a presença do Sindicato no 
\ 

dura do período anterior a 1978,quanüo 
interior das empresas era muito débil 

e inexistia qualquer outra forma mais significativa de organiza-
çao co.leti va, os trabalhadores tentavam resistir, também da forma 
que po.diam, à intensificação do trabalho. 

A luta contra a uniformidade do tempo e pela abertura 

de espaços de descanso, relacionamento ou articulação no decor

rer da jornada,era mais factível cm algumas seções, onde, devido 
à própria natureza do trabalho executado, o trabalhador estava m~ 
nos preso ao seu posto, podendo contar com maiores margens <lc li
berdade. Mais uma vez, algumas profissões de trabalhadores mais qu 
lificados, como os inspetores de qualidade e os ferramenteiros,Jc 

tacavam-se no conjunto da fábrica: 

"A nossa seçao era conhecida como scçao de vadio, 
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porque o que a gente mais fazia era voar. Vinha o 
tr~balho.e a.gente fazia o mais rápido possível 
pra depois ficar voando. A gente trabalhava muito. 
Mas trabalhava o mais rápido possível pra depois 
ficar tranquilo. 

A gente tinha essa vantagem. Era uma seção muito 
e~pecializada. ~ que nem ferramenteiro: nêgo se 
da ao luxo de trabalhar e ficar encostado meia ho 
rapara depois dar um malho a mais". ( .•• ) 

Naquela época todo mundo usava macacão igual. En
tão eu fazia o seguinte: lá tem bicicleta, então 
eu pegava um désenho, botava no bolso, e ia rodar, 
ia fazer trabalho sindical. Se a minha gola é 

. igual a de todo mundo, corno o chefe vai saber que 
eu não sou dali, que eu não estou a serviço? 

Então a gente fazia muito isso, e independente do 
trabalho sindical: quando nêgo estava muito de sa 
co cheio, pegava um desenho, arrumava um trabalhÕ 
prá fazer, que não era nem trabalho, e ia pape ar". 
(inspetor de qualidade - Scania) 

Essas pequenas formas de resistência eram importantes 
porque permitiam criar defesas em relação ª?S aspectos mais des
gastantes das condições de trabal~o. Cada um desses atos expres

sa pe~uenas conquistas nesse sentido. Mas, além disso, constitui 
ara momentos de afirmação da individualidade do trabalhador, de 
diferenciação em relação à rotinização, mecanização e uniformida 

de do trabalho. 

Assim como assinalado no capítulo anterior, chamam a 
atenção também a valorização positiva conferida ãs marcas do te~ 

po que delimitavam o espaço do não-trabalho, evidenciando o cará

ter penoso do seu contrário: a hora do café, a hora do almoço,a 

sexta-feira cm oposição à segunda. Presente nelas a possibilida

de do descanso, e, nio menos importante, a de vivenciar outras 
dimcns~es da vida, como por exemplo relações mais significativas 
com os companheiros de trabalho: 

"Prâ mim marcante era a sexta-[cira. Scxta-fei r:1 
quando chegava ~ e pouco e cu nao fazia hor:i-l'.x 



tra, era impressionante, dava um alívio ••• Se 
pouco, quase hora de sair, e so voltar na segun
da, era uma coisa que marcava muito: pensar em 
ter um fim de semana pela frente sem precisar tra 
balhar, aquela horinha era boa .•• 

E o que marcava muito também era a segunda-feira, 
às 7hs ~a manhã. Porque trabalhar é uma .barra pe
sada~ ne? M~rcava a hora d~ café, a hora que a ge~ 
te tinha pra conversar, pra estar com o companhei 
ro, a chance que a gente tinha de se comunicar, ae 
conversar com o outro, de se conhecer, saber como 
era a vida do outro. E a hora que era hora de ir 
embora ... em um dia de semana comum nao, porque 
tinha que estar no dia seguinte la. Mas na sexta
feira, vou te falar, era uma maravilha .•. " (inspe 
tor de qualidade - Scania) -

Como se evidencia no depoimento, o "alívio" representa
do pela sexta-feira dependia sempre da possibilidade de escapar 
das horas-extras no fim de semana. Nos outros dias, isso era im
possível: o espaço de tempo compreendido entre o fim de uma jorn! 
da e o início .di outra não era suficiente para o descanso ou se
quer para que o trabalhador se sentisse fora do trabalho. O que 
era provocado pelo insuficiente número de horas decorridas entre 
um momento e outro, mas também pela dificuldade de, nesse perío

do de tempo, vivenciar outras experiências significativas, fora 

do âmbito do trabalho, ou das condições básicas de sua reprodução . 

.. 3 - A INSEGURANÇA NO EMPREGO 

A insegurança no emprego era outro aspecto marcante <la 
experiência dos trabalhadores, fruto da política empresarial <le 
rotatividade da m~o-dc-obra amplamente utilizada no período, com 
o duplo fim de rebaixar os salirios e proceder i sistcmitica e p~ 

riódica "limpeza" dos trabalhadores "indesejáveis", seja por sua 
atividade militante, seja por sua inadequaç5o as normas discipli
nares e produtivas da empresa (llumphrcy. 1979 e S.ilva, 1983). Se!!_ 
timcnto amplamente vivenciado pelos trabalhadores, a insegurança 
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provocada pela frequência e "normalidade" das demissões arbitrá
rias imprimia também marcas ao tempo vivido dentro da fábrica. A! 
sim como a Última· qµarta:-feira do mês na "Ford, a sexta-feira na 
Scania, sinal ansiado do fim de semana de trabalho e portanto da 
possibilidade de descanso·, era carregado também de um outro senti 
mento, de significação oposta: o temor de ser demitido: 

"O q~e mais me marcava era a questão da 6~ feira, 
eu nao esqueço disso. Toda 6a. feira a gente via 
assim o colega passar com o macacão na mão, as bo 
tas na outra, um guarda atrás e um rapaz do Depar 
tamente de Pessoal com a papelada na mão. Eu can~ 
sei de ver colegas assim chorar de estar sendo des 
pedido". (usinagem - Scania) 

Atê mesmo quando a 6~ feira trazia o· alívio da nao de~ 
inissão, e com ele o descanso do fim de semana, tornava-se eviden
te o curto tempo da estabilidade poss"ível no horizonte do traba
lhador, assim como o peso negativo da política empresarial de ro
tatividàde no emprego na determinação das suas condições de vida: 

"A 6~ feira marcava porque era a expectativa do 
descanso do fim de semana (quando você ia ter), e 
na grande maioria mesmo marcava porque ele tinha 
a certeza que não ia ser mandado embora naquela 
semana. Então a pessoa tinha a certeza de ter mai~ 
um fim de semana pago pela empresa, e além disso 
ia descansar, e só ia ser torturado novamente a 
partir da quarta ou quinta-feira. Porque da quin
ta feira à tarde até a sexta às 17:30hs era dia 
de tortura. O trabalhador -ficava pensando: "Será 
que eu vou embora?" A rotatividade era imensa". 
(idem) 

Na Ford os trabalhadores mais qualificados, espccialmc~ 
te aqueles com mais tempo de casa, sentiam-se relativamente está
veis em seus empregos. Conscientes da existência de uma política 
de rotatividade aplicada de acordo com os interesses da empresa, 
sentiam-se protegidos pelos próprios cálculos de "custo-bcncfícic 
que no seu entender eram realizados. Nas palavras de um mcc~nico 
de manutenção: 

"Eu j â tinha dez anos de Ford, e me. senti a assim 



106 

com uma certa estabilidade. Naquele tempo não ti
nha muito assim esse negócio de mandar embora. Não 
é que o pessoal tivesse estabilidade, é que opa
trão ficava mais i vontade porque nio existia uma 
mobilização dentro da indústria. Ele não tinha ne 
cessidade de mandar embora, a mão de obra era ba= 
rata, ele fazia rotatividade de acôrdo com o que 
ele queria, e dentro da minha área, que era a de 
manutenção, ele não tinha porque trocar os funcio 
nários. Então a gente se sentia assim mais ou me= 
nos estável. O trabalhador que fazia hora-extra e 
não faltava, provavelmente não seria despedido". 

Evidencia-se no depoimento o caráter dis~iplinador da 
política empresarial de rota ti v-idade: "o trabalhador que fazia ho
ra-extra e não faltava, provavelmente não seria despedido". Nos 
setores menos qualificados, porém, aparece a mesma sensação de i~ 

segurança relatada pelos trabalhadores da Scania. O significado, 
lá atribuído à sexta-feira,aqui era representado pela Última quar 

ta-feira de cada mes: 

·"Toda quarta-feira de fim de mês, a Ford mandava 
embora. Era urna desgraça. Toda quarta-feira de fim 
de mês era facão. Todo mundo falava nisso. Era um 
negócio_impressionante. O pessoal só acordou para 
a questao da rotatividade quando o Sindicato come
çou a falar disso em 79". (montador) (27) 

No mesmo sentido vai o depoimento de outro trabalhador, 
também menos qualificado, que atribui à instabilidade no emprego 
a causa fundamental de sua conturbada trajetória no período 1973 

a 1978: 

"Nesses cinco anos, trabalhei em muitas empresas, 
acho que chegou a dez". 

O principal motivo das sucessivas demissões, na sua pr§ 
pria interpretação, era o seu inconformismo em relação à política 
repressiva de relaç5es de trabalho então vigente: 

"Eu não conseguia aceitar comigo esse tipo de coi_ 
sa que existia dentro da empresa, assim esse tipo 
de repreensão, esse tipo de humilhaç~o da supcrv! 
são. Eu não aceitava. Por isso muitas vezes o ttue 
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acontecia era a rua, e eu passava a procurar ou
tro emprego". 

Na Volkswagen o problema era muito semelhante assim co
mo as suas consequências. O gigantismo da empresa, porém, dificu! 
tava a percepção da sua verdadeira dimensão, até para os trabalha 
dores mais atentos: 

"A gente não percebia, mas todo dia ia gente em
bora. O companheiro ia embora, as vezes já fazia 
um ano que ele tinha ido, a fábrica é grande, e 
quando a gente via .•• 'Ué, fulano foi embora? 
Quando?' Faz um ano, faz seis meses ••• " (mecânico 
de manutenção) 

4 - O DESPOTISMO E SEUS AGENTES: CHEFIAS E SEGURANÇA 

Apesar do clima relativamente mais liberal que caracte 
rizava a SCANIA e a FORD, a política de relações de trabalho vi
gente nessas empresas não era significativamente diferente daque
la dominante no período, caracterizada pelo seu forte despotismo 
e possibilitada pelo quadro político autoritário e a desarticula
ção do poder sindical. Os entrevistados se queixam da competiti-

' vidade e desconfiança existente entre os trabalhadores, postas pe 
la organização capitalista do processo de trabalho, estimuladas 
·pela política de gestão da mão de obra e agravadas pela ausência 
de qualquer mecanismo sindical de controle. As queixas mais fre
quentes, porém, referem-se ã relação com as chefias. Desrespeito, 
autoritarismo, prepotência. Impossibilidade de se expressar, de 
se fazer ouvir, de ter seus direitos e opiniões considerados. Tu

do isso agravado pela sensação de estar sózinho, de não ter a que 
recorrer e,portanto, ser impotente para enfrentar a autoridade 
opressora. Tudo isso era agudamente sentido, inclusive pelos tra· 
balhadores que se consideravam -razoavelmente satisfeitos cm ter

mos da rcmuncraçiio recebida. A sua consideraçio na reconstruçao 
da história vivida durante aqueles anos pode ajudar a csclnrcccr 
a complexidade <los m6veis presentes no movimento grevista <lc 197 
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"Quando eu entrei na Ford, no dia seguinte eu já 
queria ir embora de novo. Eu fui trabalhar na ca
sa de força, que era um recinto fechado. Eu fica
va sózinho ali e tinna que fazer uma leitura de 
15 em 15 minutos. E tinha um chefe que eassava o 
tempo todo sentado no escritório dele la, lendo 
jornal, às vezes até dormindo. E quando ele cheg! 
va aonde a gente estava, se a gente estivesse len 
do jornal ou qualquer coisa assim, ele dava õ 
maior espalho. Chegou ao 3onto de tirar o bangui
nho ue a ente tinha la entro ra nao deixar a 
gente sentar. e etr1c1sta 
- Ford) 

· "Você não podia falar a verdade, você nunca era 
.dono da verdade. Naquela época, se wa funcionário 
fosse dizer uma verdade para um superior dele, es 
tava automaticamente pedindo demissão. Isso era -
normal, a gente não tinha defesa. Era a lei do 
mais forte e estava acabado. (usinagem -Scania). 

A maioria dos chefes ·e supe·rvisores era formada por tr! 
balhadores antigos na empresa,que haviam ascendido a esses postos 
pelo caJilinho da sua adesão às normas disciplinares e organizacio
nais. Os que conseguiam aumentar seu nível de escolaridade, faze~ 
do ua curso superior, geralmente de adainistração ou engenharia, 
desenvolviam muitas vêzes uma atitude ainda mais opressiva e com
peti tiva em relação aos seus subordinados~ na tentativa de usu
fruir 'o status conquistado e "descontar" nos trabalhadores o es
forço dispendido na sua trajetória ascencional. 

O momento de contato de um trabalhador com os seus su
periores (principalmente o supervisor, grau mais alto na hierar
quia que o chefe imediato) _ era sempre um momento de tensão e ex 
pectativa no setor, em torno de duas únicas possibilidades: " •.. 
ou ele estava sendo promovido, ou mandado para o Departamento de 
Pessoal, para ser punido ou demitido". 

Na MERCEDES, a situação era ainda pior: 

"As chefias gritavam com os trabalhadores, não 
aceitavam que o trabalhador falasse nada( ••• ) 
Eles aumentavam a produçio na hora que eles bc. 
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entende~se~. o ~essoal que estava lá eara tirar 
100 caminhoes tirava 110, 115,e ninguem podia fa 
lar nada. Simplesmente se alguém reclamasse algu
ma coisa. lógo logo eles cortavam a pessoa. As 
~essoas que fossem reclamar com a chefia naquela 
éEoca estavam na rua o mais rápido possível para 
nao dar dor de cabeça prá eles. E eles exigiam o 
máximo do trabalhado~'. (inspetor de qualidade) . 

A repressao das chefias nao se limitava a garantir as 

metas de produção. Com esse objetivo eram desrespeitado_s mais uma 
vez direitos básicos e violentada a saúde física e psicológica do 
trabalhador •. Mas,além disso, o~edecer era preciso. Instituía-se o 
medo, o que,muitas vezes, fazia com que o trabalhador, solitário 
e impotente, se tornasse cúmplice involuntário da violência exer
cida contra o seu próprio corpo: 

"Ãs vêzes tinha pessoas que estavam doentes, esta 
vam com febre, sentindo qualquer coisa e não ti-
nham coragem de pedir a ficha de saída para ir em 
hora. Continuavam trabalhando com febre". (opera-=
dor de máquinas) 

Nem o espaço do banheiro era preservado. O olhar sempre 
vigilante da chefia não hesitava em invadi-lo, humilhando o traba

lhador, destruindo qualquer.possibilidade de defesa contra o can
saço ,a~sim como qualquer limite de privacidade: 

"Qualquer coisa que acontecesse, urna pessoa que _ 
ficasse no banheiro uns minutos a mais quando es 
tava cansada, às vêzes não dormia ã noite ou en-
tão no horário noturno, eles já vinham saber o 
que era, já davam advertência, era uma repressão 
terrível". 

"Na porta do banheiro tinha um buraco grande onde 
o chefe ia olhar o cidadão se ele estava ou não 
fazendo as suas necessidades fisiológicas".(28) 

O poder vigilante e punitivo da chefia frequentemente 
exorbitava ns próprias necessidades de produtividade e a raciun~ 
li_zação do trabalho consi<lcra<la cm si mesma. Ganhava uma dinâmi
ca própria,onde a questão central passava a ser a manutcnç5o <lo 
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poder e a atemorização do trabalhador, para além de qualquer ne
cessidade "técnica" da produção: 

"Até hoje eu não esqueci. Eu trabalhava na inspe
çã~ e a gente tinha que dar torques nos parafusos 
P!ª v~r se eles tinham sido apertados direito. E 
nos tinhamos um mestre, um tal de Valdomiro, e ti 
nha um rapaz que tinha tanto medo desse mestre, -
que quando ele via o cara chegando, ele pegava o 
o torque e saia que nem louco dando torque. Um 
dia eu estava ali e quando ele viu esse tal de 
Valdorniro, ele falou: ~olha o Carecão ali, olha o 
Carecão ali, pega um torque e sai dando torques 
por aí~. Até hoje eu não esqueço disso. Porque o 
cara tinha tanto medo do chefe que quando ele via 
o chefe de longe ele pegava qualquer negócio e 
saia feito um louco fingindo que estava trabalhan 
do para o mestre não achar ruim com ele". (inspe::
tor de qualidade) 

Outro ponto de tensão permanente era a relação com a se 
gurança interna, agente complementar,mas não menos importante do 
controle disciplinar no interior da empresa. A presença repressi

va dos guardas na Ford e na Scania era bastante sentida, mas se 

acirrava fortemente na Mercedes e na Volkswagen: 

"A gente chama a polícia da Volks de Gestapo.Eles 
não podem nem ouvir, porque t~m horror· à palavra 
fascismo" . (29) 

Fascista, nazista, Gestapo. Esses têrmos, que já haviam 
sido utilizados pelos trabalhadores para caracterizar a segurança 

interna da Mercedes, na Volks eram empregados com uma frequBncia 
ainda maior. Isso não acontecia à toa. A apropriação pelos traba
lhadores de urna terminologia social e culturalmente carregada de 
significação negativa e identificada com as formas mais exarccba
das de autoritarismo e violência, quando não com os vilões de ta~ 

tos filmes, livros e histórias em quadrinhos, expressava a sua 
clara oposiç~o a um dos aspectos mais característicos da multina

cional alemã no período analisado. Não era apenas o tamanho e o 
poderio econômico <la VW que impressionavam. Ela era também f amos : 
pela rigidez da sua disciplina interi1a. O despotismo fabril, vi

gente e gene rali za<lo no período, cncon trava aqui a sua exprcss~o 
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mais exacerbada. Com base nas informações obtidas, pode-se dizer · 
que a segurança interna era o agente principal,e não complementar, 
da regulação das relações no interio.r da empresa, o que por sua 
vez não eximia as chefias do seu papel repressivo. 

A hipertrofia do papel da segurança interna manifestava 
-se em primeiro lugar pelas suas dimensões. Em 1978 ela era for
mada por cerca de 400 homens, organizados em uma complexa hierar
quia militar: sargento, tenente, coronel. Havia um circuito de TV, 
controlando todos os Departamentos e ruas internas e um sistema de 
guardas de trânsito e semáforos. 

·A segurança era dividida em duas: a "comum" e o "servi
ço de orientação trabalhista". A prática vigente entre as chefias 
era o acionamento imediato da segurança,na ocorrência de qualquer 
conflito com os trabalhadores, cujas origens costumavam ser as 
mesmas de sempre: atraso, imposição de horas-extras, manutenção 
do ritmo de produção, etc. O trabalhador era então levado ao "se!. 
viço de orientação trabalhista", "que era orientação só no no-
me". Lá o operário não tinha direito de defesa, ia só para "o: 
vir a sentença", e na maioria das vezes era demitido por justa 
causa. O local onde estava situado esse serviço de orientação tr! 
balhis'ta era denominado pelos trabalhadores de "quartel", ou ,...com
parado a urna delegacia, evidenciando o sentido que tinha nas re
lações de poder estabelecidas no interior da empresa. 

Esse era o cenário .do famoso "chá de banco", tão exe
crado e tantas vezes descrito pelos operários que trabalhavam na 
VW nesse período. No momento cm que o trabalhador era levado pa
ra lá, iniciava-se um processo semelhante a um verdadeiro inqué
rito policial. Era feito um "boletim de ocorrência", e a "apura
ção" do caso demorava às vezes uma semana, dez dias, durante o· 
quais o trabalhador n~o podia marcar o cartão de ponto e tinha 
que ficar o dia inteiro sentado naquele local, sendo interrogado 
e esperando a "sentença" final: 

"Era um sistema de tortura psicológica. A mesma 
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coisa que se faz na delegacia se fazia lá dentro, 
eles copiavam". (mecânico de manutenção) 

Havia uma ficha para cada àperário, onde eram anotadas 
todas as suas "falhas" e atos de "indisciplina". Quando este era 

encaminhado para a segurança, todas as informações sobre o seu 
comportamento pregresso já estavam registradas e sistematizadas. 
Quando se tratava de casos considerados mais graves,como brigas, 
roubos ou panfletos criticando a fábrica, muitas vezes os traba
lhadores eram conduzidos diretamente para a delegacia de São Ber 
nardo (Frederico, 1979: 135). Não se pode deixar de assinala~ a 

equalização feita pela empresa,em termos da gravidade da infração 
cometida: um panfleto criticando-a era considerado tão grave quan

to um roubo. 

Nesse quadro geral de autoritarismo e prepot~ncia, as 
chefias tinham o seu lugar no sistema interno de poder e,salvo ra 
ras exceções, agiam segundo a mesma lógica. Segundo os entrevista 
dos, nessa época os critérios para se atingir o posto não eram os 
de escolaridade, qualificação ou tempo de serviço. Era escolhido 

para chefe aquele trabalhador "que mais fazia hora-extra, que 

mais colaborava, que mais puxava o saco": 

"Quanto mais ele não tinha ambiente com os cole
gas, quanto mais fosse mal visto, esse era o bom 
pra ser o chefe. Então, quando ele passava a ocu
par o cargo, ele só queria reprimir os outros". 
(ajudante geral) 

As funções da chefia, como sempre, estavam relacionadas 

a manutenção das metas de produção e das normas disciplinares <la 

empresa, mas mais, que isso, com a afinn.:1ção do poder empresarial, que 
se revestia, no caso da VW ainda mais que cm outras empresas, <le 
um desejo de afirmação da sua onipotência frente ao trabalhador, 
da tcn ta tiva de quebrá-lo e humilhá-lo, como se evidencia nos re-

latos referentes ao "chá de banco'' e nos depoimentos que se-

guem: 
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"Havia um autoritarismo fora do comum. Os mestres 
e feitore~ agiam como se fossem patrões. Chegavam 
na produçao e exigiam assim um ritmo fora do nor
mal_do trabalhador, e quem não tirasse aquela pro
duçao era chamado a atenção, recebia advertência. 
O companhP.iro para vencer o período de experiên
cia precisava ser muito bom, porque senão ele não 
passava. O mestre podia mandar o trabalhador embo 
ra do jeito que ele queria, não tinha discussão -
com ninguém, não tinha parecer do Departamento de 
Relações Trabalhistas, nem nada. Era só ele não 
ir com a cara do pião que ele podia mandar embo
ra. ( ... ) 

Na verdade, existia um abuso de cargo. Qualquer 
mestre se apoderava muito desse poderio, que ele 
usava por todos os meios para fazer o operário pro 
duzir, para oprimir e explorar ..• " (ajudante ge- -
ral) 

A arbitrariedade e a impunidade da chefia expunham o 
trabalhador a situações perigosas e humilhantes, desrespeitando 
não apenas os direitos trabalhistas vigentes, mas até mesmo as re 
gras mínimas da convivência humana: 

"Acontecia por exemplo do trabalhador se sentir 
mal, eles negarem a saída para ir ao médico e o 
cara desmaiar. Isso aconteceu muito." ( ••. ) 

Na área de estamparia teve caso de chefe de se
ção . até bater no trabalhador. Isso aconteceu di
versas vêzes. No caso Eºr exemplo do trabalhador 
"matar a peça", dela nao sair como o chefe queria 
teve caso dele empurrar o trabalhador e inclusi
ve bater". (ajudante geral) 

Em alguns casos a dominaçio da chefia nao era tão tru
culenta assim. Em um estilo mais paternalista, nem por isso <loi
xava de ser eficiente e de estabelecer uma relação onde o traba
lhador era diminuído e enfraquecido no plano pessoal. Apesar <li.s 

so, e da consci~ncia que demonstra o entrevistado de que se trat: 

va de um tipo mais sutil de dominação, onde o trabalhador era in 
justamente culpabilizado, é notável como os trabalhadores valori 
zavam o simples fato de nio serem tratado pelas chefias aos ~ri

tos, ou seju,com um mínimo de respeito. o que por sua vez (•viden 
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eia o quão negativamente era sentido o tratamento a eles habitua! 
mente dispensado: 

"Eu tinha bom relacionamento com a minha chefia. 
S ue o meu chefe era o ti o do cara es erto. Ele 
nao gritava com nin5uem no setor. e amava entro 
do laboratorio, man ava o cara esperar lá, tranca
va a porta, conversava com o cara e o cara ficava 
até devendo obrigação para ele, se sentindo culpa 
do. Psicologicamente ele matava o cara. Más todo
mundo gostava dele la. Dizia: 1 Esse cara sabe fa
lar com a gente!.(maquinista) 

O clima vigente no interior das empresas, aliado ao ex - . 
cesso ~e trabalho produzia, além do temor, um fenômeno que pode
ria se~ chamado de encolhimento da subjetividade: 

" ••• você ver o pião não poder abrir a boca. você 
querer fazer alguma coisa e não poder com medo de 
perder o emprego, você ser obrigado a trabalhar 
no domingo, você ver as coisas e ter medo de fa
lar, porque se falasse ia preso. Isso marcava a 
gen~e. •.• Isso marcava mui to, você ficava mui to 
f c do. Acho que a gente começou a por pra fora 
em 78. De 78 pra cá a gente começou a esquecer a
quilo e por pra fora o que não podia por naqueles 
tempos ••• " (montador -

Mas a intimidação, o encolhimento, o cumprimento "sem 
réplica" das ordens · (Weil, 1979), não eram as únicas relações exi,! 
··tentes entre os trabalhadores. Havia uma tensão permanente que ,c~ 
mo já foi assinalado, frequentemente explodia em atos individuais 
de revolta ou tentativas mais organizadas e coletivas de resistê~ 
cia(30l. Os entrevistados relatam vários casos de brigas com os 
chefes ou a segurança, pequenos atos de "esperteza" e desobediên
cia cuJ·o sentido, ao meu ver era o de tentar escapar aos aspectos , , 
mais duros da disciplina imposta. Assim corno reafirmar a própria 
individualidade e a dignidade.violentadas pelo desrespeito e pela 
arbitrariedade que caracterizavam as relações hierârquicns no in
terior das empresas. Pequenas reparações, que nio se esgotavum cm 
si rnesrnas,mas contribuiam para configurar algo que, em maio de 197R 

iria se concretizar cm escala muito mais significativa e cap:1: de 
introduzir modificações substantivas na situação vivida. 
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"Eu era mestre em brigar com o guarda, porque os 
guardas andavam sempre no pé. Se eles vissem você 
fazendo qualquer coisa que no conceito deles fosse 
errado, eles chegavam em você e tiravam a chapa. 
Era qualquer coisa, por exemplo, se você corresse, 
desse uma carreirinha qualquer, o guarda apitava, 
você tinha que dar a chapa pra ele e depois era 
chamado. _Eles diziam que não podia correr porca~ 
sa de acidente de trabalho". (usinagem ~ Scania) 

Mais além das normas de segurança que pudessem eventual 
mente estar sendo desrespeitadas, o que está em jogo é a revolta 
do trabalhador em relação à exorbitância do poder punitivo da se
gurança inte.rna .. O entrevistado faz questão de dizer que esse p~ 

der era utilizado de acordo com os critérios próprios de seus de
tentores, onde mais uma vez se destaca. a arbitrariedade presente 
na relação: os guardas estavam lá para punir "qualquer coisa que 

no conceito deles fosse errado". 

A "carreirinha" de que nos fala esse entrevistado foi 
explicada por outro, dizendo que, por exemplo na hora do almoço, 
o pessoal gostava de correr para pegar o melhor lugar na fila do 

restaurante e assim poder "livrar mais cedo para dar uma dormid! 
nh~'. Revela-se aqui a tentativa de resistir à opressão das nor

mas controladoras do tempo no interior da empresa e de abrir espa
ços. ainda que mínimos. para a consideração de outras necessida-

' des, como descan~ar um pouco depois do almoço,antes de retomnr 

o trabalho. A uniformidade do tempo e do esforço exigido durante 
-a jornada i algo que se contrapõe ao ritmo diferenciado do orga

nismo humano, violentando-o frequentemente. A hora após o almoço 

é a pior, quando se torna mais difícil manter o ritmo exigido. A 
possibilidade de descansar nesse período, nem que seja por al
guns momentos, configura uma tentativa de diminuir esse aspecto 
penoso do <lia de t~abalho, mais do que suficiente para justifi
car, do ponto de vista das necessidades do~ trabalhadores, a 
"carrei rinha" desobediente. 

Na scqu~ncia desse depoimento, aparece mais uma vez o 
inconformismo cm rclaç~o a arbitrariedade e ao abuso de poder J 

segurança interna: 
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"Você esquecia a carteirinha e os guardas faziam 
~achorrada: faziam você ficar lá e esperar até o 
ultimo cara passar para depois procurar a tua fi
cha com a tua foto. Pôxa, não precisava isso, 
nê?( ••• ) 

Aí um dia eu aprontei um rolo, eu coloquei uma no 
ta de 100, que era mais ou.menos da mesma cor da
carteirinha prâ poder passar. Isso era um recurso, 
né, rá você acabar com a re ressao deles. Porque 
n~ ver a e tu 9 isso era urna maneira e repressao". 
(inspeto:r qualidade - Scania) 

As. reações individuais ou coletivas dos trabalhadores, 
sempre que bem sucedidas, eram fonte de satisfação e de reforço 
dos laços de solidariedade e cumplicidade do grupo. Esse é o ele
mento importante, capaz de transformar o que poderia ser uma sim

ples experiência de trangressão individual ou de falta de espíri
to de grupo (como furar a fila do almoço) em algo que avançava na 
constituição de uma experiência comum e compartilhada de oposição 
aos agentes do despotismo empresarial. o guarda "não tinha nada a 
ver com aquilo". Frente à sua intromissão, sentida como indevida 
e prepotente, os trabalhadores se uniam, reconhecendo-se· como gr_!:! 

po e configurando uma identidade: 

"Quando tocava o apito anunciando que era hora de 
comer e os guardas estavam lá, então a gente nem 
corria. Sabe quando você vai assim cor~endo com 
os pés bem juntinhos, aí, quando não tinha nenhum 
guarda olhando, o maior pinote. Era gozado ••• Ou 
então tinha um cara que furava a fila, entrava na 
frente de um outro, e o guarda, sem ter nada a 
ver com aquilo, chegava la e mandava ele para o 
fim da fila. E aí geralmente o cara não ia ou e~ 
tão dava o número da chapa errado. Isso era diver 
tido". (inspetor de qualidade - Scania) 

Além de conseguir pequenas vitórias contra o controle 
do tempo e alguns dos aspectos mais repressivos das normas de tr~ 

balho vigentes, essas ações continham outro significado: muitas 
vezes o mais inaccitivel, do ponto <lc vista <los trabalhadorcs,crr 
a humilhaç~o, implícita ou explicitamente presente nas atitudes 
da .autoridade estabelecida. A necessi<la<lc de reagir a essa humi

lhação aparece mais urna vez no relato de um cntrcvista<lo,quc nos 
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conta que certa vez estava fazendo um curso . do SENAI dentro da e! 
presa, onde era oferecido um lanche, que os guardas não deixavam 
que fosse retirado do recinto pelos trabalhadores, com a acusação 
de que estes poderiam vendê-lo. Essa suspeita era considerada ex
tremamente ofensiva: 

"Tinha esse papo: não pode sair com o lanche por
que vai vender. Imagina! Vender um lanche, que 
mentalidade! 

AÍ no primeiro dia eu nao pude sair e joguei o 
lanche na lata do lixo, porque também deixar lá 
eu não ia. No dia seguinte eu estava com fome e 
fiz o seguinte: dei uma mor<lida no outro sanduí . 
che e saí com os dois. Aí o guarda ficou louco ãa 
vida, deu a maior briga, fomos parar no Departa
mento de Pessoal". 

Na MERCEDES, os entrevistados insistem em dizer que ha
via gente "muito consciente, que percebia que as coisas estavam 
erradas", assim como muita revolta dentro da empresa. A dificul
dade era transformar essa consciência e esses sentimentos em ações 
concretas e coletivas, devido à repressão existente, que -dificul
tava, mais que .em outras empresas, a penetração do Sindicato, ou 
o surgimento de formas próprias de organização. 

"O pessoal quase não podia falar nada, eles esta
vam -todos conscientes mas não podiam falar nada 
( ••• )A gente sentia uma revolta muito grande. O 
pessoal via muita coisa errada, mas não tinha co 
ragem de fazer nada, nem de reclamar, era muito 
dif Ícil os caras reclamarem. O pessoal ficava ca 
da vez mais chateado, mas era muito difícil estoü 
rar ..• " 

A hostilidade em relação às chefias, muitas vezes con
tida, era geral: "todo mundo falava mal do chefe, isso era claro 
na cabeça de todo mundo que trabalhava li, era a primeira coisa 
que se tinha claro". E explodia, das formas as mais variadas, da 
maneira que fosse possível ou que pudesse ser inventada. 

No relato elos trabalhadores e nos documentos pesquisa-
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dos,· o que marca presença na história da Mercedes ,no tempo que a!!_ 

tecedeu a greve de 1978, são algumas tentativas reprimidas de re! 
ção, individuais ou coletivas, mais 40 que movimentos relativame~ 
te organizados e bem sucedidos como os ocorridos em outras empre
sas de São ~ernardo. Além.disso, chamam a atenção duas outras for
mas,através das quais ou os trabalhadores eram vencidos pela si
tuação vivida ou tentavam de alguma forma vencê-la. Por um lado, 
os casos de "loucura" e por outro as "brincadeiras" que tinham C.2_ 

mo "vítimas" os chefes, guardas e demais superiores. Curiosamen
te elas de alguma forma se confundem no relato dos entrevistados. 
Através da mesma palavra ("loucura") eles descrevem os trâgic.os e 
comwis casos de desequilíbrio mental acontecidos dentro da empre
sa e as tentativas feitas pelos trabalhadores de ~idicularizar, 
disfarçadamente agredir ou se vingar dos s~us superiores. Mais uma 

vez, revela-seaquiopoder subversivo· do riso, as inesperadas formas 
· de afirmação e recuperação da subjetividade violentada e humilha

da no cotidiano do trabalho. Assim como os mecanismos de estabele 
cimento . de uma cumplicidade entre os trabalhadores, identificados 
como iguais nesses momentos, em uma situação onde as experiências 
coletivas da solidariedade organizada não podiam se desenvolver, 
onde "esse tipo de solidariedade que existe hoje de um colega pa
ra o outro nao existia". 

Na história contada a seguir, por um operador de máqu! 
nas que trabalhava na usinagem, a atitude ousada de um trabalha
dor possibilita a vivência coletiva de um sentimento de vingança 
contra a autoridade estabelecida. As duas imagens formuladas no 
relato, de um lado o "pretinho engraçadinho", e de outro o "ale
mãozão grandão", sintetizam, mais que um conflito circunstancial 
a vivência de ~éculos de opressão, desigualdade e exclusão, naci 1 

nal, racial e classista. 

"O pessoal fazia aquelas bolas de -e ano, ench i_a d 
Óleo, que 6leo tem de monte na seçao, e tacav3 n 
chefe. Ele não via nem de onde vinha a bola. E t 
nha um elemento, que ele era prático prá pintar 
sapatão de todo mundo. Nunca vi, no_di~ que cl~ 
pintou o sapato do gerente. um alemaozao grandac 
Ele chegou na seção e tinha uma máquina cnguiçal 
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era uma máquina chave, se não fosse ela não tinha 
produção. Chegou o cara prá ver e o outro falou: 
"Eu ~ou pint~r o sapato ~esse cara". Sabe aquele!?_ 
alemao grandao que ninguem encosta, ninguém, so 
fica <l7 longe, as~im! e o cara er~ um pretinho en
graçadinho, ele ta la olhando a maquina, o cara 
chegou, pintou o sapato dele e queimou o chão". 
(operador· de máquinas) 

"O pião brincava muito ... Uma vez os caras puseram 
fogo na capa do chefe. Tinha um chefe que andava 
demais. Ele abaixava a cabeça e andava na seção 
dia e noite. A seção que eu trabalhava era peque
na e ele ia até o corredor e voltava. E os caras 
tinham a mania de brincar muito colocando bituca 
de cigarro no bolso do pessoal. Não tinha o maca
cão de um cara que não tivesse um furo no bolso. 
Nêgo já arrancava o bolso porque não dava mesmo. 
Aí o chefe passou, um cara jogou o ~igarro no bol 
so da capa dele e pegou fogo. Ele nao via nada,sa 
be, o negócio dele . era andar na seção de lá prã 
cá. AÍ os caras ficaram só olhando a fumaceira, o 
cara andando com a capa aberta e a fumaceira voan
do, e os caras só rindo, era o que eles mais gos
tavam. Ninguem gostava daquele chefe! E quando o 
cara rercebeu, aquela capa não servia mais pra na 
da, já tinha queimado tudo". (inspetor de qualid! 
de) 

"Quando eu trabalhava no turno da noite, o pessoal 
costumava fazer uma bola de fita crepe. E ali tem 
um corredor central por onde o pessoal saía e já 
começava a chutar a bola. Tinha uma fileira de 
guardas, então quando chegava perto dos guardas o 
pessoal chutava a bola pra bater nos guardas. Os 
guardas, quando viam aquele monte de pessoas, já 
ficava tudo desesperado, porque o cara vinha lá 
detrás e chutava, e aquilo pesava, porque era um 
bolo de fita crepe. E toda noite era aquela bagu~ 
ça. Vinha todo o pessoal, uns 200, 300 caras, to
do mundo chutava. Aquilo 15 era a maior farra do 
pessoal". (inspetor de qualidade) 

Os próprios trabalhadores interpretam esses atos de de
safio, desobediência, rebeldia, carregados de maior ou menor a
gressividade contra os agentes <la disciplina e da repressão ihtc! 
nas (denominados por eles de "brincadeiras" ou de "loucuras do pe1 
soal"), como formas de r~agir à repressão e ã humilhação diariamen
te suportadas. Da mesma que estas, ao lado do excesso de trabalho, 
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sao descritas como aspectos mais negativamente "marcantes" do C,2 

tidiano vivido, esses momentos são definidos como os mais marca!!_ 
tes no "sentido positivo": 

"O que marcou mais foi essas brincadeiras, no sen 
tido positivo, das coisas boas que tinha. No nosso 
setor era brincadeira direto". (operador de mâqu! 
nas) 

"Um ponto que a gente achava bom, que era marcan
te, era justamente essas loucuras que o pessoal 
tinha. Porque tinha muita repressão, e o pessoal 
inventava sem re um "eitinho de fazer uma coisa 
dessas. E se esse pra fazer na ar a do c efe, 
era mais gostoso. Se o pessoal conseguisse fazer 
isso se sentia feliz da vida, realizado. Era uma 
valvula de esca e muito boa, 
era forte mesmo". analista 

S ~ AS CONDIÇOES DE SAÚDE E SEGURANÇA 

Nunca é demais lembrar que em 1974 e 1976 o Brasil ga
nhou o título de campeão mundial de acidentes de trabalho. O ex
celente estudo de Cohn et alli (1985) denuncia essa realidade ,não 
apena~ através de impressionantes dados quantitativos, mas também 

através dos seus efeitos sobre a vida dos trabalhadores atingidos 
e suas famílias. Além deste, os trabalhos do DIESAT demonstram 

também de que forma a deterioração das condições de trabalho (bai 

xos salários, longas e intensas jornadas de trabalho e a fadiga -
aguda e "crônica" - delas resultante, falta de instalações e cqui 
pamentos adequados) aumentavam a incidência dos acidentes C3l). -

Os metalúrgicos de São Bernardo nao estavam imunes a 

essa realidade. A'Tribuna MetalGrgica'~esde o começo da década,de 
nunciava constantemente a insegurança e a insalubridade existcn
~s nos locais de trabalho, assim como o aumento da incid5ncia <los 
acidentes e das doenças profissionais. Nao era apenas a integri
dade física (ou a vida) <los trabalhadores que estava ameaçada. Cc 
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mo se verá a seguir·, as consequências sobre a saúde mental dos 
trabalhadores eram igualmente graves. 

Além das insuficiências da legislação protetora, o e! 
cesso de trabalho, o autoriiarismo das chefias e o clima repres
sivo geral, imposs ibi li tanto o reconhecimento das necess-idades e 
limites fisicos e psicológicos dos trabalhadores, eram os grandes 

responsáveis por essa situação: 

"Eram 15 horas de trabalho. O trabalhador saía de 
casa às 3 horas da tarde e voltava só às 7 da ma
nhã. Ai tinha que dormir, almoçar, e voltar de no
vo P!ª trabalhar. ( ... )Tinha muito acidente gra- . 
ve la dentro da Volks. Muitos companheiros morre
ram prensados. Pelo menos, que eu tenha conhecimen 
to, uns cinco ou seis casos. Fora os acidentes de
perda de dedo, mão, braço. Tudo por excesso de tra
balho". (mecânico de manutençao - Volks) 

. Em algumas seçoes, o trabalho era especialmente penoso. 
Como na estamparia, onde o ritmo era muito intenso, ou na funila
ria, onde os penteadores tinham que trabalhar o dia inteiro em pé 
carregando as penteadeiras que pesavam 7, 8 quilos. Além das ho-
ras excessivas de trabalho, as empresas raramente forneciam os 
equipamentos de proteção adequados, com consequências graves, e 

as veies irreversíveis, para a saúde do trabalhador: 

"A funilaria era um inferno. Era chamada de Viet
nã. Era fogo pra todo lado. Não se tinha condiçÕe'. 
de trabalhar lá. A proteção que eles forneciam 
era muito irregular. O pessoal se sentia mal ta~ 
bém por causa do calor. Tinha muito acidente com 
faisca, muita insalubridade. Quando o companheiro 
ficava doente, dificilmente ele se recuperava. la 
embora para o INPS e mui tas vezes não voltava mais 
porque não tinha condições". (maquinista - VolksJ 
(32) 

Além dos acidentes de trabalho, algumas das doenças pr~ 

fissionais mais frequentes eram as ósseas (problemas na coluna 
vertebral causados por excesso de carregamento ele peso ou traba
lho cm posição inaclequa<la) e as respiratórias (contato con!;tantc . 
com elementos tôxicos, por exemplo, na pintura). O depoimento de 
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um entrevistado da Scania esclarece algumas das causas desse tipo 
de problema. Afirma que na empresa não eram observados, por exem-
·~lo, os limites de ~arregamento de p~so estabelecidos pela Orga
nização Mundial da Saúde. Os trabalhadores eram obrigados a car
regar peças com mais de 30 quilos e a empurrar carrinhos hidráu
licos com painéis que pesavam mais de 1500 quilos,por percursos 

de até 200 metros. Além disso, não eram respeitados os necessários 

períodos de descanso durante a jornada para o pessoal que trabalha 
va no teste de motor e "tinha· que aguentar aquele ruídÓ o dia to
do", assim como espaços mais curtos de revezamento para os que tra 
balhavam nas· cabines de pintura. 

Os entrevistados protestam contra a situação então vi 
gente, expressando sua revolta, e uma aguda consciência de seus 
efeitos dilapidadores: 

"Um dos fatos mais marcantes para mim era quando 
o companheiro trabalhava dez, quinze anos na fá
brica, e de repente ficava doente, se acidentava, 
as vezes tinha acidente grave e ficava incapacit~ 
do, aleijado. Ele ia para o INPS e ficava um,dois, 
três meses. E quando o INPS forçava ele a voltar 
para o trabalho, muitas vezes ele era imediatamen 
te dispensado. Esse companheiro nunca mais ia ar
rumar emprego. Ele deixou a saude dele na fabri
ca. Porque o exame medico que a gente tem que fa
zer pra entrar lá é rigorosíssimo. Qualquer pro
bleminha não entra. 

Isso aí eu pensava, às vezes nem dormia à noite 
pensando nisso, comentava com a minha esposa. E 
a gente sem poder fazer nada ... " (mecânico <le 
nutenção -Volks) 

ma 

Mais uma vez ~ importante assinalar a historicidade do 
problema, que não pode simplesmente ser pensado como uma caructc
·rística gcn~rica do trabalho fabril, independente de tcmpo,lugar, 
e principalmente da correlação de forças vigente. Os entrevista
dos fazem questão de assinalar que u situ~ção hoje não é a rnes:na, 
graças aos avanços concreto:. obtidos pelas suas lutas e capacida-
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de de organização , particularmente os acordos coletivos firmados 
nos Últimos anos, e o trabalho integrado e sistemático do Sindica 
to, das Comissões de Fábrica e das CIPAs: 

"Hoje mudou muito. Hoje através de acordos coleti 
vos uma série de garantias já estão asseguradas.
Não é ainda do jeito que a gente quer, mas já me
lhorou muito. Além da fiscalização que a Comissão 
de Fábrica faz, tem os companheiros cipeiros que · 
fazem curso no Sindicato sobre segurança do trab! 
lho, higiene. O Sindicato agora também .tem mais 
recursos, está mais equipado, tem um engenheiro 
de se&urança do trabalho, uma médica e um médico 
de saude ocupacional. O Sindicato hoje já tem uma 
certa estrutura para dar uma assessoria para as 
CIPAs e as Comissões de Fábrica". (idem) 

Como já foi dito, nao apenas a saúde física dos traba
lhadores era violentada. Os entrevistados, nas quatro fábricas, 
assinalam enfaticamente também os problemas existentes relativos 
i saúde mental. Talvez pelo seu sentido mais dificilmente deci
.frável ,social e culturalmente,e menos obviamente atribuível às 

condições de trabalho,a denúncia nesses casos é sempre acompanh! 
da de uma tentativa de interpretação do significado e das causas 
·do distúrbio mental verificado, as vezes ambígua e insegura, às 

vezes agudamente clara. 

Na Mercedes, os entrevistados, além de afirmarem que 
"naquela época tinha muita gente louca lá dentro", discutiam Pº.!:. 

que isso acontecia, se era anterior ou posterior à entrada do tr~ 
balhador na fábrica. Nas duas hipóteses, entretanto, a responsab_i 
!idade era posta sobre a empresa. 

Na primeira, pela sua falta de critérios de admissão do 
pessoal, ou melhor, por privilegiar, acima de qualquer outro, o 
critério da capacidade produtiva do trabalhador, o que,ali5s, é" 
mesma constatação feita por um trabalhador da Ford, afirmando que 
o único teste que teve que fazer para ser admitido na empresa cr: 

a sua disponibilidade de prestaç~o <le horas-extra: 

"Não sei se tinha critério médico, porque na 111 
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nha. área s6 dava louco._Porque naquela época nao 
tinha assim aquela exigencia de qualidade, o que 
eles queriam era a produção mesmo, que a produção 
tinha que sair de qualquer jeito. Então se o cara 
desse produção, podia ser louco, podia bater no 
outro, podia correr atrás do chefe· ..• " (inspetor 
de qualidade da linha de montagem) 

Na segunda hipótese, a responsabilidade da empresa é 
maior e mais clara: a "loucura" é vista como resultado do excesso 

de trabalho e da repressão sofrida no cotidiano: 

"Muita gente entrava já doidão, muitos ficavam 
doidos lá dentro. Teve um rapaz que de tanto fa 
zer horas-extras, de tanto trabalhar (às vezes ele. 
ficava de 22 às 6, saia no domingo às 6 e voltava 
das 2 às 10), ele se esgotou demais, ficou meio 
pancada. Então, quando a gente ia almoçar, ele não 
ia. Quando nós saíamos da seção ele se escondia 
atrás da máquina e falava que não ia porque tinha 
gente que ia bater nele, que ia matar ele. A gente 
falava: "Não tem ninguém". E ele: "Tem sim, tem 
três caras que querem me pegar". Ficou assim aqu~ 
le problema, então a gente insistia, levava ele 
junto pra almoçar, voltava junto, e foi indo. Com 
o temp~ a gente foi orientando ele pra_ir no méd! 
co, pra parar de fazer hora-extra, entao ele foi 
descansando um pouquinho. 

Ele fazia hora extra e ainda trabalhava na casa. 
Estava construindo a ca~a dele na época. Trabalha 
va <las 6 às 14 horas, chegava em casa 3, 3:30, e 
trabalhava às vezes at~ 7, 8 horas da noite cavo
cando o terreno lá. Trabalhava direto na fábrica: 
sábado era normal, domingo. Foi ficando doidinho, 
pancadinha ... Ele afiou a faca do restaurante,que 
parecia uma navalha, andava com ela no bolso e 
dizia que se os caras encostassem nele ele mata
va". (operador de máquinas - ~forccJcs) 

"Tinha pessoas ... aconteceu com um rapaz: aquele 
monte de cavaco que fica no pé da máquina, ele a~ 
dou correndo a seção e falando que era um formi
gueiro e que as formigas queriam pegar ele. Chegc 
a esse ponto. 

Tinha muitos casos assim. O cara ficava assim nc 
pê da máquina saltando, pegando borboleta com 
m~o. Era normal voe~ ver o cara vendo jacar6 de '. 
ccndo da coluna, você ia lá e não tinha naJ:1. lf1 
via jacnr6, outro borboleta, outro um bando Je g. 
linha. No controle mesmo tinha um cara assim. EL 
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via coisas, sentia que estava sendo perseguipo, 
tanto que ele foi embora da Scania por se sentir 
perseguido. 

Também, porque isso acontecia? Eu acho 9ue isso 
acontecia pelo seguinte: o cara se sentia vigia
do a todo o momento. Você levantava a cabeça da 
maquina e olhava, tinha um cara te olhando, você 
se ~entia pior ~o que, sei lá ... Chegava ao ponto 
de as ~ezes voe~ ter que and~r com um guarda arm! 
do atras de voce dentro da fabrica". (usinagem -
Scania) 

"Teve muitos casos de companheiros que ficavam 
atordoados de tanto trabalhar, de tanto ficar den
tro da cm resa ·com barulho, muito esfor o, entao 
nao ·unc1onava em a mente. Muita gente izia que 
via la galinha voando, urubu dentro da fábrica.Is 
so acontecia muito dentro da Volks nesse períodorr. 
(operador de máquinas - Volks) 

"O que mais era marcante pra mim dentro da fábri
ca era o numero de acidentes ue tinha e também o 

ue icavam loucas la entro. Ti 
n a varias casos o cara sair corren o la entro 
e dizer que estava passando trem na Via Anchieta. 
Outros que viam a Kombi passar na linha carregada 
qe galinha. Antes quase todo dia você via esse ti 
po de caso. O cara ficava louco ali no setor, erã 
pego ali na marra .e levado para o hospício, para 
cada de saúde, sanatório, clínica de repouso. Is
so era muito comum nessa época". (maquinista -
Volks) 

As poderosas e modernas multinacionais automobilísticas 
utilizavam-se, para garantir seus altos lucros, não apenas de fo! 
mas modernas e sofisticadas de exploração da mão de obra. Aprovei 
tando-se ao máximo da impunidade garantida pelo autoritarismo po
lítico vigente no país e pelo enfraquecimento do poder sindical, 

não hesitav~m em instituir as formas mais intensivas e dilapida
doras de exploraçio e opressão. Através delas os trabalhadores, 

nio apenas eram expropriadas de uma parte da riqueza que produ
ziam, como eram submetidos a um esforço cotidiano, de característl 
.cas sem dúvida selvagens, e com consequências trágicas quando nãc 

fatais ,no que se refere ii prcservaçiío da sua identidade e integri<la<lc 

física e psicológica. 

A mesma tr5gica história ouvida por Frederico (1979) p 
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lo menos cinco anos antes sobre o operário que, após uma briga 

com o chefe e pensando tê-lo matado, sofreu uma crise nervosa e 

se suicidou, foi relatada por um dos entrevistados, confirmando

ª e evidenciando o seu peso na memória coletiva dos que trabalha
vam na VW naquele período: 

"~u me !embro até hoje do caso do companheiro que 
ficou tao nervoso que se jogou dentro do cadinho 
de alumínio magnético. Ele teve uma discussão com 
o chefe dele. Foi uma confusão que o encarregado 
fez com ele. Ele pegou urna barra de ferro, bateu 
na cabeça do encarregado, pensou que tinha matado, 
ficou num desespero e se jogou lá. 

Não sobrou nada, não tem condições lá onde ele se 
jogou. Eu fui olhar. Só sobrou um pedaço do sapa
to dele. Só sobrou o bico de.aço do sapato. Eu co 
nhecia ele pessoalmente. Ele tinha o apelido de 
Boneca, era um carinha que pesava uns 50 quilos. 
Ele já tinha problema psiquiátrico. Estava tratan 
do e o médico não dispensou ele. Estava trabalhan 
do na têmpera e foi transferido para a fundição,
q_ue era um verdadeiro inferno ... " (maquinista -
Volks) 

Associados ao ambiente repressivo, ã impossibilidade de 
expressar-se, ã desconsideração dos limites físic0s no esforço 
exigi40 pelo trabalho e das demais dimensões da vida fora da fá
brica ,invadidas pela extensio absoluta da jornada de trabalho, os 
casos .de "loucura" relatados pelos trabalhadores impressionam co

mo uma das evidências mais eloquentes do ponto a que havia chcga<lc 

o processo de dilapidação da força de trabalho. Não era apenas a 

vida do trabalhador ou sua integridade física que estavam em ri~ 

co, um risco que aumentava no mesmo ritmo do crescimento econ6mi

co. A situaç5o agredia e violentava o trabalhador igualmente no 
plano moral e psicológico. Estafa, alcoolismo, impot~ncia scxu3l 

irritabilidade e "neuroses", eram algumas das consequências mai 

f d - . cl" (33) . - 1 requentes essa agressao ~ot1 iana , que muitas vezes c1cgav 

ao ponto de provocar desequilfbrios psicológicos de extrema gra

vidade. Os casos relatados pelos trabalhadórcs cntrcvist:i<los, 
assim corno os depoimentos recolhidos por Frederico (1979), exprc 
sam momentos cm que a tensão posta pelas condições vividas atin·-



127 

gia o limite do insuportável. desagregando. no seu nivel mais bá 
sico, a identidade do trabalhador. Apesar de serem casos indivi
duais. a frequência de relatos desse tipo é reveladora de alguns 
d·os aspectos mais violentos das condições de trabalho. e suas dra 
máticas consequências sobre a subjetividade dos trabalhadores. 

6 - A PRESENÇA DO SINDICATO DAS EMPRESAS 

A presença do Sindicato no interior das empresas· até a 
greve de 1978 era muito . débil e reduzida. O momento da greve, na 
qual o Sindicato entra nas fábricas paralisadas por iniciativa dos 

trabalhadores, realizando assanbléias,sistematizando reivindicações e negociandc 
com os patrões,será tun momento de 11virada", de transformação de uma si
tuação vigente por longos anos. Até então, e apesar dos avanços 

em termos das lutas e da organização de base da categoria, ocor
ridos ao longo da década e que serão analisados no Capítulo se
guinte, a princip~l forma de acesso e atuação do Sindicato no in 
terior das empresas eram os diretores sindicais de base(34). 

O trabalho dos diretr-es de base tinha que enfrentar 

inúmel\as barreiras: sua própria inexperiência, a desconfiança g~ 
ral dos trabalhadores, o clima repressivo existente no interior 
das empresas. Consistia basicamente em promover a sindicaliza
çao (à qual procuravam dar um caráter menos assistencialista e 
mais de compromisso com a entidade: "nem que fizesse só um por 
dia, mas fazia consciente") e a distribuição do material do Sin

dicato, assim como cm intervir, apoiar e incentivar as ações de re
sistência surgidas entre os trabalhadores. 

Entre· as empresas analisadas, a Scania e a ·Ford eram 

as que ~ontavam, no período anterior a 1978, com maior acúmulo 
ae trabalho sindical no seu interior. O clima relativamente mais 
liberal, e a presença <lc "um pessoal mais qualificado e instruí
do." justificava, scgun<lo as informações colhidas, um "invcstimcn 
to 11 significativo do Sindicato nessas empresas. O trabalho sistc 
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mático dos diretores de base começou cm 1972 na Ford e em 1975 
na Scania( 3S). 

Além do diretor de base ,atuavam na empresas vários ou
tros ativistas: trabalhadores que haviam tido alguma participação 
sindical no período anterior a 1968, militantes de base da Igreja, 
militantes dos movimentos de bairro. Segundo os depoimentos, na 
Scania não havia qualquer grupo organizado de maneira mais perma

nente. Havia aquele pessoal "que sabia das coisas", que "se ide~ 
tificava" e estava sempre conversando, discutindo os problemas 
como dava, na hora do almoço, no ônibus ,na saída, e que apoia.va 

o trabalho sindical. Na Ford~ o nível de organização interna era 
maior. Em 1976, a partir da luta por equiparação salarial reali

zada pelos ferramenteiros da empresa,surgiu uma Comissão que con 
seguiu se manter organizada e atuante por vários anos. 

Todos os entrevistados assinalam as dificuldades de p~ 
netraçã9 do trabalho sindical no interior das empresas. Na Scania 
e na Ford, apesar do clima relativamente ~ais liberal, até mesmo 
o trabalho de sindicalização (algo inteiramente previito na legi! 
laçio vigente) era fortemente reprimido e tinha que ser realiza
do às escondidas, nas horas em que diminuia a vigilância das eh~ 

fias~ dos guardas, como,por exemplo, durante o almoço. Os entr! 
vistados afirmam que era comum ver um guarda armado andando a
trás dos diretores elo sindicato dentro da empresa, que tinham i~ 
clusive que tomar cuidado com o que faziam e com quem falavam pois 
''se um chefe visse a gente conversando muito com um trabalhador, 
logo ia lá pressionar, perguntado o que a gente tinha dito, o 
que a gente queria. A gente ent5o tinha que ter cuidado pr5 nao 
expor o companheiro"( 36 ). 

A frase seguinte evidencia o tamanho da barreira a ser 
vencida para a realização do trabalho sindical naqueles anos: 

"O Severino vinha sózinho no banco e.lo Ônibus. Os 
caras não queriam sentar perto <lo diretor <lo Si~ 
<licato, tinham medo". (inspetor ele qualidade- Sl::mi:il 
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A distribuição do material do Sindicato também não po
dia ser feita abertamente: 

"O pessoal do Sindicato, para entregar um bole
tim, tinha que passar com ele debaixo da camisa. 
Se você pegasse o boletim lá na rua e entrasse 
na fábrica, você também estava sujeito a ser man 
dado embora, tinha que entregar escondido". (ope 
rador de máquinas - Scania) -

Mas o medo se mesclava ao interesse, à necessidade de 
ter acesso à informação e alg~ tipo de contato com a entidade 
sindical: 

"O su lemento era su er-concorrido lá dentro. O 
pessoal se interessava. ra concorri o mas muito 
perseguido tambem. Era normal o cara pegar um su 
plemento e rasgar ele assim, mas não era de Ódiõ, 
era de medo, porque você tinha toda uma equipe 
atrás de você". (Scanía) 

"Nessa época praticamente não se falava em Sindi
cato. Eu conheci~ assim algumas pessoas do Sindi
cato dentro da Ford, mas isso porque eu era simpa 
tizante do Sindicato e den--o de cada fábrica que 
eu trabalhava eu procurava _onhecer as pessoas do 
Sindicato. Mas a participação do dirigente sindi
cal dentro da fábrica era mínima, o trabalho sin
dical praticamente não existia. Era a época <la po 
lítica dura mesmo". (mecânico de manutenção- Forlf) 

"Eu praticamente não tinha conhecimento nenhum :i 

respeito do Sindicato. Quando chegava lâ o "Bilhe
te do João Ferrador•; eu por exemplo, eu nao i ia, 
eu comia a uilo. Eu achava uma coisa muito inte

rnas nao sa ia nem a roce enc1a e. aq tn lo _ 
nao saia nem e on·e v1n1a nem o que era. Eu fi_ 
cava super-interessado. Mas tambem não aparccia
ninguém do Sindicato prá falar com a gente. Eu . 
fui sindicalizado dois anos depois que eu entrei 
na Ford (197 5), e isso porque eu procurei algt1L'lll11

• 

(eletricista - Ford) 

Os diretores de base tcnt:ivam aglutinar cm torno dC' si 
os ativistas existentes dentro tla empresa e manter cm cada setor 
um companheiro com a função de ser 0 ponto de contato e Jc apu io 
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ao trabalho desenvolvido. Além disso lutavam pela liberação do 

trabalho para a empresa, de forma a poderem se dedicar mais livre
mente à atividade sindical: 

"Eu sempre dava um jeito de sair da máquina. Che 
gava para o feitor, pedia um passe para ir à en
fermaria, e sumia no mundo. 

Era na marra mesmo. Não teve nenhum aco.rdo. Até 
o ponto em que me tiraram a máquina. Eu não ti
nha mais máquina pra trabalhar. Então ficava o 
dia inteiro and,ando pela fábrica". (diretor sin
dical de base - Ford) 

Os diretores procuravam também estimular a participa
çao dos trabalhadores nas campanhas gerais desenvolvidas pelo Si~ 
dicato. Quando havia algum evento importante ,como uma assembléia 
de campanha salarial na Ford,por exemplo, por vezes se conseguia 
iotar alguns Ônibus. Os trabalhadores da For~ eram conhecidos co 
mo os que mais participavam das atividades do Sindicato. 

Segundo as informações obtidas, as CIPAs (Comissões In
ternas de Prevenção de Acidentes) existiam, mas não funcionavam. 
Eram controladas pela empresa através das chefias~ seus membros 
eram ihdicados por elas e apesar de eleitos pelos trabalhadores, 

"não podiam fazer quase nada". 

Um dos entrevistados (mecânico de manutenção da Ford), 

que foi cipeiro em 1976 ,mostra o ponto a que havia chegado o boi_ 
cote da empresa à atividade dos cipeiros (prevista e garantida 

por lei): 

"Eu não consegui nem ter a plaquinha de idcntif.!. 
cação. A se uranca ale ou uc a firma não tinha 
verba ra com rara e a in1a. Alem isso cu nao 
~u e nem um rclatorio da CIPA durante to
do o ano". 

Além das limitações diretamente impostas pela empresa, 
o que dificultava o trabalho <las CIP,\S era a ausência de outros 
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se se articular, tais como Comissões de Fábrica, ou a própria pr! 
sença mais efetiva dos diretores de base do Sindicato • 

. Na Scania,em janeiro de 1977, foi criada uma "Comissão 
de Cooperação" composta por representantes de empregados. e empr! 
gador.es, como r~sul tado, segundo o que se pode aferir, de uma 
pressão exercida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Scania na 

Suécia. Em 1976 este havia enviado um representante ao Brasil, 

que covenceu o Sindicato de São Bernardo a exercer uma pressão 
conjunta sobre a empresa,no sentido de criar uma comissão de re
presentantes dos trabalhadores. A pressão deu resultado, e já 
estava definido um acordo, assinado pelos dois sindicatos, fal
tando a.penas a assinatura da empresa, quando o representante su! 
co voltou a seu país. Imediatamente a Scania voltou atrás no que 
havia sido verbalmente acordado, recusou-se a assinar o docume~ 
to conjunto e criou unilateralmente outra Comissão, completame~ 
te descaracterizada em relação ao projeto inicial. 

Segundo os entrevistados, essa Comissão tinha a função 
de "tapar o sol com a peneira", e fazia parte da política "mais 
inteligente'', ~e dominação mais sutil que caracterizava a empre
sa. Não desenvolvia nenhum trabalho importante de luta ou org! 
nizaçã~,"tratando apenas de coisas que não alteravam em nada a 

situação do trabalhador'', e não teve nenhum papel na greve de 
,1978 ou no seu trabalho de preparação. Pelo contrário, era vista 
com desconfiança pelos ativistas sindicais e, segundo o seu <lepol 
mente, por muitos trabalhadores tamb6rn: 

"A Comissão era <lela (Ja empresa), e os elemen
tos tinham toda a regalia. Era pau mandado deles. 
O ttabalhador, que era representado por aquele 
pessoal começou a ver que não <lava prá ter um r! 
presentante daquele jeito. Não era um reprcse~ta~ 
te de luta, era um representante que estava aJu
dan<lo a oprimir". 

Na Mercedes e na Volkswagcn, a cstrat6gia <le atuaç5o 
dos diretores <le base não deferia muito daquela dcsenvolv i d~ nas 
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duas outras empresas até agora analisadas: trabalho de sindical! 
zação, tentativa de introduzir o sindicato na empresa através da 
distribuição do seu material de propaganda, apoio às iniciativas 
de resistincia dos trabalhadores e sua defesa contra os aspectos 
mais abusivos das condições ·de trabalho. Mas ao que parece os r~ 
sultados dessa atuação foram bem menores. A maior repressão ini 

bia a ação do dirigente sindical, não apenas devido às punições 

que sobre ele poderiam se abater (apesar das prerrogativas le
galmente estabelecidas para o seu cargo), como também pela prob~ 
bilidade de que os trabalhadores que com ele tivessem contato pude~ 
sem ser atingidos. 

"Tinha lá o Djalma que na época jâ era diretor 
do Sindicato. A gente conversava, mas não tinha 
aquele trabalho assim aberto. Era tudo mais difí 
cil. 

Os diretores não tinham tempo livre. E também não 
forçavam muito, porque se eles conversassem muito 
com o trabalhador, esse trabalhador jâ ia ficar 
visado pela chefia como o cara que estava conve! 
sando muito com o pessoal do Sindicato". (inspe
tor de qualidade - ~ercedes) 

"Eu nunca ouvi falar de Sindicato nos 8 anos que 
passei na Volks. Saí da Volks e fui pra Ford e 
aí era diferente. Havia um clima de mais discus
são entre os trabalhadores, não se falava só de 
futebol e novela e o pessoal não tinha tanto me
do da supcrvisio. E havia dentro da Ford dirige~ 
te sindical que discutia, que sindicalizava os 
trabalhadores". (montador- Ford) · 

A prcssao das chefias, a possibilidade permanente ele 
... 

punição atemorizava os trabalhadores e criava,cm muitas arcas, 

fortes r~sistências - ao trabalho sindical que se tentava desen

volver~ que tamb~m ji havia sido observado na Scnnin. 

"Tinha muitas pessoas lá que não queriam nem o~ 
vir falar do sindicato''. (inspetor de qualidade 
- Mercedes) 
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Entre os mensalistas, há indícios de que essa resistên 
eia era ainda maior: 

"O Djalma sempre teve medo de entrar no meu se
tor. Ele nunca fala isso, mas ele semnre teve me 
do". (técnico de laboratório - Mercêd~s) 

Apesar disso, aparecem também referência de trabalhado

res que, por sua própria iniciativa,procuravam o diretor do Sind! -cato, com o objetivo de se filiar a entidade. O que revela, por 
um lado,as l~mitações e,por ou~ro,as potencialidades do trabalho 

sindical. Entre elas, um interesse pelo sindica
to sempre existente entre um alguns trabalhadores. Trabalhadores 

que haviam sido sindicalizados anteriormente, às vezes em sindica
tos metalúrgicos de outras cidades, às vezes mesmo em outras ca
tegorias ou que haviam tido experiências de luta anteriores (como 
~greve de 1968 em Osasco),ao entrar nas fábricas de São Bernar
do tentavam encontrar algum sinal de existência do Sindicato: 

~ 

"Eu mesmo PEª ser sindicalizado, eu que fui ne-
les, eles nao iam. Foi o Djalma que fez a minha 
ficha, ele me deu pra preencher em casa e depois 
levar pra ele. Eu perguntava

1
porque eu sempre go~ 

tei de sindicato, na outra firma eu tinha parti
cipação. Então eu perguntava: não tem ninguém do 
Sindicato aqui? Ah, tem o Djalma!". 

Mas tinha nego que tinha até medo de falar: "Vo
cê vai,você procura ele, mas meio escondido, não 
deixa o chefe ver não''. Eu . não tinha medo, entao 
cu fui, procurei elc,ele me deu a ficha, aí cu 
peguei, fiz a ficha, errei num negocio lá, cu 
não sabia fazer a ficha, aí ele me <leu outra nou 
tro dia, esclareceu direitinho, trouxe prâ casa 
de novo, fiz e aí estava certo. 

Que diferença de hoje, que prâ gente sindicalizar 
o pessoal a gente vai de seção cm seção, com a 
prancheta na mã~, na cara do chefe, do ~estrc: 
de todo mun<lo. La on.<lc cu trabalho, se tiver So . 
que não ~ s6cio, ~ muito. Mas naquela ~poca n~o 
era assim não". (operador <le máquina - Mcrcc1ks) 
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NOTAS 

(1) Ver Quadro 1 (pg. ). 

(2) Velho, 1986: 19_/20. 

(3) Jornal Movimento n9 151, 22/5/78. 

(4) Humphrey, 1980 e 1981. Ver também Capítulo 1 deste trabalho. 

(5) Como por exemplo o corte do leite que era servido nas refei
ções (Volkswagen, noticiado pela i'fribuna Metalúrgica" n 9 17, 
abril/1973) e o fim da gratuidade no transporte (Ford, Trib~ 
na Metalúrgica n9 23_,maio - junho/1974). Em 1976, a única em
presa automobilística que mantinha a gratuidade do transporte 
era a Mercedes, tendo ocorrido nas demais, durante aquele ano, 
aumentos que variavam de 25\ (Volks) a 130\ (Ford)Cfribuna Meta 
lÚrgica n9 30). 

(6) Conforme informação prestada por um diretor sindical de base 
entrevistado, em 19~8, por solicitação da diretoria da empre
sà ,a Polícia Militar, armada de metralhadoras, cercou a fá
brica em greve. _A diretoria do Sindicato, entio presidida por 
Afonso Monteiro da Cruz, foi duramente ameaçada de ser presa 
e sofrer intervenção,caso tentasse prestar alguma forma de 
apoio aos trabalhadores grevistas. 

(7) Ver Capítulo 1, Seção 1. 

(8) Conforme levantamento realizado pela Coordenadoria de Bem Es
tar Social (COBES) da Prefeitura Municipal de São Paulo cm 
1981, no período 1970 a 1980 ,a população favelada do Municí
pio de S~o Paulo teria aumentado 446\,contra um aumento de 
44\ da sua população total. 

(9) Conforme "Cadastro de Favelas <le São Bernardo <lo Campo, J!l78" 
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Departamento de Promoção Social da Secretaria de Saúde e Pro
moção Social da Prefeitura do Município de São Bernardo do 
Caapo, pgs. 40 e seguintes. Esses 7,9\ corresponde•,e• núae
ros absolutos, a 725 favelados. Segundo o registro, 367 fave
lados trabalhavam na Volkswagen (o que · correspondia a 1\ dos 
seus empregados), 80 na Scania (2,6\), 66 na Mercedes (0,5\) 
e 44 na Ford (0,5\). Vale lembrar que o número de trabalhado 
res dessas empresas,que eram favelados,pode ser bea maior que 
esse j ã que o Cadastro abrange apenas o município de São Be-r
nardo ,e a porcentagem de trabalhadores empregados nas ind~s
t .rias metalúrgicas dessa cidade que moravam nos municípios v,! 
zinhos, inclusive Diadema . (a maior concentração de favelas da 
.região) era muito grande.-

(10) Jornal "Em Tempo", ·junho de 1978, pg. S. 

(11) Depoimento de um ativista sindical colhido por José Alvaro 
Moisés, em 1980, in Arquivo CEDEC. 

(12) Depoimento colhido por mim e Victor Manuel Durand em 1982. 

(13) Esse aspecto foi analisado e observado também por Rainho 
f1980), Humphrey (1979, 1980 e 1982) e Frederico (1979). 

(14) Depoimento colhido por mim e Victor Manuel Durand ea 1981. 

(15) Tribuna Metalúrgica n9 14, dezembro de 1972, pg. 8. 

(16) Idem. 

(17) 1 dern. 

(18) Tribuna Metalúrgica n9 17, abril/maio de 1973. 

(19) Esse dado i confirmado pelos estudos dos ticnicos do DlllSKr 
(Departamento Intcrsindical de Estudos e Pesquisas de Saúde 
e dos Ambientes de Trabalho). Ver Ribeiro e Lacaz. (198-1). 

caps. 3 e 4). 
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(20) Em julho de 1977, o Sindicato denunciava a ocorrência de fa
to semelhante na Volkswagen : a imposição pela empresa da mu

dança de horário no setor de manutenção. Os operários seriam 
obrigados a "folgar" às segundas-feiras ,ao invés do sábado ~ 
quem se recusasse a fazê-lo era imcdiatmnente punido. O sindi
cato protesta, apontando os prejuízos que isso significaria 
para o trabalhador: " ... . na 2~ feira a família do trabalhador 

está trabalhando ou estudando,enquanto o coitado tem que fi
car em casa sem lazer ou convívio familiar". Afirma que a me
dida é ilegal e exorta os trabalhadores a resistirem ã impo
sição patronal. ("Tribuna Metalúrgica 'h9 42, julho de 1977) 

(21) Em novembro de 1976, por exemplo, a empresa estaria impondo 
aos trabalhadores. da seção de tapeçaria. mulheres em sua 
grande maioria, o cumprimento de jornadas de 14 horas segui
das (das 6 às 20 horas), com apenas uma hora de intervalo pa
ra almoço, devido ã necessidade de atender a uma demanda de 
exportação. Em abril desse mesmo ano, os operários da seção 
de pintura teriam sido obrigados a trabalhar no feriado na
cional de 21 de abril (por ironia, dia de Tiradentes, opa
trono dos metalúrgicos). 

(22) T~ibuna Metalúrgica, n9 11, agosto/1972. 

(23) Tribuna Metalúrgica n9 10, junho/ 1972. 

(2 4) Tribuna Metalúrgica n9 17, março/1973. 

(25) Tribuna Metalúrgica n9 23, maio/junho/1974. 

(26) Depoimento colhido por mim em 1985. 

(27) As principais reivindicações da greve geral dos metalúrgi
cos do ABC no ano de 1979, além do reajuste salarial,eram 
o reconhecimento dos delegados sindicais e a cstnhilid3<lc no 

emprego. 
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(28) Na Tribuna Met·alÚrgica n9 16 (fevereiro de 1973), o Sindica
to denuncia esse fato, dizendo que havia sido procurado por 
um grupo de trabalhadores da Mercedes indignados com esse ti 
po de controle. Pede a fiscalização do Ministério do Traba
lho ,'que vai até a empresa e a obriga a fechar o buraco. Em 
maio de 1974 (TM n9 23), o Sindicato denuncia que a chefia 
·da ferramentaria havia novamente aberto o tal buraco. O as-
sunto já havia sido levado ã diretoria da empresa e,caso não 
fosse resolvido,mais uma .vez a fiscalização do Ministério S! 
ria acionada. 

(29) Depoimento de um operário da Volks ao jornal "Em Tempo" n9 
14, pg. 5, junho/1978. 

(30) Ver Frederico (1979), Rainho (1980) e Maroni (1982). 

(31) Ver Ribeiro e Lacaz (1984), capítulos 3 e 4. 

(32) Vários processos pedindo o pagamento de adicional de insalu 
bridade foram abertos pelo Sindicato no período;entre eles, 
na fundição da Volkswagen e na seção . de tratamento térmico 
da Ford (TM n9 1, julho/1971). 

(33) Ver Ribeiro e Lacaz (1984). 

-(34) Os diretores sindicais de base sao os membros ~uplentes da 
diretoria do Sindicato, nao afastados da produção e que go
zam das mesmas prerrogativas legais que os seus membros ef! 
tivos (a Diretori~ Executiva, geralmente composta de 7 mem
bros): estabilidaae no emprego durante a gestão (3 anos) e 
mais um ano após o seu término. 

(35) Segundo as informaç5es obtidas,por volta de 1975 havia ape
nas 162 trabalhadores sindicalizados na Scanin· Ãs vcspcras 
da· grcve,essc nGmcro havia subido para 1.100 ou seja, cerca 
de 40\ do conjunto dos trabalhadores da empresa (Entrevis
ta realizada com o diretor sindical de base no período 1975-
1978). Na Mercedes esse nfuncro era proporcionalmente menor 
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(35\) e na Ford, atingia 50\,o maior Índice de sindicaliza
çao por empresa entre os metalúrgicos de São Bernardo. 

(36) Entrevista realizada com um trabalhador da usinagem da Scanía. 
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CAP!TULO 3 - O SIND.ICATO - O DISCURSO DA DIGNIDADE 

A anilise da atuaçio do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo no decorrer da década de 70 será dividida em duas 
partes. Nesse Capítulo, além de algumas hipóteses gerais sobre o 
contexto político em que se desenvolvia a ação sindical, será 
analisado o discurso elaborado pelo Sindicato a respeito da si

tuação vivida pelos metalúrgicos de São Bernardo, sua identida

de,~ de que forma entrava nesse discurso a noção de dignidade. 

O_ Capítulo seguinte estará centrado na análise das lu
tas e campanhas desenvolvidas pelo Sindicato no período, até de
sembocar na conjuntura política na qual se deu a eclosão da gre
ve e os seus antecedentes imediatos. 

1 - ALGUMAS HIPÓTESES GERAIS 

Dos capít~los anteriores ressalta a primeira constata 
çao: a penetração do Sindicato nas fábricas -era frágil, assim co
mo a s'ua presença no cotidiano dos trabalhadores. À histórica de

bilidade do sindicalismo brasileiro em têrmos da sua organização 
de base, sornavam-se as dificuldades impostas pela dureza da re
pressão patronal que florescia quase que s~m limites no quadro 
do autoritarismo político vigente. 

A segunda constatação: a açao do Sindicato desenrola
va-se no quadro de uma ditadura militar que durante o período an! 
lisado conheceu o auge da sua capacidade repressiva sobre o con
junto da sociedade e o início da crise que levaria ao seu fim. A 

consideração disso ser5 fundamental para entender a história <lo 
sindicato no período, assim como a configuração da conjuntura 
particular que assistir5 ao surgimento das greves. 

O papel do Sindicato no <lcscnvolvimonto das expcri~o-
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cias de luta e organização dos metalúrgicos de São Bernardo no d! 
correr da década de 70 e particularmente no processo que culmi
nou com a eclosão das greves foi a meu ver subestimado por outros 
pesquisadores que se debruçaram sobre o tema (l). Partindo como 
tantos outros analistas e curiosos da hipótese da existência de 

um forte elemento de espontaneidade nas greves, chegui:_ i conclu
são de que o Sindicato, apesar de não ter sido o seu organizador 
explícito, teve um papel fundamental no processo de lento acúmu

lo que criou as condições da sua eclosão. Ao longo dos anos, d! 
vido à sua atuação nas sucessivas campanhas salariais e às diver 
sas tentativas de penetração nas bases e organização da catego
ria, o Sindicato foi se tornando o principal "centro de elabora 
çao discursiva" (Sader, 1984) do movimento em São Bernardo(Z) -

Por outro lado, a eclosão das greves nao pode ser pensa 
da apenas como resultado de um longo e linear acúmulo de traba
lho de base. Sua força e expressao superaram em muito a organic! 
dade pré-existente, o que em parte explica a surpresa suscitada 
pela greve. A hipótese que pretendo discutir é que o ac~mulo an
terior foi potencializado pelo clima geral de insatisfação exis
tente no país em relação à ordem autoritária e pelo espaço aber
to para a expressão dessa insatisfação devido ao agravamento da 
crise político-institucional da ditadura ocorrido a partir de 
meados de 1977C 3l. O movimento grevista portanto, e como já foi 
ftito, não poderi ser explicado sem refer~ncia i conjuntura poli 
tica em que ocorreu. Uma conjuntura que Kowarick (1983) chama-
ria "de fusão", para onde confluíram processos gestados durante 
toda a década, e, na medida dessa confluência e da possibilidade 
da sua expressão condensada, começaram a inverter-se tendências. 

O que durante tanto. tempo havia estado atomizado, particulariza
do, fragmentado, silenciado, expressou-se, e na medida dessa ex
pressão, conquistou espaços e abriu novos caminhos, modificando 
a configuração das forças políticas e sociais cm presença. 
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O golpe militar de 1964 significou a desarticulação do 
pacto populista e do Movimento Sindical que .dele fazia parte. 
Apesar das conhecidas deficiências da institucionalidade demo
crática vigente no período anterior, a sua ruptura terá conse
quências profundas na vida política brasileira, particularmente 

nas formas de relação entre o Estado e a sociedade. 

Sem a pretensão de analisar a natureza e a evolução do 
regime político então instaurado, é necessário destacar algumas 
questões, particularmente referidas aos processos de desarticul! 
cão-rearticulação dos movimentos sociais ocorridos durante a sua 

. - . (4) v1genc1a . 

A intervenção repressiva do Estado na sociedade e a 

multiplicação dos seus instrumentos de controle e coerção repre 
sentaram um ônus por demais evidente para o movimento popular 
ou para qualquer tentativa de expressão autônoma ·da sociedade. 
Além da repressão física, do clima de medo, opressão e impotên
cia, bastante conhecidos por todos os que viveram aqueles tempos, 
foram drasticamente reduzidos os espaços por onde era possível 

se mover. Durante muito tempo o resultado foi a fragmentação, o 
protesto isolado, a solidão e o silêncio. Mas nisso havia um ris 

\ 

co também para o poder. Multiplicaram-se os pontos de tensão e 
conflito potencial entre o Estado e a sociedade. Este passou a 
ser "um referente negativo para cada vez um número maior de cida 
dãos'' (Durand, 1982). Mal a sociedade começou a se mover, tendeu 
a encontrar-se com ele - e quase sempre do lado oposto. Espremi
do pela institucionalidade vigente, por menor que fosse,o movime~ 
to tendia ; se chocar com ela. Seri inclusive através de alguns 
dos próprios instrumentos criados ou mantidos como peças impor
tantes do projeto de legitimação do regime (como o bi-parti<la

rismo, as eleições controladas e o sindicalisr.io oficial), que CO_!! 

-traditoriamente surgirão algumas das mais poderosas tendências 

de contcstaçiio a ordem imposta. 

Esse nao foi, por6m, o iinico risco. O grande proj~to 

da ditadura, peçn fundamental na sua tentativa de legitim;u;ão p~ 
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rante a sociedade, era o desenvolvimento econômico do país, e, 
mais que isso, a sua transforcação em "Grande Potência". Por al 
gum tempo ele serâ bem sucedido. ·nurante o período mais repres
sivo, não apenas a burguesia se coesionou em torno do Governo, 
apesar dos golpes desferidos nos seus mecanismos tradicionais 
de representação política. Boa parte da classe média, assim como 
setores importantes das classes trabalhadoras, aderiram ao proj! 
to do "Brasil Grande". Porém, como bem assinala Cardoso (1980), 
a busca da legitimidade baseada no desempenho econômico contém 
em si um grave problema. Citando Hirschman: 

"Mesmo com a prosperidade crescente, havendo ·de 
sigualdades também crescentes, as comparações -
que os setores relativamente privados do bem-es 
tar f a~em com aqueles que dele desfrutam, prodü
zem um efeito de deslegitimação importante". 

No entender de Cardoso, um efeito desse tipo estaria 
por trâs do comportamento da população brasileira que se tornou 
visivelmente contriria ao regime militar a partir de 1974. 

Através do projeto do "Brasil Grande", o governo inte! 
pelava a sociedade. Ao mesmo tempo em que fechava e obstruía os 
seus canais de representação e expressão, solicitava a sua par

' ticipação no esforço desenvolvimentista. Prometendo bem-estar, 
"segurança e desenvolvimento" tentava justificar a repressão e 

.A ordem imposta e pedia à sociedade, (e fundamentalmente ã clas
se trabalhadora) que assumisse o sacrif Ício expresso na famosa 
frase de Delfim Neto: 111: preciso primeiro esperar crescer o bolo 
para depois distribuir". 

O problema é que esse tipo de interpelação criava ex
pectativas e abria espaços para a cobrança da promessa feita. E~ 

sa questão estará particularmente presente entre os metalúrgicos 
de São Bernardo. 

No plano das relações entre o Estado e os sindicatos, 
umá série J.e transformações também irão ocorrer. No cham01do "pal 

to populista", estes eram uma peça, se bem que subordinada, im
portante. O golpe ir~ provocar um corte radical nessa rclaç5o, 
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principalmente porque o novo regime passará a prescindir da mobi 
lização popular como uma de suas fontes de iegitimidade. 

A primeira medida do novo governo foi promover uma cu! 
dadosa "limpeza" nas cúpulas sindicais, afastando todos os diri
gentes comprometidos com a situação anterior, seja por estarem ã 
frente das lutas e mobilizações mais avançadas do período, seja 
pelo papel desempenhado na relação entre o governo populista e o 
movimento dos trabalhadores. 

No.plano dos mecanismos de controle da atuação sindi
cal, o que o Governo militar fez foi simplesmente usar todos os 
dispositivos existentes na CLT, mantidos intactos durante o perío 
do democrático. Além disso, proibiu o direito de greve (Decreto
Lei 4330, de 1964), extinguiu na prática qualquer garantia de e! 
tabilidade no emprego através da criação do FGTS, e instituiu 
úma nova política salarial (1965), que passaria a regulamentar 
rigidamente o Índice anual de reajuste a ser concedido para cada 
categoria de trabalhador~s, retirando do plano da relação direta 
entre as classes a determinação desse valor, e fechando um dos po~ 
cos espaços deixados em aberto pela legislação brasileira ã atua 
çao sindical. 

A maioria dos dirigentes sindicais, entre eles muitos 
interventores nomeados pelo governo em substituição aos que ha
viam sido cassados, acomodou-se à nova situação. Sua postura pa~ 
sou a ser essencialmente assistencialista, clientelista e imobi
lista, quando não policialiesca e corrupta. Sua atuação limita
va-se ao cumprimento dos rituais definidos cm lei nos momentos 
da "negociação" anual, sem que houvesse qualquer preocupação cm 
desenvolver uma prática de mobilização efetiva das bases. A co~ 
sequência disso, como pode ser visto no Capítulo anterior, foi 
o abandono dos trabalhadores i sua pr5pria sorte no interior das 
empresas, em uma situação muito ucsfavorúvel. 

Por outro lado, aqui també111,contradi toriamcntc, cs ta
vam potencialmente contidas algumas condições de modificação da 
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tradicional relação de dependência dos sindicatos brasileiros em 
relação ao Estado. Em primeiro lugar, porque apesar da grande mai~ 
ria dos dirigentes sindicais manter-se fiel à Estrutura Sindical 

Oficial, retirando dela e não de um esforço de representação das 
bases a fonte de sua legitim1dade, sua relação com o Estado mo
difica-se. Mesmo os mais oficialistas entre eles deixarão de ·ser 
depositários de qualquer parcela de poder no sentido de influen
ciar nos rumos da política salarial ou trabalhista, em contraste 
com o período anterior(S). 

Em.segundo lugar, acompanhando a tendência anteriormen
te assinalada de transformação nas relações entre o Estado e a so - · 
ciedad~, alterou-se a relação entre o movimento e a institucion! 
lidade vigente. Historicamente um dos setores da vida nacional 
mais submetidos à ação controladora do Estado, o movimento sindi 
cal havia se refugiado na relativa democracia vigente no período 
45-64, confiando na não utilização dos mecanismos institucionais 

de controle da sua atuação .ê eximindo-se de confrontá-los clara

mente. 

Depois do golpe, isso nao será mais possível. Num pri
meiro momento, o resultado foi a desorganização e a fragmentação. 
Mas a ~streiteza e a rigidez dos marcos legais existen~es tende
riam a transformar qualquer luta e ação de resistência,por menor 

que fosse, num movi~ento que se chocava com essa legalidade. A 
·inexistência de mecanismos de mediação e expressão do conflito 
tenderiam, como em várias outras situações autoritárias, a tran! 
formar "qualquer aumento de salários" em "um assunto de políti

ca nacional que constitui um desafio à ordem total" (Torres Ri
vas, 1984). O questionamento ou o alargamento dos limites le
gais existentes tornava-se· assim, uma questão vital para a pr~ 
pria sobreviv~ncia do movimento, mesmo nos ~cus estágios mais 

iniciais. 

Seri esse o caminho percorrido pelo Sindicato dos Mct~ 
1G~gicos de S5o Bernardo. Fundado cm 1952, e sem maiores expe
riências de luta no período anterior a 1964, irá progressivamcn-
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te destacar-se do imobilismo reinante, de forma bastente diver

s~ da outra vertente de contesta~ão do sindicalismo oficial, re~ 
nida em torno das "oposições s~ndicais". Através de um discurso 
muito próprio que será caracterizado a seguir, e a partir da ut! 
lização da institucionalidade existente, terminará por se chocar 
com os seus limites. Aproveitando-se dos canais mais tràdicionais 
e ao mesmo tempo introduzindo práticas inovadoras, a inicialmen

te tímida utilização da estrutura se transformará no seu q~estio
namento aberto nas grandes greves de 1979 e 1980. A greve de 1978 
será um momento intermediário nesse processo. 

2 - O DISCURSO DA DIGNIDADE 

O ••Justo ·PrcÇo" pela Força de Trabalho 

Nos primeiros anos da década de 70, na fase mais repre! 
siva e ufanista do Governo Mêdici, transparecia no jornal "A Tr! 
buna MetalÚrgica 11 (Thl), Órgão oficial do Sindicato dos Metalúrgico! 

de São Bemardo do Caq>o e Diadema que coaecou a ser · editado em junho de 1971, 
um fonte grau de adesão ao projeto desenvolvimcntista da dita
dura militar(6). 

A época era definida como "esses tempos de participa
ção coletiva na solução dos problemas nacionais", e o regi.me or.!, 
ginado da "Revolução de 1964" e o governo que o representava, r! 
conhecidos como os grandes promotores ''do extraordinirio progres-

- . . ~ .. (7) so econornico que experimenta o pais . 

O Sindicato, por sua vez, era definido como "um órgão 
de colaboração do governo", demonstrando grande 1>rcocupação cm 
apresentar-se como um interlocutor sério e responsável: 

"Temos que mostrar a nossa ca1lacidadc de col :1bo 
rar e com responsabilidade exlgir a nossa partI 
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"Nossa direção sindical e os próprios trabalhado- 
tem tido um comportamento exemplar diante do novo 
sistema de governo^ criticando construtivamente 
aquilo que entendemos de errado e incorreto e de
fendendo e divulgando tudo aquilo que entendemos 
favorável aos interesses da Nação e do seu povo". 
CTM n? 2, ago/71)

Es'sa atitude era apresentada como exemplo de autonomia 
e independência política. Através dela o Sindicato tentava sc di • 
ferenciar dos "pessimistas" e destrutivos".

Nesse contexto, a noção de dignidade, palavra emprega
da com muita frequência nas páginas do jornal (dos editoriais es 
critos por vidal às cartas anônimas publicadas na seção "Notí
cias das Fábricas), aparece inicialmente associada à idéia de um 
trabalhador honesto, responsável, de "comportamento exemplar", 
cujos interesses estariam identificados com os do "desenvolvimen- 
to do país"k . Aparece associada a possibilidade da constitui
ção de uma identidade auto-valorizada e socialmente reconhecida, 
construída a partir do trabalho árduo exercido no setor mais mo
derno da economia brasileira, responsável em grande medida pelas 
altas taxas de crescimento então experimentadas.A identidade de um trabalhador 
serio,dotado de uma "dignidade profissional"específica e de certa 
forma diferenciada do conjunto da classe.

Desde o começo, porém, não serão esses os únicos ele
mentos presentes no discurso. Sentindo-se interpelado pelo pro
jeto desenvolvimentista, o Sindicato dispõe-se a oferecer a sua 
colaboração e assumir os seus objetivos. Ao mesmo tempo, e por 
causa disso, sente-se interlocutor do governo, e desde o começo, 
reclama o reconhecimento dessa condição. Consciente da importân
cia do seu trabalho no modelo econômico vigente, os metalúrgicos 
de São Bernardo sentem-se, de alguma forma, sujeitos do processo 
em curso, e, nossa medida, com direito de falarem e serem ouvi-

cipação nas decisões relativas aos trabalhadores 
e sobretudo naquelas que dizem respeito aos inte 
resses do nosso querido Brasil". (TM n? 1, jul/“
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dos. A contrapartida, portanto, do bom comportamento e da adesão 
ao projeto, é a reivindicação da participação nos frutos do pró
prio trabalho: 

"Temos que nos conscientizar da nossa responsabi 
lidade como trabalhadores, temos que nos fazer -
presentes no cenário nacional ( ... ) e dentro da 
ordem exigir a nossa participação nos frutos do 
progresso, corno os patrões nos exigem a produção 
diária ••• " (TM n9 3, set/71) 

Além da retribuição ~aterial do esforço dispendido, o 
que os metalúrgicos de São Bernardo se sentem no direito de exi
gir é o reconhecimento moral e social do valor do seu trabalho. 
Já nos primeiros números da Tribuna Metalúrgica aparece, no entan 
to, o ressentimento por essa dupla ausência: 

"Nós sempre trabalhamos dentro da ordem e para o 
progresso, e notadarnente nos Últimos anos pude
mos notar que s6 o trabalho constr6i. Mas at~ 
a ora oucas, - ou nenhuma - tem sido as dernons
traçoes e recon ec1rnento pelos e e1tos 1gn1 i

cantes do nosso tr ::! Sa1ho 11
• (9) 

Estão presentes aqui duas idéias,que serão centrais na 
fissur~ que progressivamente se estabelecerá entre o Sindicato 
e o projeto desenvolvimentista e autoritário e na configuração 
posterior da identidade dos metalúrgicos de São Bernardo. Em prl 
rneiro lugar, a consciência de ser sujeito de um processo vital 
para o desempenho econômico do país; e em segundo,a idéia de mere
cimento, central na constituição da noçao de dignidade. 

"A dignidade do trabalhador ê o merecimento do trabalha 
dor: aquilo que você merece, aqui lo que deve lhe ser dado" (lO). Õ 
que transparecerá nas páginas do jornal desde o início, e num crc~ 
ccndo no decorrer do período analisado, serâ, a meu ver, a elab~ 

raç~o daquilo que foi chamado por Pellcgrino (1983),<le ruptura 

1 . "<l d (11) das regras (C rec1proc1 a e . 

Será dito e repetido de diversas formas nas páginas 
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do jornal, que os metalúrgicos de São Bernardo não estariam rece 
bendo salários justos e correspondentes ao valor da sua força de 
trabalho. Salários compatíveis com · a sua dignidade profissional 

(sua quali~icação específica, .ª honestidade e a seriedade does
forço dispendido e a importância do seu trabalho para a economia 

do país) e capazes de constituir a via de acesso a uma vida dig
~ (onde estivessem garantidos o atendimento das suas necessida
des básicas tais como saúde, alimentação, moradia, educação). A 
idéia presente é que o trabalho exercido deveria garantir tudo is 
so. O que não estava acontecendo: 

"A paz social serâ possível quando o patrão 
conhecer a nossa dignidade de trabalhador e 
mais oferecer um ~reço vil pela nossa força 
trabalho" (TM n9 , março/72). 

re
na o 
de 

"Para nós, a antecipação salarial ê uma questão 
de dignidade: afinal, as empresas vivem do nosso 
serviço,e nos na medida do possível, temos 9ue 
viver bem Cõi1i o fruto do trabalho, nossa un1ca 
fonte de sobrevivenc1a11

• (12) 

-"Esse círculo vicioso de tirar de muitos pobres 
para enriquecer poucos jâ ricos, tem que ser in 
vertido em sua forma de rotação, para que possa~ 
mos sentir melhor a sensação de viver dignamen
te". (13) 

(os salários) •.. "não tem a capacidade necessá
ria para que as pessoas passam adquirir tudo o 
que necessitam para uma vida <licna". (14) 

Rapi<lamente será introduzida no discurso também a no
çao de perda. Os metalúrgicos de São Bernardo, e o conjunto da 
classe trabalhadora brasileira, não apenas não estio ganhando 
com o crescimento econômico do país (o que mereciam e o que lhes 
foi prometido), como estão perdendo: recebendo salafios mais ba! 
xos, trabalhando mais, comendo pior, morando pior. O "progresso 
da Nação" começa a ser visto como algo que não necess<Jriamente 
corresponde ao "progresso dos trabalhadores", e se evidencia uma 
noção de desigualdade, de que alguns ganham e outros pcrdcl!l com 
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d 1 . t d ' C1 5) B d . . o esenvo vimen o o pais . asea o principalmente nas pes-
quisas do DIEESE e em artigos do jornal "Opinião" (jornal de op~ 
s~ção e veículo das primeiras e conduntes críticas aos aspectos 
perversos do "Milagre Brasileiro")o Sindicato denunciava a dete 
rioração das condições de vida da classe trabalhadora, sem 
pre contraposta ao aumento· da lucratividade das empresas, 
principalmente as automobilísticas, reclamando a parte que cabia 
aos trabalhadores no tão .propalado desenvolvimento do país(l 6). 

Em artigo intitulado "Tiram do nosso estômago o preço 
do progressoi• o sindicato chamàva a atenção para a queda dos sa
lários (calculada em 39\ no período 1960-1972), o aumento do nú
mero de horas necessárias à aquisição da cesta básica (61,51 de 

1965 a 1972) e as suas consequências: o aumento da taxa de mor
talidade infantil e da desnutrição, a diminuição da capacidade 
de amamentação das mães e do consumo de carne e leite pelas famí 
lias trabalhadoras: 

'!O operário paulista só come carne uma vez p~r 
semana; há dez anos comia pelos menos duas vezes 
e com fartura". (17) 

Essa problemática será pisada e repisada em cada luta 
ou campanha desenvolvida pelo Sindicato no decorrer da década, e 
nos três Congressos da categoria realizados (1974, 1976 e 1978). 
Além da denúncia, o Sindicato tentará apontar uma perspectiva de 
luta contra essa situação: a afirmação da própria entidade como 
canal de união, organização e conscicntização dos trabalhadores, 
local da resistência possível ao processo assinalado. Inicialmc!! 
te concreti~ada cm termos principalmente da atuação jur{dica <lo 

Sindicato (exigência de aplicação da legislação trabalhista)~~ 
medida em que se desenvolviam as experiências de luta da catcg~ 
ria, a ênfase se deslocará para a valorização da mobilização <los 
trabalhadórcs, da sua participação direta nas Assembl~ias, Con
gressos, abaixo-assinados, assim como a sua resist~ncia coti<lia 
na nas fábricas. 
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Na tentativa de configuração de uma identidade colet! 
va em torno do Sindicato, definida em termos de classe, surgirá 
também claramente a idéia de oposição à classe patronal: 

"Saiba que de seus braços sai a força produtiva 
que eleva o capital do patrão. Adquiria consciêg 
eia de classe para poder vender por preço justo 
essa força de trabalho". (Tii n9 8, março/72) 

· "Consciência de classe é o reconhecimento de tra 
balhador de que ele é o explorado e o patrão o 
explorador. Com esse conhecimento saberemos pe
dir um preço justo pela nossa força de. trabalho". 
(Tii n9 9, maio 72) 

"Nós e o patrão somos jnimigos vivendo em perma
nente coexistência pacifica. Melhore as condições 
dessa coexistência ingressando no Sindicato de 
classe". (idem) 

"Patrão é patrão, Sindicato é você. · sindicalize
se. Trabalhador sindicalizado é trabalhador amp~ 
rado". (idem) 

Em síntese, e voltando à noçao de dignidade, a conclu

sao do Sindicato é clara: 
' 

"O trabalho dignifica o homem quando ele é bem 
remunerado. Do contrário, ele destrói o homem. 
Evitemos essa destruição de nós mesmos exigin
do ·o justo preço da nossa força de trabalho". 
(TM n9 10, junho/72). 

b lh d .. (18) 
A "dignidade humana das classes tra a a oras 

A noção <le dignidade presente no discurso sindical, 
por5m, tinha um sentido mais amplo do que o que at5 agoia esta
va sendo analisado. O que feria a dignidade dos trabalhadores 
nao era apenas o recebimento <le um salário "injusto" ou o nno 
reconhecimento do sindicato como interlocutor no plano geral <la 
relação com o governo e n classe patronal. O que feria a <ligni-
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dade dos trabalhadores era o desrespeito cotidiano aos seus di
reitos no interior das empresas, que não eram apenas aqueles def! 
nidos na CLT. A noção dos direitos e do respeito devido ao trab! 
lhador (que, ao lado da expectativa de merecimento, constituem, a 
meu ver, ~ cerne dessa idii~ de dignidade) estava baseada, mais 
do que em leis, na percepção da sua própria identidade como par 
te da humanidade( 191 . O excesso de trabalho, a exposição do co;

po aos acidentes e doenças profissionais, a impossibili<lade do lazer e da 

convivência familiar, o desrespeito sistemâtico por parte das che
fias, significava, eni Última instância, não ser tratado como gen
te, algo que·, ao invés de ser garantido pela condição de traba
lhador estava sendo por ela fortemente ameaçado. Trabalhar como 
"um burro de tropa" ou um "escravo", ser tratado "que nem cacho! 
ro", eram algumas das expressões utilizadas pelos trabalhadores 
para simobilizar a sensação de ter violentada a base da sua ide~ 
tidade: a identidade de "gente", de "ser humano", anterior mesmo 
ã de trabalhador, embora a ela fortemente associada. 

A idéia aqui presente, mais uma vez é que o trabalho 
(o salário, a valorização pessoal e o reconhecimento social re
cebidos em troca dele) deveriam ser suficientes para garantir 
uma vida digna ou seja, uma vida onde fosse possível satisfazer 
as necessidades básicas (não apenas materiais), de qualquer ser 

humano. 

Atravis do seu discurso e de diversas formas de açao 
que serão analisadas a seguir, o sindicato, irá er1g1r a "<lign:!_ 
dade profissional e humana dos trabalhadores", a sua saúde físi
ca e mental e os seus direitos básicos, corno valores superiores 

ao lucro e à produtividade das empresas: 

"O lucro i um dogma em nosso sistema. A ele são 
sacrificados todos os outros valores, mesmo aquc 
les mais sagrados e que dizem respeito ã própri3 
dignidade do ser humano. (TH n<? 41, abril/77) 
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Através da luta contra a imposição patronal de presta
ção de horas-extras,por exemplo(lO) ,o Sindicato reivindica ore~ 
peito à jornada de oito horas de trabalho legalmente definida e 
a idéia de que elas deveriam garantir um "salário digno" ou se , -
ja, que permitisse ao trabalhador "viver dignamente" e não voltar 
"ao tempo da escravidão" submetendo-se a "trabalhar sem qualquer 
limite em troca de umas migalhas a mais": 

"Nós, pelo fato de sermos humildes, não perdemos 
a nossa dignidade. E assim não podemos vender a 
nossa vida e nossa saúde. Não podemos trocar em 
cruzeiros o futuro e a educação de nossos filhos". 
(TM n<? 17, maio-abril/73) 

A idéia de que o trabalho deveria ser a condição de 
acesso a uma vida digna está referida também a um padrão histori 
camente definido de direitos a serem respeitados: 

" enquanto no resto do mundo luta-se para dimi 
nuir a jornada de trabalho, no Brasil os trabalhã 
dores estão aumentando a jornada para poder vi
ver". (idem) 

O Sindicato exorta os trabalhadores a resistirem a es 
se pràcesso: 

"Não se pede hoje que ninguém morra pelos seus 
ideiais. Mas pede-se pelo menos, que cada um te
nha a coragem de dar as mãos aos seus compan~ci
tos. ue cada um, nas mais variadas circunstan
cias, sai a e en era sua ign1 ale e nao acei
te que n1nguem pise sobre os seus d1re1tos. 

6 ue em cada f5brica se forme uma cor-
rente ~e im eça os a usos as c1cf1as e a-
troes. Que nao e1xe o opcrar10 ser iunul iallo. 
Que ningu~m fique sozinho, sem testemunhas, para 
defender seus direitos na Justiça do Trabalho l .. 
6 preciso não se calar diante <las injustiças, e 
informar ~s autoridades e o Sindicato das irrcg~ 
lariclaues. 

Lut:ir hoje é n:io se ac-ovard:tr, não silenciar llia 
te das humi-lha(oes, mas Jc maos dal1:1s exigir o 
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cumprimento fiel dos direitos que nos restam" (2l) 

As denúncias se sucedem na~ páginas da "Tribuna Meta

lÚr gica". A suspensão imposta a um ferramenteiro da Volkswagen, 
com 51 anos de idade e 5 de ca~a por ter faltado duas vezes ao 
serviço é algo que, no entender da diretoria do Sindicato,não 
tem outro objetivo senão o de intimidar e humilhar o empregado, 

f d d . . d d c22 ) o t . . d . b d o en er a sua ign1 a ~ • u ro castigo, a1n a mais a sur o 
e humilhante: na Hermomecânica, um trabalhador com 8 anos de ca
sa e a um ano da aposentadoria sofreu um acidente no qual perdeu 
parte da visão. A empresa obrigou-o a usar uma capa azul com ·a 
seguinte frase escrita. "Eu perdi parte da visão porque não usei 
óculos". O trabalhador recusou-se e foi demitido( 23). 

Esse tipo de recusa, assim como a de 18 trabalhadores 
da Arteb demitidos por haverem entrado com um processo contra a 
empresa pela incorporação das horas-extras ao pagamento do 139 

das férias e do descanso semanal remunerado, era sempre sau-
dado pelo Sindicato uma atitude de trabalhadores que haviam deci
dido andar de "cabeça erguida", "valorosos companheiros que pr! 
ferem perder o emprego mas defender sua dignidade e seus direi
tos" CZ4). 

Finalmente, a carta an5nima escrita por um trabalhador 
da Motores Perkins, ji citada na Introdução desse trabalho(ZS), 

sintetiza todas as múltiplas dimensões presentes na noção da dig 
nidade, evidenciando que ela não fazia parte apenas do discurso 
da diretoria do Sindicato, e confirmando uma série vivências pre
sentes nos depoimentos dos trabalhadores analisados nos Capítulos 

anteriores: 

"As indústrias( ... ) estão escravizando os traba 
balhadorcs, ofendendo a sua <ligni<la<le e acaban~~ 
com a sua saudc f1sica e mental. Verdadeiras fa
bricas de loucos, fornecedoras de clientes para 
as intcrminivcis filas <lo INPS( ... ). 

Parece ue cl cs (:is chc fias) i â perderam :1 nol:'Zio 
lo que e um ser l\ltnano l ... ) }\ noss~l fa1111 n;i-jli:-c 
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cisa da gente e nós precisamos da nossa família. 
O senhor precisa .ver a nossa angústia, quando 
chega a 6a. feira e o mestre vem pedir prâ gente 
trabalhar no sábado e no domingo. Se a gente não 
pode vir eles querem saber porque. Ninguém quer 
aceitar guando a gente diz gue precisa descansar, . 
que precisa ficar com a familia. Entao a gente 
arranja mil coisas pra se desculpar . Acho que o 
repouso no fim de semana é um direito humano. E 
quando a gente fica esgotado e vai para o INPS, 
na volta eles mandam a gente embora ( .•• ) 

Reconheço que a Perkins está em expansão. Mas 
também ue essa ex ansão deve res eit~ o 

oloroso ver tanta gente irrita a e 
nervosa na fábrica por causa do esgotamento. E a 
gente não sabe para quem apelar para resolver o 
problema". 

* .,, * 

Sem ter esgotado todos os sentidos possíveis da noção 
de dignidade tal como elaborada no discurso do Sindicato dos Me 

talúrgicos de São Bernardo, creio ter chamado a atenção para os 

mais importantes e mais reiteradamente presentes no material ana 

lisado. Explicitamente empregada durante toda a década para elah~ 

yar e interpretar a situação vivida,reaparccer5 com mais força 
ainda na greve de 1978. Antes de tcrminar,seria importante assi
nalar que a palavra dignidade scr5 utilizada também como sin6ni
mo de honestidade,oposta i corrupção e ao pelegismo, ~s pr5ti

cas pessoais de utilização do aparelho sindical que floresciam na 
época. Até os mais duros críticos de Paulo Vidal reconhecem a im 

portância do seu trabalho no sentido da "moralização" e organiz:i

çao administrativa do Sindicato, o que por sua vez terá refle
xos também no seu grau de democracia intcrna( 26 ). 
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NOTAS CAP!TULO 3 

(1) Particularmente Frederico (1979) e Rainha (1980). Ver comen
tário a respeito na Introdução desse trabalho. 

(2) Dizer isso não significa menosprezar a presença de outros 
agentes, tais como os militantes de base da Igrejar ativis
tas de esquerda, operários mais velhos e experientes, deposi 
tários da memória do pré-64 ou da greve de 1968 em Osasco. 
Consciente de que a ausência de uma pesquisa mais sistemáti
ca a respeito desses agentes é uma das limitações desse tra
balho, creio ser possível afirmar a partir do material analis! 
do, que o Sindicato foi adquirindo ao longo da década a capa
cidade de se tornar o principal polo dinamizador do movimento 
em São Bernardo. Essa característica se evidencia inclusive 
po~· contraste com São Paulo, Osasco e Santo André, onde o P! 
pel de vários organismos lir,ados à Igreja Católica (Juvent~ 
d~ Operária éatólica Operária, Pastoral Operária, Ação Cató
lica Operária, etc •.. ) foi decisivo na reorganização do movi
mento sindical. Ver a respeito Telles (1986) e Faria (1984). 

(3) Essa questão já havia sido observada por Moisis (1978), antes 
mesmo do surgimento das greves. Falando sobre o processo de 

reconstituição dos movimentos sociais no quadro do que cara~ 
teriza como uma "crise de legitimidade" do regime autoritário, 

o autor afirma: 

"Diante de um regime débil politicamente, mas de . 
forma alguma fraco para exercer as suas funções 
de coerção e controle diretos, carente de repre
sentatividade perante a Nação, e por isso mesmo 
repressivo, as consequências dessa situação de 

'crise sem fim' os tímidos passos de uma socieda
de civil cm processo de articulação política aca 
barn ganhando rcpcrcuss5o maior do que seria de 
se esperar <la sua organicidade, ainda bastante 
pequena". (pg. 52) 

(4) llá uma ampla bibliografia a respeito. Ver, entre outros, 
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·1anni (1968), Cardoso (1972 e 1981), Durand (1982b), Brant 
(1982), Moisés (1978) e Weffort (1984). 

(5) Ver a respeito do sindicalismo no período pré-64, Weffort 
(1972), ~ Leite (1983) e Silva (1981). 

(6) O Sindicato de São Bernardo havia sofrido intervenção gover
namental no ano de 1964. Em 1965 foi eleito Afonso Monteiro 
da Cruz, que permaneceu à frente da entidade até 1969, tendo 
uma atuação bastante destacada para os padrões da época, s~ 

gundo depoimento de membros da diretoria cassada em 1980.Pa~ 
lo Vidal foi presidente da entidade por duas gestões (1969-
1972 e 1972-1975), sendo sucedido por Luis Inácio da Silva, 
que havia sido membro suplente da diretoria (diretor de base) 
de 1969 a 1971 e 19 Secretário de 1972 a 1975. 

(7) TM n9 1, julho de 1971. Os projetos - impacto do governo eram 
defendidos e elogiados nos mesmos termos empregados pela lin
guagem oficial: a Transamazônica era a "estrada da integração 
nacional'', e o artigo de página inteira a ela dedicado i~i
ciava-se com uma transcrição de três parágrafos de um discur 
so proferido pelo próprio Médici (TM n9 4, out/71). A defini
ção do limite de 200 milhas era "uma medida altamente patri.§. 
tica, levada a cabo para preservar e garantir a soberania n~ 
cional" (TM n9 1, jul/71). As "datas nacionais", entre elas 
o ·7 de setembro eram comemoradas com grande destaque, dentro .. do clima de "Brasil Ame-o ou Deixe-o" existente no pais. 

(8) "O ano novo surgiu sem muitas novidades. Em têrmos de Brasil 
temos que estar orgulhosos porque as autoridades afirmam que 
nenhuma crise pcrturbari o nosso desenvolvimento. Sem d~vi<l:t 

essa é uma posição muito boa, pois país desenvolvido é povo 
satisfeito e feliz" (P~ulo Vi<lal, nt n9 2, jan/74). 

(9) Paulo Vi<lal, TM n9 S, out/71. 
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(10) Inspetor de qualidade da Scania. Entrevista realizada em 
1985. 

(11) Ver Introdução deste trabalho. 

(12) Editorial escrito por Paulo Vidal em meio à campanha pela 
antecipação salarial de 1973 (TM n9 19, out-nov/73). 

(13) Idem. Campanha pela Reposição Salarial de 1974 (TM n9 25, 
out/74f. 

(14) Idem. Campanha pela Reposição Salarial de 1975 (TM n9 31, 

nov /75). 

(15) "Em São Bernardo do Campo e Diadema nós trabalhadores forJ! 
mos o progresso da região e do próprio Brasil. Aqui também 
ternos que forjar o progresso dos trabalhadores. Você não 
acha?" (TM n9 15, jan. 73). 

"Anualmente os balanços dos patrões demonstram aumento dos 

lucros. Faça você também um balanço da sua situação e terá 
uma conclusão inversa: anualmente o seu salário diminui". 
(TM n9 10, jun. 72) 

(16) Ver dados a respeito no Capítulo 1, Seção 1. 

(17) Dados retirados de pesquisa realizada em 1972 pelo DIEESE 

sobre o padrão de vida <la classe trabalhadora em Sio Paulo. 
Ver Introdução, nota n9 28. 

(18) Documento de Conclusão do VII Congresso dos Trabalhadores 
Metalúrgicos do Estado de São Paulo. TM n<? 26, jan/75. 

(19) Ver Introduç5o deste trabalho. 

(20) Ver Capitulo 2. 
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(21) Discurso de Paulo Vidal relativo ao 19 de maio de 1973, TM 
n9 9. 

(22) TM n9 40, fev/77. 

(23) TM n9 32, jan/76. 

(24) 1M n9 25, out/74. 

(25) Publicada na Seção "Notícias das Fábricas", TM n9 34, maio/ 
76. 

(26) Esses aspectos serao discutidos com mais detalhe no Capítulo 
seguinte. Como exemplo da atuação do Sindicato nesse sentido, 
podemos citar a tese apresentada ao VII Congresso dos Meti
lurgícos do Estado de São Paulo _(dezembro de 1974) no sen
tido de proibir explicitamente a acumulação dos cargos de 
di!eção sindical e representação classista, assim como os 
respectivos salários. Segundo a tese do Sindicato, esse pr~ 
ccdimento "não só coloca o Sindicato no descredito dos seus 
representados, corno também compromete a própria "dignidade 
dos dirigentes". (TM n<? 25, dez/74) • . 
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CAP!TULO 4 - LUTAS E CAMPANHAS NO PER!ODO 1970-1977 E OS ANTECE
DENTES IMEDIATOS DA GREVE 

"Eu ~eh~ que o problema da greve· em São Bernar
do nao e um problema de seis meses nem um ano. ê 
um problema de alguns anos. n uma pregação do Sin 
dicato de que os trabalhadores é que devem resol~ 
ver os problemas deles e não esperar que o gover
no ou a classe empresarial resolvam por eles". 

Lula, junho de 1978 
(Revista Cara a Cara} 

"Não é de hoje que eu venho falando que as parali 
sações iriam acontecer. Apesar do Sindicato não
ter decretado a greve, ele procurou levar mensa
gens ao trabalhador, fazendo com que ele sentis
se necessidade de chegar às paralisações". 

Lula, maio de 1978 
(Folha de São Paulo) 

A prática do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernar
do do Campo e Diadema desenvolve-se no início da década de 70, em um 
terreno ambíguo, onde estavam presentes elementos de uma 
política tradicional, assistencialista e clientelista e a tenta
tiva de transformar-se em instrumento de luta e organização dos 

\ 

trabalhadores,cm defesa de seus direitos consagrados na legisla-
çao v~gente, ou a serem conquistados atrav~s dos Contratos Colcti 
vos de Trabalho. 

Como foi visto no Capítulo anterior, o Sindicato pro
curará se afirmar como um canal de conscientização, união e or
ganização capaz de diminuir as condições desf uvorâveis da opo

sição de interesses existente entre a classe trabalhadora e a classe patronal e 

Apesar <la ênfase posta na prestação dos serviços as
sistenciais, desde o começo, a diretoria do Sindicato definia e~ 
mo "a principal e autêntica funçüo" <la entidade a defesa dos "i!!. 
tc1·esscs profissionais dos trabal hadorcs", entendidos como "os 
direitos oriundos <lo contrato de trabalho"(Z). Por isso o l>epar-
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tamente Jurídico era definido como o mais importante do Sindica
to. 

Há um grande esforço em afirmar as possibilidades da 
atuação do Sindicato nesse sentido, em um momento em que estas 
eram tão reduzidas,e a experiência básica dos trabalhado:es era 
de isolamento e desamparo frente ao poder patronal, inclusive 
quanto aos desrespeitos por eles frequentemente cometidos con
tra a legislação vigente( 3). 

O esforço de "conscientiz.ação'~ do trabalhador em rela 

ção aos seus dircitos,e de afirmação do Sindicato enquanto um ins 

trumento de luta nesse sentido, traduzia-se na atuação dos dire
tores de base no interior de algumas empresas e nas campanhas de 
esclarecimento dos direitos trabalhistas-consagrados na CLT e na 
legislação previdenciária-desenvolvidas n<! TH. Assim como nos 

. . 

pedidos de fiscalização de irregularidades encaminhadas ã DRT, g~ 

ralmente seguidos de ações movidas contra as empresas na Justiça 
do Trabalho. A atuação do Sindicato extrapolava a reivindi c~ção 
episódica e anual de reajuste sal3~ial. Ela tentava incidir e 
transformar a situação vivida no interior das empresas sob tan
tos a~pectos tão desfavorável aos trabalhadores. Dentro dos limi 
tes postos pelo autoritarismo político vigente, pela intensa re
pressão patronal e pela reduzida experiência de luta da catego
ria, o Sindicato tentava desenvolver uma noção de direito,quc e~ 
mo se viu era bastante ampla~e não se baseava apenas na intcrvc~ 
ção da Justiça do Trabalho, acionada pelos seus advogados, mas 
continha tarnb~m o estímulo i confi~uraç5o de um espírito de rcsis 
tência coletiva aos abusos patronais(4). 

Mesmo que o assistencialismo e o legalismo fossem mui 
to fortes,essa dimens~o começa a ser enfatizada, apontando um 
~aminho que seri accntt1ado nos anos seguintes. Al€m da resist~n
cia ao desposismo patronal, o Sindicato apontava a importância d:: 
participação dos trabalh::i<lorcs na entidade: 

"Levante a cabeça. Não de deixe enganar. Confie 
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menos no chefe e mais no Sindicato. Ele existe 
para proteger você. No entanto cm nosso Sindi
cato falta uma coisa muito importante: você"(S) 

"O Sindicato não é a sede nem a diretoria, é vo
cê. Enquanto não existir união, o máximo que nos 
resta e pedir, enquanto que o que necessitamos 
é exigir o que nos é de direito". (6) 

Através dessa prática e desse discurso,tentava-se 
condições mais favoráveis inclusive para a luta refere~ 

te aos direi.tos constantes na ÇLT. Frequentemente entrar com uma 
ação na Justiça do Trabalho significava na prática assinar um p~ 
dido de demissão. Por isso o Sindicato tentava intermediar e re
lativizar a individualização posta pelo mecanismo legal, abrin
do processos coletivos nos quais o trabalhador se sentisse menos 
sózinho e desamparado frente à onipotência patronal. Esse dado 
evidencia também o nível a que havia chc~ado, no quadro do auto
ritarismo vigente ,a vulnerabilidade do trabalhador · e a inoperância 

da legalidade existente. 

Entre os pontos pelos quais o Sindicato se batia no p~ 
ríodo, além da luta por uma remuneração considerada mais justa 
e condizente com o valor do trabalho exercido,e a campanha con 

\ 

tra as horas-extras ,destacavam-se a denúncia do número crescente 
de acidentes de trabalho e do autoritarismo das chefias. 

1 - AS CAMPANHAS SALARIAIS (1970 a 1974) 

A marca principal <las Campanhas Salariais desenvolvi
das pelo Sindicato no período, foi seu esforço constante no se~ 

tido de abrir um espaço de negociação com os empresários~quc pu
desse significar a libertação da camisa de força representada p~ 
la política salarial vigente, ou seja, pelos reajustes oficiais 
decretados pelo ~~overno. O arr,umento ins istentcmente lcvan tau o 
prilos trabalha<lores era a cxist6ncia de uma grande defasagem en
tre os reajustes s:1lariais recebidos e o aumento do custo <le vi-



da e da lucratividade das empresas. Isso significava, em prime! 
ro lugar,que os metalúrgicos de São Bernardo sentiam e procura
vam demonstrar que não estavam recebendo o que mereciam, ou se
ja, não estavm-J recebendo o correspondente ao valor da sua força 
de trabalho. Em segundo lugar, e da mesma forma que o conjunto 
da classe trabalhadora, significava que eles estavam perdendo(7) 
A cada oportunidade, o Sindicato procurava apresentar formas va
riadas de superação dessa situação, no contexto sempre proposto 
e sempre negado, da contratação coletiva do trabalho, através da 
qual pudessem ser ampliados os direitos constantes na CLT e con
templadas as especificidades dos metalúrgicos de São Bernardo .• 

A Campanha de 1970 e a tuta pela Antecipação em 1971 

Em 1970, baseado em estudo do DIEESE que revelava a 
existência de grande disparidade salarial na categoria, princi
palmente nas empresas automobilísticas, o Sindicato propôs o es
tabelecimento de um "aumento Único", que consistiria na aplic:
cão do reajuste decretado pelo governo sobre o total da folha de 
pagamentos de cada empresa, dividindo-se ~ resultado pelo número 
de empregados (Bargas, 1984:29). Dessa forma o reajust~ seria, em 
número' absolutos, igual para todos,c proporcionalmente maior pa
ra os que recebiam menores salários. 

Vários outros sindicatos metalÚrgicos,assim como a Fe 

deração dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, dcscordarrun da proposta 
apresentada por São Bernardo, considerando-a utópica. Frente a 
isso, e pela primeira vez desde a instituição da política sala
rial do governo militar (1965), o Sindicato procurou desvincu
lar-se do processo de negociação conduzido pela Federação, pro
movendo um dissídio em separado. 

A pr5pria categoria dividiu-se em relação i proposta 
apresentada pelo Sindic.ito. A polêmica estimulou a participação, 
a ponto de ser ncccssirio utilizar um <los cinemas da cidade para 



163 

a reali7.ação das assembléias da campanha.. O. resultado final foi 
a não aceitação da proposta de São Bernardo e a extensão ã cate
goria, pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), do dissídio da 
Federação. 

Em outubro de 1971,, o Sindicato lançou a luta pela !!l.-:

tecipacão salarial de 10\ em novembro. A questão da antecipação 
não era nova para os metalúrgicos paulistas. Além de ser uma for 
ma de compensar a perda salarial ocorrida durante o ano, ela se 
devia tambéJU" à defasagem de datas-base existente entre os metalÚ! 
gicos do ABC (abril) e da Capital (novembro). Essa diferença de 
aproximadamente seis meses no mesmo mercado de trabalho havia d~ 
terminado, durante vários anos, a prática das antecipações sala
riais. As indústrias metalúrgicas do ABC costumavam conceder uma 
antecipação em novembro, de tal forma que os níveis salariais no 
mercado de trabalho da categoria mantivessem um certo equilíbrio. 
As empresas da capital, com o mesmo objetivo, costumavam conce
der uma antecipa~ão em · abril (Oliva, 1980). 

Porém, a partir de 1969, as indústrias metalúrgicas em 
São Bernardo, a começar pelas automobilísticas, passaram a conce 
der a ..antecipação em janeiro de cada ano, ou seja, apenas três 
meses antes da data-base. Isso significava a sua não incidincia 
sobre os outros três meses do semestre, assim como sobre as fé
rias e o 139 salário(S). 

Na justificativa da campanha organizada pelo Sindica
to, denunciava-se mais uma vez a defasagem existente entre os 
"lucros enormes" obtidos pelas empresas nos Últimos anos e o p~ 
der de compra dos sal~rios, em constante deterioração devido ao 
aumento do custo de vida (da ordem de 34\ de janeiro a setembro 
de 1971, segundo os dados do IBGE) e à ir.1possibilidadc de con.sc
~uir reajustes melhores devido as rígidas normas da política s~ 
larial vigente. A muitos trabalhadores não teria restado Olttra 
alternativa senão trabalhar mais (fazendo horas-extras). O Sin

dicato considerava que o atendimento <la reivindicaç5o crn r~r-
feitamcntc possível, dependendo apenas da "boa-vontaJe" das 
empresas. 
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O pedido de antecipação enviado às empresas foi dis

cutido e endossado por uma assembléia sindical realizada no dia 
15/10/71. A diretoria do Sindicato tentou ampliar a mobilização 
em torno da questão, solicitando "a todos os companheiros que re 
forcem nas fábricas esse pedido do Sindicato com abaixo-assina
dos, pedidos individuais e coletivos 11

(
9). 

A maioria das empresas negou-se a atender a reivindi
caçao, concedendo apenas uma antecipação de 5\ em janeiro. Em d! 
zembro ,o Sin?icato denunciou a intransigência das grandes emp·re
sas, ·que estariam ale~ando "impossibilidade de conceder" a ante 

cipação, ou até mesmo recu5ando-se a conversar com o Sindicato 
(como por exemplo a Ford. Por outro lado, a reivindicação 

foi atendida por um pequeno número de empresas menores, eviden

ciando, no entender dos trabalhadores, que as possibilidades ec~ 
nômicas para o seu atendimento existiam, o que não existe é a 
vontade patronal de minorar a difícil situação dos assalariados(l 

Dessa nova derrota, o Sindicato tirou urna lição, que 
apontava para a necessidade da organização e da continuidade da 

luta: 

"Não nos foi conccclida a antecipação porque os 
patr~es continuam sentindo que estamos desuni
dos. Não devemos desanimar diante desse compor
tamento, mas sim nos encorajarmos ainda mais e 
desde jâ ficarmos conscientes da luta que tere
mos de enfrentar na próxima campanha salarial"(ll 

A Campanha de 1972 

Na ~ampanha salarial <le 1972_, o Sindicato retomou a 
proposta apresentada dois anos antes, do reajuste Único sobre a 
folha de pagamentos. Rateado igualmente para todas as classes llt 

salário, significaria o favorecimento dos que recebiam os meno 
res sal:Írio s , para os quais o reajuste atingiria - a cifra de 10 2 
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O objetivo explícito elo Sindicato com essa proposta 
era diminuir as defasagens salariais existentes na categoria, cres . -
centes nos Últimos anos. Além de .conseguir "um reajuste decente 
para todos", o Sindicato pretendia promover "a união e a solida-. . 
riedade entre os trabalhadores" que, entendendo e assumindo es-
sa problemática, estariam colocando "os interesses coletivos aci 
ma dás individuais" (lZ) : 

O Sindicato propunha que essa fórmula fosse adotada _ p~ 

lo conjunto dos sindicatos metalúrgicos do interior. Devido à e! 
periência acumulada nos dois anos anteriores, conseguiu realizar 
uma campanha melhor org.anizada e com um grau significativo de mo · 

b
. . - d . -(13) il1zaçao a categoria • 

O processo de negociação, porém, acabou sendo encaminha 
do pela Federação Metalúrgica do Estado de São Paulo que, repr~ 
sentando .34 sindicatos, inclusive os do ABC, apresentou a segui!!_ 

te proposta: 

1. Reajuste de 32\ com base na produtividade. 

2. Piso salarial de CrS 350,00. 

3. Pagamento das férias em dobro. 
4. Reajustes semestrais. 
S. Salário família extensivo às esposas e companheiras. 
6. Salário por quinquênio na mesma empresa. 
7. Delegado Sindical por empresa. 

~ importante notar a presença na pauta, já desde esse 

ano, das reivindicações de reajuste semestral e delegado sindi
cal. Corno de costume, a negociação acabou em dissídio coletivo, 

cujo resultado foi o seguinte: 

1. Reajuste de 24\ (Índice oficial do governo). 
2. Desconto de Cr$ 10,00 de cada oper~rio para o Sindi 

cato, na qualiclacle de contribuição assistencial. 

/\.proposta ele estabelecimento <lo piso salarial foi dl'r 
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rotada por apenas um voto. Na verdade a votação havia empatado, 
cabendo ao presidente da Côrte decidi-la pelo Voto de Minerva.E! 
te, apesar de declarar-se sensibilizado pelos argumentos do ad
vogado da Federação, desempatou contra a reivindicação dos tra
balhadores, "por uma questão de coerência com a sua posição an
terior" - contra o piso - e por estar astuardando o julgamento do 

TST d . . . d. - d ~ . da . 1Cl4) e igual rei v1n icaçaa apresenta a pelos metalurg1cos ca!uta . 
Poucos meses depois, o TST proclamou sentença favorável o que foi 
saudado pelo Sindicato de São Bernardo como uma "bela vitória" ob
tida P.elo . "co-irmão" Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo (_lS). 

Na avaliação do resultado da campanha, o Sin.dicato re! 
saltava mais uma vez a derrota das suas reivindicações e a nece! 
sidade de aprender com a experiência. Reclamava do "espírito de 
intransigência e frieza dos empregadores", da sua "conhecida má
vontade para discutir conosco", o que impedia a tão "almejada 
paz social", e o diálogo capaz. de possibilitar "a solução amigá
vel dos conflitos trabalhistas''. Manifestava ainda a sua parti
cular indignação com a forma desrespeitosa com que,mais uma vez, 
os representantes dos trabalhadores haviam sido tratados na me
sa de negociação: 

"Enquanto os dirigentes sindicais expõem exausti 
vamente as suas reivindicações, eles só respon-
dem com não, não,não. Alegam que a lei não permi 
te outro reajuste que não o oficial e que as ou-:' 
tras reivindicações não podem ser atendidas ROr
que dependem <la realidade de cada empresa. S5 res 
pondem às nossas interrogações para fazerem goza~ 
ção com as nossas reivindicações. ( ... ) 

Essa intransigência não é tudo. Hâ sempre tiradas 
sarcisticas dos representantes empresariais como 
a atestar seu poderio diante da debilidade dos 
trabalhado1 ~s" (16). 

A avaliação da atuação <la Justiça do Trabalho era mais 
ambígua. Assumindo cm parte a sua linguagem, a diretoria <lo Sin

dicato conclui no entanto, que a decisão judicial havia atendido 
' - . (17) as prctensocs patronais . 
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Apesar de tudo isso, ressaltava-se como aspecto positi 
vo o fato das necessidades e reivindicações dos trabalhadores te 
rem sido apresentadas aos patrões e ao governo, assim como a li
çao que se podia tirar dessa experiência: 

"Um dia, quando estivermos unidos e. organizados, 
certamente os empregadores toparão um diálogo co 
nosco e o tribunal saberá atender às nossas rei~ 
vindicações" (18). 

Na tentativa de democratizar e ampliar a elaboração da 
experiência vivida, assim como de, mais uma vez, afirmar não ape
nas o Sindicato mas a classe como interlocutor competente, a di
retoria convidava cada um ~os trabalhadores a sentir-se numa be
ca e "julgar o julgamento do nosso dissídio. ( ... ) Transforme-se 
num juiz e faça o seu julgamento e depois compare com o nosso"(lg). 

Em setembro, o Sindicato convocou uma assembléia para 
encamin~ar a campanha pela antecipação, denunciando mais uma vez 
a queda do poder aquisitivo dos trabalhadores e os altos índices 
de produtividade e lucratividade obtidos pela indústria metalúr
gica. A participação da base, no entanto, foi pequena e a anteci 
paÇão, da mesma forma que nos anos anteriores, só foi concedida 
em jan,eiro do ano seguinte. 

A Campanha de 1973 

O esforço de mobilização em torno da campanha pela an
tecipação, no ~ntanto, apesar de não ter obtido resultados iCTedia 
tos, reforçou a preparação da campanha de 1973.Esta iniciou-se 
com uma pesquisa realizada entre os trabalhadores, com o objeti
vo de ampliar a participação <la categoria na definição <los seus 
rumos. Procurava-se auferir a opinião dos trabalhadores parti
cularmente cm relação a quatro questões: a) acordo ou dissi<lio; 
b) eixo da campanha (principal demanda); c) negociação cm separa
do ou cm conjunto com os demais sindicatos do interior; J) propo~ 
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tas relativas a como obter um reajuste superior ao índice ofi

cial. 

Havia algo novo em meio à reiteração do problema bási
co do nao reconhecimento do valor da riqueza produzida pelos tra 

balhadores: a ênfase na necessidade da participaçã~ de todos pa

ra que qualquer tipo de conquista pudesse ser obtida: 

"Os trabalhadores em geral, principalmente os 
nossos associados, devem se conscientizar de que 
reajustes ou aumentos salariais não são dádiva 
do céu. Para obtê-los é preciso haver· interesse, 
união, e espírito de luta. ( •.• ) 

Os arios anteriores nos mostraram que sem a união 
dos trabalhadores teremos que esmolar um reaj us.
te incompatível com o valor do nosso trabalho, 
que enriquece os nossos patrões e desenvolve a 
pátria. (. •. ) · 

Não somos gananciosos e nem pretendemos que todo 
o lucro da empresa reverta ao nosso bolso. Somos 
sim os grandes propulsores do progresso de nossa 
pátria e como tal queremos ter urna maior partici 
pação nos frutos do nosso trabalho. Enquanto en 
riquecemos os nossos patrões e desenvolvemos a -
pátria, experimentamos um rigoroso processo ele 
contínua redução do poder aquisitivo do nosso sa
lário" (20). 

Os principais Ítens da pauta apresentada ã negociação 

com os patrões foram os seguintes: 

1. Reajuste salarial de 381. 

2. Piso salarial <le 381 sobre o salário mínimo regio-

nal. 
3. Abono de férias correspondente a SOi do salário. 

4. Desconto de 101 referente i taxa assistencial. 

5. Doação das empresas de Cr$ 10,00 por empregado para 
o Sindicato (construção da nova sede e da col6nia 

de férias). 
6. Dcleg~<lo sindical com estabilidade. 

7. Quadro de avisos do Sindicato na empresa. 
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8. ônibus linha especial em dia de assembléia sindi
cal. 

9. Reconhecimento da bolsa de empregos do Sindicato. 
10. Liberação de me.io expediente ao dirigente sindical 

não afastado da produção. 

11. Comissão paritária composta por representantes de 
empregados e empregadores nas empresas com mais de 
1000 empregados com prerrogativas para deliberar so 
bre litÍp,ios oriundos do contrato individual de tra
balho e normas disciplinares internas. 

Nota-se na pauta a insistência e a ampliação de temas 
relativos à organização do sindicato a nível das empresas. Da 
mesma forma que a reivindicação de reajustes semestrais de sal~ 
rios, a demanda pela liberação de meio expediente para o dirige~ 
te sindical não afastado da produção,significava a tentativa de 
referendar e generalizar, pelo acordo coletivo, conquistas que 
estavam sendo buscadas através de pressões nas bases(Zl). 

Além disso, as reivindicações <le piso salarial e conces 
sao do mesmo reajuste ao trabalhador admitido após a data-base, 
eram tentativas de diminuir a alta taxa de rotatividade na cate
goria, 'de conscqu~ncias tão duramente sentidas pelos trabalhado

res. 

Mas,novarnente nao houve qualquer acordo na mesa de 
negociação. O resultado do dissídio foi o seguinte: 

1. Reajuste salarial de 18\ Cfn<lice oficial do governo). 
2. Piso salarial de 10 avos sobre o sal5rio mínimo re 

gional para todos os integrantes da categoria a Pª! 
tir da data-base. 

3. Desconto <la taxa assistencial. 

Na avaliação dos resultados da campanha, o presidente 
do Sindicato ressaltava a necessidade Jc que a categoria se man
tivesse mobilizada cm torno <las reivindicações apresentadas, ap~ 
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sar do término oficial da cn:npanha, marcado pela decisão da Just! 
ça do Trabalho. Vidal denunciava .ainda o "abuso de poder" da elas 

. -
se patronal que, recusando-se a negociar com os ~indicatos, es
taria contrariando um dos princípios fundamentais da liberdade 
sindical, ou seja, a possibilidade da assinatura de Convenções 
Coletivas de Trabalho. 

Ao definir a estratégia da campanha pela antecipação 
salarial de 1973, o Sindicato considerava existir uma conjuntu
ra mais favorável ao atendimento das reivindicações dos trabalh! 
dores. Em primeiro lugar, devido aos resultados da campanha dos 
metalúrgicos da Capital que, em contraste com os anos anteriores, 
haviam ·obtido algumas conquis.tas, tais como o piso salarial, a 
concessao de lllliforme gratuito e de envelope de pagamento. 

·Em segundo lugar, devido à escassez conjuntural de mao 
de obra,principalmente a mais especializada, resultado da forte 
expansão da atividade industrial ocorrida nos anos anteriores. 
A previsão que o sindicato fazia, é que nessas condições, os e~ 
presários estariam mais dispostos a ceder, "ansiosos de aprovei
tarem a oportunidade de encherem até a bôca suas burras"(ZZ). Os 
trabalhadores mais especializados, cujo trabalho passaria a ser 
dispu~ado pelas empresas, teriam o seu poder de barganha aumen
tado e a possibilidade de, enfim, verem reconhecido "o verdadei

ro valor da sua força de trabalho": 

"Já temos alguns exemplos aqui no ABC de movime!! 
tos involuntarios que produziram resultados ani
madores" (23). 

O presidente do Sindicato fazia referência às paralisa 
çoes de trabalho ocorridas nas seções mais qualificadas de virias 

empresas, entre estas a Ford, a Volkswagcri, a Brastemp. Segundo 
Humphrey (1980) as vitórias parciais obtidas por esses movimen
tos estariam realmente relacionadas à uma situação de mercado de 
trabalho conjunturalmente favorável aos trabalhadoresCZ 4l . 

. As reivindicações da campanha da antecipação, decidi-
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das em assembliia sindical precedida por reun1oes realizadas com 
trabalhadores ~e várias empresas, .eram as seguintes: 

1. Antecipação de 10\ com piso mínimo de CrS 50,00. 

"?: ·~ Quadro de avisos do Sindicato nas empresas. 
3. Reconhecimento do delegado sindical por empresa .. .. 
4. Comissões paritarias. 

Novamente, ao lado da preocupação com a recuperaçao sa 

larial, enfatizava-se as reivindicações relativas à organizac.ão 
da categoria, particularmente as referentes à ~enetração do Sin
dicato nos locais de trabalho. A luta pela antecipação era vista 
também como uma oportunidade de reiterar as reivindicações apre
sentadas por ocasião da Campanha Salarial. Porém, mais uma vez,. 
a tentativa de negociação com as empresas não foi bem sucedida, 
e as antecipações só foram concedidas no início de 1974, em pcqu~ 
nas porcentagens. 

A Campanha de 1974 e o Conflito com a Federação 

A pauta formulada para a campanha de 1974 incorporava 
todas as reivindicações apresentadas no ano anterior, enfatizan

do a s·ua justeza a partir dos altos Índices de lucratividade das 
empres·as. Os dados da FGV e da própria ANFAVEA, indicavam que o 
crescimento da indústria automobilística havia sido em média de 
22\ ao ano no período i968-1974, Índice muito superior ao do cre! 
cimento do P.I.B. e do conjunto da produção industrial, respecti 

.. . , d (25) vamente 10,1\ e 12,8\ por ano em media no mesmo per10 o • 

Nesse. ano começará também a grande luta do Sindicato 
de São Bernardo por negociar em separado, ou seja, sem ser rcpr~ 
sentado pela Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. 
Ao invés de motivada por uma suposta "vocação divisionist;1" 
do Sindicato (Corr~a . 1980), essa atitude significava um esfor
ço de conquista de um espaço próprio para a expressão das rcivin 
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dicações da categoria, assim como da sua maior capacidade de mo
bilização e luta, j~ evidenciada. A grande maioria dos sindica
tos agrupados na Federaçio e ela própria, continuavam nos marcos 

do imobilismo que caracterizava o período. As suas pautas de re! 
vindicação eram formuladas e apresentadas quase que formalmente, 
sem que houvesse qualquer tentativa mais efetiva de pressão ou 
de mobilização da categoria. Estar submetido a essa din5mica sig 
nificava uma limitação às possibilidades de desenvolvimento da 

luta em São Bernardo,. assim como o cerceamento da autonomia da 
entidade de classe. 

A negociação em separado era uma possibilidade previs
ta em lei. Desa forma, e dentro do espírito de utilizaroo máximo 

possível os limites da legalidade existente, a preocupação do 
Sindicato, a partir de 1974, passou a ser cumprir as exigências 
legais que permitiriam a negociação em separado. I~so implicava 
em um esforço redobrado de mobilização das bases e de ampliação 
da representatividade das campanhas, que foi reconhecido, em 
1976, pelo próprio Juiz Regional do Trabalho. 

Para cumprir as exigências da lei, era necessário re! 
lizar urna assembléia com pelo menos 1/8 dos sócios do Sindicato. 

' O esforço de mobilização foi feito, mas o quorum não foi alcanç~ 

do. São Bernardo não pode negociar em separado e novamente teve 

que se submeter à dinâmica <la Federação. 

No dia 4 de março, a mesa redonda promovida pelo TRT 

sem a participação <le São Bernardo, chegou,a um acordo pela prime 

ra vez em t6dos esses anos: 

1. Reajuste salarial de 18\ (l,S\ superior ao fn<lice 

oficial). 
~ 

2. Mesmo reajuste para os trabalhadores admitidos apos 

a data-base. 
3. Piso salarial de CrS 368,16 para os empregados maio 

res. 
4. Comprovante <le pagamento de sal5rios fornecido abri 

gatoriamcntc pela empresa. 
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S. Desconto da taxa assistencial de CrS 10,00 em fa
vor do Sindicato. 

Recomendações: 

1. Facilitar a jornada de trabalho do operário estudan 
te. 

2. Facilitar a fixação de quadro de avisos do Sindica-
to • 

. 
o Sindicato expressou o seu descontentamento em rela-

ção ao acordo firmado, considerado uma "vitória política" pela 
Federação: 

" •.• o acordo superou as expectativas de alguns 
dirigentes sindicais pessimistas. Mas para nós, 
q~e ~onhecemo~ o papel desempenhado pelos meta
lurg1cos de Sao Bernardo do Campo e Diadema no 
milagre brasileiro e nos lucros da classe patro 
nal, podemos dizer, com convicção absoluta, que 
mais urna vez negaram o direito da classe traba
lhadora de participar dos frutos do seu traba
lho" (26). 

O descontentamento do sindicato devia-se principalrne~ 
te à taxa de reajuste salarial muito inferior ã demandada, ao P! 
so salarial, que perderia sua vig~ncia a partir de maio com a 
fixaçã.o do novo salário mínimo, e ã rejeição da reivindicação <le 
reajuste semestral. Dois meses depois, o governo modificava a 
sistemática de cálculo dos Índices da política salarial, passan
do a conceder reajustes de mais de 24~. Em vista disso, e alega~ 
do que nos seis primeiros meses do ano o custo de vida havia su
bido mais de 25\, em junho o Sindicato começa a reivindicar um no 
vo reajuste salarial imediato que compensasse as perdas sofridas: 

"Um aumento é irncdi::i.tarncntc necessário para que 
possamos obter urna correção salarial nos molde~ 
da que foi concedida aos crnprcga<lorcs. Se as ma
t~rias primas subiram de preço e os produtores 
foram compensados com autorizaç~o para aumentos 
em seus Erodutos, financiamentos e outros incen
tivos, nao ~ justo que os trabalhadores arquem 
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com todo o ônus do desenvolvimento" (27). 

Em uma conjuntura em que ·a ·crise internacional começa
va a se fazer sentir na economia brasileira, com efeitos inclusi
ve na redução dos índices · de crescimento da indústria automobilÍ! 

tica, os trabalhadores começavam a perceber que para eles talvez 
nunca chegasse o momento de "repartir o bolo",apesar de todos os 
sacrifícios e as perdas suportadas enquanto a propaganda oficial 
pedia que se esperasse o seu crescimento. 

Nesse quadro, a luta pela antecipação passa a ser cara~ 
terizada como uma luta de "reposição s.alarial". A diferença sub! 
tantiva, é que os reajustes concedidos nesses termos, não pode
riam ser descontados por ocasião da data base(Z 8). Fundamentada 
mais uma vez nos dados do DIEESE que apresentavam um índice de 
40\ no aumento do custo de vida de abril a agosto de 1974, a as
sembléia sindical decidiu-se por reivindicar uma reposição de 
28\ (40\,menos os 18\ concedidos em abril), e que mais uma vez, 
deveria incidir sobre o total da folha de pagamento, de forma a 
favorecer as faixas de mais baixos salários. 

O Sindicato nao recebeu qualquer resposta ao memoran
do qu~, contendo as reivindicações e a sua justificativa, foi 
enviado ao Ministério do Trabalho e às empresas. A atitude,mais 
uma vez intransigente das autoridades governamentais e empresa
riais,-foi interpretada como algo que, ao invés de invalidar a 
justeza da reivindicação, apenas evidenciava a necessidade de 
fortalecer o Sindicato~ "para que num futuro próximo deixemos <le 
pedir para podermos exigir o que nos é de dircito"CZ 9). Essa foi, 

mais uma vez,a · lição extraída pelos metalúrgicos .de São Bernardo. 

No nes de outubro, os patrões concederam uma antecipa
çao salarial, pressionados pelas paralisações de serviço que se 
sucediam cm diversas empresas. Dessa forma, e apenas assim, con
seguiu-se algo que vinha sendo insistentemente demandado pelo 
Sindicato desde 1970. 
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2 - A INTENSIFICAÇl\O DO TRABALHO DE BASE 

As diversas paralisaç5es ocorridas em São Bernardo em 
1973/74, principalmente nas seções mais qualificadas das grandes 
empresas, além de terem exercido pressão suficiente para arran
car dos patrões uma conquista não obtida através de outros meios, 
produzirão efeitos importantes a nível da orientação política da 
diretoria do Sindicato(3Dl. 

Já há algum tempo desenvolvia-se um surdo conflito no 
seu interior. As orientações de Paulo Vida!, presidente pela se
gunda vez, e sem dúvida o homem mais forte da diretoria, começa
vam a ser questionadas por outros diretores, alguns deles não a
fastados da produção, e por isso mais sensíveis ao que ocorria 
no interior das empresas. A atitude de Vidal durante as paralisa
ções das ferramentarias da Ford, Volks, Brastemp, etc. provocará 
o acirramento dessa tensão e o início da articulação de outra ten 
dência de atuação dentro da diretoria. 

As paralisações haviam sido deflagradas sem o controle, 
e, em ~uitos casos, até mesmo sem o conhecimento da diretoria do 
Sindicato. A ausência de notícias na TM e a pr6pria denominação 
dada ("paralisações involuntárias") na Única referência existcn

·te a respeito, indicam o distanciamento da diretoria em relação 
ao que estava ocorrendo nas bases. Ao ser procurado por traball~ 
dores das seções paralisadas, Vida!, ao invés de apoiá-los e re~ 
paldá-los, teria adotado uma atitude desmobilizadora e desenco
rajadora, alegando a necessidade de manter-se dentro dos limites 
da prud5ncia estabelecida pelas restrições legais - e policiais -
à açao do Sindicato. Um dos diretores de base da época <lescre 
ve assim a atitude de Vidal: 

"Em 1973 e 1974, quando parou a ferramcntaria <la 
Volks e da Ford, cu trazia para o Vida!, que era 
o presidente <lo Sindicato, e ele abafa!n, di~cn 7 
<lo que tinha que acalmar o pessoal scnao o s.1nd1-
cato ia sofrer intervenção e a gente ia para o 
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DOPS, ser preso, torturado, morto. Espalhava o 
maior terror" (31) • 

. Essa atitude teri~ provocado uma profunda inquietação 
em parte da diretoria, principalmente nos diretores que trabalh! 
vam nas fábricas em questão, em geral muito sensibilizados e de 

• certa forma questionados pela ocorrência desses movimentos. Sua 
atitude foi oposta à de Vida!. Aprofundou-se a tendência, entre 
eles jâ existente, de estreitar a relação com as bases e de res
ponder e incentivar os seus movimentos; assim como a consciência 
de que a atuação do Sindicato, para que realmente fosse de encon
tro aos interesses e necessidades dos trabalhadores,teria que ousar.l!Bis. 

Por iniciativa dess~s diretores, foi criado dentro da 
diretoria o Conselho de Coordenação do Trabalho de Base, (CCTB), 

cujo objetivo era dirigir o trabalho dos diretores de base, as
sim como organizar o contato com as demais empresas, através da 
articulação de ativistas, ida às portas de fábrica para distri
buir jornais, boletins, etc. O Conselho tornou-se um importante 
local de articulação de uma prática sindical nova,que inclusive 
irá contribuir para a ascensão de Lula ã presidência da entidade 
no ano seguinte. 

A proposta do Conselho foi apresentada no VII9 Congrcs 
so dos MetalGrgicos do Estado de São Paulo realizado no final <le 
1974, e anunciada à categoria como uma instância institucionali 
zada da diretoria logo apôs a posse da chapa eleita em feverei
ro de 1975. Os quatro diretores que passam a compor o Conselho 
serão tambêm os responsáveis pela seção do jornal intitulada "No 

tícias das Fábricas". 

Em setembro de 1974, surgiu outra iniciativa que apon
tava no sentido do aprofundamento do trabalho de base e da dcm~ 
cratização da entidade: a realizaçiio do 19 Congresso <los Traba
lhadores ~tetalÚrgicos ele São Bernardo do Campo e Diadema. llá in
dícios de que a realização do Congresso teria sido proposta e 
implementada por essa parcela descontente ela diretoria. Segundo 
o depoimento de um entrevistado: 
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"Eu acho que foi cm 1974 que nasceu o novo sin
dicalismo. No final do ano nós forçamos o Vidal 
a.faz:r um Congresso. Foi aí gue nasceu a parti 
c1paçao. Ele se recusou a abrir o Congresso, foi 
o Rubens - o vice-presidente - que abriu. Foi a
provado que seria feito um Congresso a cada dois 
anos. O movimento de base mesmo, na minha opinião, 
nasceu nos Congressos. Participavam 300, 350 pes 
soas. Aproveitava-se no mínimo 100 C<lr éiS parã 
trabalhar"(32). 

Como indica o depoimento acima, a realização do Congre~ 
so representou um salto de qualidade na militância em torno do 
Sindicato e a ampliação da sua presença nas bases, ou pelo me
nos •entre o grupo de ativistas que se destacavam no interior das 
empresas. O Congresso significou também a oportunidade das expe
ri~ncias, até então vividas fragmentadamente dentro das fibricas 
ou até mesmo em algumas seções,comunicarern-se e adquirirem um re
ferencial mais coletivo, o que por sua vez irá se reverter para 
a continuidade do trabalho localizado. 

Além disso, o Congresso representará um esforço de au 

toconhecirnento dos metalúrgicos de São Bernardo e de elaboração 
da .sua especificidade e identidade enquanto categoriaC 33J. Atra
vés da realização de um amplo diagnóstico da categoria, o Sind! 
cato tentava mais urna vez colocar-se corno interlocutor,reivindi
cando seu direito de discutir a política econômica do governo. 
Vale l~mbrar que o Sindicato estava lutando em virias frentes P! 
ra que fosse reconhecida a sua especificidade; este é o momento 
em que se iniciava o seu conflito com a Federação com o objetivo 
de garantir o seu espaço próprio de negociação: 

"Temos fundados motivos para emitir considera
ções sobre a forma como a economia brasileira 
vem se comportando, pois não nos consideramos 
ã margem desse processo. Pelo contrário, somos 
dele parte integrande e sabemos que sem a nossa 
participação ativa - corporificada pelo nosso 
trabalho diuturno nas f~bricas - aquelas taxas 
de desenvolvimento jamais seriam alcançadas. A 
isso se acrescenta que sobre nós, os trabalhado
res, invnriavclmcntc vem recaindo, ao lonr,o dos 
tempos, os sacrifícios maiores que um processo 
de desenvolvimento inevitavelmente acarreta, se 
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ja pagando os altos preços de uma política infla 
cionista, seja arcando com o ônus de uma polítT
ca de deflação" (34). 

Al~m do protesto relativo à exclusão dos trabalhadores 
em relação aos frutos do desenvolvimento econômico, as críticas 
se voltam principalmente para dois pontos: a situação de traba
lho existente nas empresas multinacionais principalnKmte autombilíst! 
cas e a legislação vigente e trabalho vigente. 

Os trabalhadores admitiam que essas empresas haviam am 
pliado significativamente o mercado de trabalho e que pagavam sa 
lários nominalmente mais altos que a média. Relativizavam, porém, 
essas vantagens ao confrontá-las com a alta lucratividade, as pr~ 
longadas jornadas, a intensidade dos ritmos de trabalho, as al
tas taxas de rotatividade, à aberta oposição às atividades sindi 
cais existentes nessas empresasC35l, Denunciavam mais uma vezº

aumento dos acidentes de trabalho,acusando as empresas de não a~ 

mitir ''a correlação que sabemos existir entre os baixos salários, 
a jornada excessiva, a tensão nervosa e os infortúnios 11

(
36). 

Os trabalhadores afirmavam também que as modernas e 
poderosas multinacionais instaladas na região vinham se caracte 
rizan~o por uma prática de sistemático desrespeito ã CLT, e por 
reprcsilias constantes aos poucos trabalhadores que tinham co 
.!agem de procurar a Justiça do Trabalho para exigir . o cumprimen

to da lei: 

"Essa falta de coragem nao significa que os tr_!! 
balhadorcs sejam covardes, mas sim que o siste
ma legal trabalhista ji ~ um rcrn~dio ineficaz 
nas . regiões onde funcionam as granucs empresas 
modernas" (37). 

Essa foi outra tese central surgida no Congresso: a 
inadequação e o anacronismo da estrutura sindical vigente em rc 
laçio i realidade do pais, principalmente no setor mais moderno 
e din~mico da ind~stria. Mais uma vcz~cra a especificidade da e! . 

tcgoria e da sua situação de trabalho que vinha à tona. A partir 
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dessa análise, definia-se como objetivo, além de assegurar os di 
reitos existentes, lutar por "novas conquistas compatíveis com 

. º· nosso desenvolvimento". O instrumento para isso seriam as con
venções coletivas de trabalho, que por sua vez supunham a libe! 
dade sindical e a "revogação das restrições a ela existentes na 
CLT"C 3Sl. 

* * * 

Em novembro o Sindicato participou com uma delegação 
de 11 membros (entre eles Vi:dal e Lula) do VII9 Congresso dos M~ 
talÚrgicos do Estado de São Paulo (total de 170 participantes). 
As teses apresentadas pelo Sindicato foram aprovadas por unanim! 
dade após prolongada discussão. Elas se referiam basicamente à 
~emocratizaçio da vida sindical. 

A primeira delas era a criação dos "Conselhos de Coor
denação e Execução do Trabalho de Base", como resposta à nccessi 
dade de maior aproximação do Sindicato com "os problemas vincula
dos ao interesse da classe, sobretudo nas localidades de maior 
concentração operária". O Sindicato tentava generalizar para o 
conjunto dos metalúrgicos do Estado as suas experiências, afir
mando que o desenvolvimento de um trabalho de base constante, 
assim corno o conhecimento efetivo da realidade "social e profis
sional" vivida pelos seus representados, era uma necessidade bási 
ca de qualquer Sindicato que se pretendesse "autêntico"C 39 l 

A outra tese referia-se à proposta de proibição cxplf 
cita (legal) de acumulação de cargos de direção sindical e re
presentação classista, como forma de combater a corrupçao e o p~ 
~eguisrno existentes de maneira muito generalizada no meio sindi

cal. 
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3 - A SUBIDA DE LULA À PRESIDêNCIA DO SINDICATO E SEU SIGNIFICADO 

~P': fevereiro de 1975 foram realizadas novas eleições 
no Sindicatb: Pela primeira vez na sua hist5ria não havia chapa 
de oposição',,e a chapa Única, apresentada. como de continuidade da 
gestão que se encerrava e defendida por Paulo Vidal, recebeu 97,5\ 
dos votos válidos (14.249 em 14.608). Vida!, no entanto, deixara 
a presid~ncia. Em seu lugar estava Luís Inácio da Silva. 

A subida de Lula à presidência dava-se no quadro de um 
conflito interno à diretoria do Sindicato, ao qual já se fez re

ferência. Representava por um lado a agudização desse conflito, 
e por outro, o fortalecimento da tendência da qual haviam parti 
do as principais propostas de inovação da prática sindical. Ap~ 
sar disso, Paulo Vidal, que passou a ·ocupar o cargo de secretá
rio-geral, manteve ainda muito de sua força e prestígio, impedin 
do que Lula, durante um bom tempo, assumisse a posição de figura 

principal do Sindicato. 

A eleição de Lula se dará, por outro lado, em um novo 

quadro de conjuntura aberto no ano anterior com a subida de Er
nesto 'Geisel ao poder e o início da ''distensão" política. Confo! 
me Durand (1982 b) ,a "distensão'' era um projeto de remodelação 

do Est~do e de suas relações com a sociedade civil, principalme~ 
te suas elites, na tentativa de antecipar-se ã crise política 

que se anunciava a partir do fim da fase dourada do "Milagre"ec~ 
- . (40) s b" . . . . - <l nom1co . cus o 1ct1vos pr1nc1pa1s eram a recuperaçao a au-

toridade politica do presidente atrav~s do estabelecimento de 
formas de controle sobre a administração indireta e sobretudo ao 
"sistema"; o reestabelecimento da aliança do pacto de dominação, 
abrindo mais espaço para a burguesia nacional, o que implicava 
na reorientação da economia; a abertura de comportas para can~

lizar as tens6cs e modificar as relações com a sociedade civil, 

através principalmente Jo fortalccimcn to dos partidos (cspcc ia! 

mente a ARENA), da (Umi.nuiçüo da censura à imprensa e de mu<l:tn
ças econômicas que implicassem na diminuição d::i injustiça do pa-
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trio de concentraçia de renda vigente. 

As eleicões parlamentares de 1974 eram um ponto impor
tante no projeto Geisel, que através delas pensava recuperar a 
legitimidade necessária para se fortalecer interna e externamen-, . 

te com o objetivo de levar i frente as pretendidas reformas. A ex 
pectativa era repetir o resultado das eleições de 1970, extrema
mente favorável ao partido do governo. 

Mas nao foi isso que ocorreu. O voto em novembro de 
1974 foi majoritariamente oposicionista, principalmente nos bair 
ros mais populares das cidades mais industrializadas do país. 
Mais que isso, o voto no partido de oposição (~IDB) adquiriu um 
claro caráter de protesto contra o regime, invertendo o sentido 

de um dos principais mecanismos que haviam sido criados para leg! 
timá-lo.As eleições controladas e bipartidárias, resultado da 
destruição arbitrária dos partidos políticos existentes atê 1966,a~ 
sim convertiam-se em eleições plebiscitárias onde o regime era colo
cado em julgamento. 

As eleições de 1974 podem ser consideradas a primeira 
manifestação ampla, massiva e abertamente ·polÍtica de oposição 
à ditadura. Surpreendendo não apenas o governo mas a própria so 
ciedade,e inclusive o partido que será o depositário da insati! 
fação popular, a magnitude da manifestação oposicionista superou 
de longe a capacidade orgânica de mobilização ou "os recursos de 
poder" do MDB C4U. Indicando a existência de um outro lugar e 
uma outra dinâmica de desenvolvimento da resistência, as elei
ções evidenciam a não linearidade desse processo. ~lastrando "de 
maneira palpável o rechaço da sociedade ao Governo e à própria 
sociedade que era solidária na sua contestação primária" (Dur~md, 
1982 b), essa experiência irá, por sua vez, incidir na dinâmi
ca dos movimentos localizad~s, fornecendo-lhes, no m!nimo, um 
pouco mais de ar para respirar, e a percepç5~ de que, afinal de 
contas, não se estava assim tão isolado em cada bairro, f~btica 
ou escolaC 4Z). 



182 

Voltando ao Sindicato. Os pontos principais do progra 
ma da chapa eleita eram:a)o fortalecimento do trabalho de base; b) 
.a continuidade da luta pela liberdade e autonomia sindical· c) a . , 
luta "incansável" pela contratação coletiva do trabalho, por e!! 
tender que "somente esse tipo de relação entre empregados e em
pregadores é capaz de proporcionar efetivas correções de injus
tiças e de .atender às peculiaridades geradas pelo desenvolvime!! 

to industrial". Esse ponto foi apresentado como continuidade da 
posição assumida pela categoria por ocasião do seu 19 Congres
so (43) 

Algumas das primeiras medidas da nova diretoria fo
ram a implementação do Conselho de Coordenação do Trabalho de Ba 
se, assim como a reorientação dos serviços assistenciais do sin
dicato ,na tentativa de diminuir o seu papel na estrutura da enti 
dade. Foi aprovada em assembléia a extinção do Posto de Abasteci 
mente de Gêneros Alimentícios e a construção, no seu lugar, de 
uma Escola Profissional, com o objetivo de promover a valoriza
ção profissional -do trabalhador. Começam a aparecer nas páginas 
do jornal várias críticas ao assistencialismo, e o Departamento 
Jurídico foi ampliado com a contratação de mais três advogados, 
entre eles Almir Pazz.ianotto, que assumiria a função de assessor 
espec1al da diretoria para assuntos relativos a convenções e dis 

sídios. 

A reorientação da atuação sindical ocorrida por volta 

de 1975/1976, é assim descrita por Lula: 

"Quando nós tomamos posse, em abril de 1975, a 
gente tinha muitos problemas internos, muita coi 
sa remanescente da outra direção. O Sindicato 
ainda era bastante formal, ainda muito presta
dor de assist~ncia m~dica e sem um direcionamen
to polÍtic~ claro pa~a a categoria. A par~i! ~e 
1976, cu ja estava ha algum tempo na pres1dcnc1a, 
a gente começou a descobrir que precisava inver
ter um pouco a raz5o <le ser de um sindicato como 
o de S~o Bernardo. Nós começamos a descobrir que 
só tinha sentido a grntc fazer sindicalismo se 
a gente pudesse passar um pouco mais de .,. respo_!! 
sabilidadc para a classe trabalhadora. A1 a gc~ 
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te começou a mexer um pouco com a personalidade 
do trabalhador. Quando ele chegava no sindicato 
procurando solução para os seus problemas, a gen 
te jogava dois problemas nas costas dele. A gen-: 
te dizia que o sindicato poderia resolver o pro 
blema dele de uma forma individual, e que nãõ 
iria solucionar definitivamente. Em outra empre _ 
sa ele ia ter aquele mesmo problema, na seção de 
le centenas de trabalhadores também, mesmo que 
o dele fosse resolvido, e por isso mesmo era pre 
ciso encantar uma forma de resolver aquilo coleti 
vamente. Então, quando o trabalhador chegava no -
Sindicato procurando o Departamento Juiídico,pro 
curando o diretor, às vêzes a solução era enca-
minhada, mas a gente sempre dava uma carga mui-
to forte de responsabilidade prá ele. . 

. A gente fazia ele voltar para a fábrica com a 
ideia de que, se ele quisesse, e junto os compa 
nheiros dele, ele poderia resolver definitiva-
mente aquele problema de não ficar procurando o 
Departamento do Sindicato a cada empresa que ele 
arrumasse um trabalho novo. 

Acredito que foi a partir dai que a gente come
çou a dar uma guinada muito grande no sentido de 
reverter um pouco a imagem do Sindicato, acabar 
com a imagem paternalista de um Sindicato que 
resolvia alguns problemas individuais através do 
Departamento Jurídico, ou através da amizade que 
um diretor pudesse ter com o gerente de Relações 
Industriais de uma empresa, para um sindicato 
que pudesse passar para o conjunto da c~asse tra 
balhadora a id~ia da luta coletiva corno solucao 
para os seus problemas" (44). 

A Campanha Salarial de 1975 

A campanha de 1975 iniciou-se, pela primeira vez cm 

todo esse pcrfodo,scm clareza de qual seria o fndice decretado 

pelo governo, ji que a 19 de janeiro desse ano este havia 

promovido modificações na sistemática de cálculo dos reajustes: 

para a apuração do sal5rio m~dio real deveriam ser considerados 

os iiltimos 12 meses e não mais os ~ltimos 24. A diretoria <lo Si~ 

dicato tentou enfatizar esse espaço <lc in<lcterminaç5o, <liricin
do to<la a sua propaganda no sentido <le acentuar que o rcsul tallü 
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da campanha dependia, mais que nunca, da participação dos traba 
lhadores: 

"Os rumos da Campanha Salarial serão definidos pe 
la . m~io~ ou.m~nor pa~ticipação nossa no processõ 
re1v1nd1cator10. Assim, temos que confiar somente 
em nossas próprias forças. ( .•• ) 

Ninguém deve faltar à assembléia e muito menos 
alimentar a ilusão de que a diretoria sózinha en 
caminhará, com arrojo e sabedoria, as nossas reI 
vindicaçªes. ~ claro que ela tentará fazer isso~ 
mas se nao c~n~ar ~om uma poderosa retaguarda -
a nossa part1c1paçao em todas as fases de desen
volvimento da campanha - todos os seus esforços 
para dar a solução ideal ao problema salarial se 
rão inúteis. ( ••• ) 

Só a diretoria não faz o Sindicato; ela será 
uma boa diretoria à medida em que a classe for 
boa de briga" (45). 

O outro ponto básico da estratégia de condução da cam

panha continuava a ser a possibilidade de negociar em separado. 
A primeira assembléia foi realizada no dia 26 de janeiro, sem 
que se conseguisse alcançar o quorum necessário. A primeira al
ternativa era considerá-la de segunda convocação, o que exigi
ria um quorum bem menor (3.000 pessoas), já atingido. Essa alte! 
nativa' foi descartada pela diretoria do Sindicato, pois exigi
ria uma pequena falsificação na ata da assembléia, considerada 
inaceitável. A segunda, e que acabou sendo adotada, seria pedir 
um prazo à Federação para a realização de nova assembléia. 

O pedido não foi aceito e a Federação deu início ao proceE 
so de negociação sem a participação de São Bernardo. A diretoria 
do Sindicato, por sua vez, recusou-se a encaminhar a discussão 
da pauta apresentada ã FIESP pela Federação, pois a seu ver ela 
carecia de legitimidade, já que nio havia sido decidida em as
sembléia suficientemente representativa. 

A Fc<lcraç:lo não conseguiu chegar a nenhum acordo e o 
dissídio coletivo foi estendido a Sio Bernardo contra a sua von 
tade. O Sindicato marcou seu protesto, acusando a Federação de 
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ser autoritária e impedir que os sindicatos a ela filiados se
guissem diretrizes próprias e ~aminhassem com independência. 
Sua atitude foi considerada a "negação da autonomia do Sindicato 
de São Bernardo e dos mais salutares princípios de liberdade si~ 
dical" assim como um desrespeito a um processo do qual h_aviam 

participados, em várias assembléias, cerca de 11 mil trabalha
dores, e que estava sendo encaminhado conforme os dispositivos 

1 
. . (46) egais vigentes . 

Mesmo sendo obrigado a aceitar as decisões do Tribu
nal, o Sindicato resolveu insistir nas suas reivindicações. Fo! 
mulou uma série de demandas específicas, relativas a problemas 
"de ord.em social", que a seu ver não teriam sido considerados na 
decisão judicial, e procurou encaminhar junto à DRT um processo 
de convenção coletiva do trabalho. No início de maio solicitou 
uma mesa redonda com as empresas da base regional do Sindicato. 
Em julho a DRT ainda não havia encaminhado a mesa redonda sob 
a alegação que o processo estava sendo examinado pela sua asses 

soria jurídica. 

As reivindicações do Sindicato eram as seguintes: 

1. Complementação salarial em caso de afastamento do 
trabalho por motivo de doença e dois anos após a 
aposentadoria. 

2. Cômputo das horas-extras no cálculo das férias, 139 

salário, descanso semanal e feriados. 
3. Salário substituto. 
4. Eliminação da diversidade no tratamento de emprega

dos horistas e mensalistas, de tal sorte que as van
tagens salariais e não salariais atribuídas a uns 
sejam estendidas aos outros, vedando-se toda e qua! 
quer discriminação. 

S. Reconhecimento de delegado sindical por empresa com 

garantia de estabilidade. 
6. Comiss5o parit5ria nas empresas destinadas i conci 

liaç5o das diverg5ncias. 
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7. Quadro de avisos do Sindicato nas empresas. 

8. Utilização do correio interno <las empresas para a 
divulgação dos atos promovidos pelo Sindicato. 

9. Constituição de. um grupo paritário de.stinado a for 
mular uma proposta concernente à criação de um fun
do desemprego na categoria. 

No fim de julho, antes mesmo que os empresários se pr~ 
nunciassem, a DRT emitiu comunicado sustentando não poderem ser 
objeto de discussão as reivindicações econômicas. Os empresários, 
encorajados por essa medida, r~cusaram-se a comparecer as audiê~ 
cias, nas quais se fizeram representar somente por seus advoga
dos. Estes limitaram-se a pedir o arquivamento dos processos~ne
gando-se a prestar qualquer esclarecimento O Sindicato consi
derou essa atitude uma falta de respeito aos trabalhadores e ao 

próprio governo, cujo maior interesse, a seu ver, deveria ser a 
composição das divergências mediante a ·celebração de convênios 
que eliminassem a necessidade de inúmeros processos na Justiça 
do Trabalho, como por exemplo,os referentes ao pagamento das ho 

ras-extras. 

Sem obter qualquer resultado nessa nova tentativa de 

negocração . com a classe patronal, o Sindicato não desistiu. Em 

agosto iniciou a campanha de reposição salaria~, com uma concor 
rida assembléia, reivindicando um reajuste de 22,04%, correspon
dente ao total das perdas ocorridas desde 1973, a ser aplicado 
sobre o total da folha de pagamentos e não descontado no próxi
mo reajuste anualC 47 ). As empresas recusaram-se a negociar com 

os trabalhadores. 

1976: A Vitória no TST 

Em janeiro de 1976, ao convocar a categoria para nova 
campanha salarial Lula explicitou uma id6ia que j5 havia começa 

do a ser posta cm pr5tica no ano anterior: 
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"Não se iludam: a persistirem os princípios rí
gidos da política salarial, de pouco adiantará · 
a movimentação episódica de assembléias restri
tas. a dissídio coletivo" (48). 

Lula insistia na continuidade de sentido existente en
tre as campanhas reivindicatórias dos Últimos seis anos: a "in
sistência na necessidade de atendimento às condições especiais 
existentes em nossa base territorial e de uma efetiva participa
ção dos trabalhadores na produtividade das empresas fruto do 
trabalho incansável dos seus colaboradores"C 49). 

Mais uma vez o Sindicato preparou-se para o cumpri~en
to do ritual legal exigido pela negociação em separado. Desta 
vez, o quorum foi atingido em assembléia realizada a 30 de jane! 
ro. A legislação havia sido cumprida até mesmo antes do prazo 
fixado e com isso estava garantida formalmente a possibilidade 
de negociar em separado. 

Mas novamente a posição do Sindicato foi desconsidera
da pela Federação, que negociou um acordo sem a sua presença. E~ 
te foi estendido compulsoriamente para Sã~ Bernardo, que se re
cusou a subscrevê-lo. Na seção de homologação realizada no TRT, 
o jui~ Antonio Lamarca lamentou ter de estender o acordo a São 
Bernardo contra a sua vontade ,já que este havia sido o Único a cum
prir o quorum na assembléia de definição da pauta de reivindica 
çoes. 

O acordo firmado entre a Federação e os empresários 
cm quase nada diferia do resultado do dissídio <lo ano anterior: 
além de obter apen3s o Índice oficial do governo em termos do 
reajuste salarial,determinava o desconto dos 1,5\ a mais que o 

índice oficial concedidos pelo TRT no ano anterior. O piso sal~ 
rial obiido (CrS 719,00, 1,4 vezes o mínimo vigente), perderia 
a sua vig~ncia a partir de 19 <le maio, quando o salário minimo 
seria reajustado para Cr$ 768,00. A16m disso, as Gnicas questões 
"sociais" constantes <lo acordo continuavam s0nclo o fornecim\!nto 
eratuito de uniforme de trabalho e :1 obrigatori0da<lc de forneci
mento de envelopes <lc pagamento. 
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O sindicato protestou mais uma vez contra "as duas po 
derasas Federações". As acusações contra a entidade estadual dos 
metalúrgicos dessa vez foram mais pesadas: 

"Infelizmente também esse ano não conseguimos 
nos libertar dos laços que nos aprisionam. Ainda 
em 1976, a autonomia dessa entidade não foi obje 
to de respeito pela nossa Federação, que insiste 
em conjugar seus esforços com os esforços dos em
-eregadores, visando fazer com que nos c11Tvemos 
as suas imposições e conveniências". 

Levando a sério a idéia de que a luta da categoria nao 
poderia mais se limitar a movimentações episódicas na época dos 
dissídios, e tentando ampliar os seus caminhos e instrumentos de 

ação, o Sindicato insistiu nas reivindicações, recorrendo ao TST, 
sob o argumento de que era preferível entregar a decisão à Jus
tiça do Trabalho "todas as vezes que houvesse possibilidades de 
colher melhores resu.ltados"(SO). 

Em set~mbro, o Sindicato obteve a sua primeira vitória 
significativa em todos aqueles anos, evidenciando a importância 
da luta sustentada durante três anos sucessivos no sentido de · 
abrir um espaço próprio de reivindicação e negociação. O TST pr~ 

clamou sentença favorável às seguintes reivindicações: 

1. Salário substituto. 
2. Estabilidade para a mulher gestante at; 60 dias 

após o término da licença maternidade. 
3. C6mputo das horas-extras habituais no 139 sal~rio, 

nas f~rias e no descanso semanal remunerado. 
4. Garantia de emprego ao trabalhador alistado no ser 

viço militar até o término completo deste. 
S. Fornecimento gratuito ele uniformes e ute~sílios de 

trabalho. 
6. Salirio normativo. 
7. Multa <le Cr$ 64,00 pelo <lcscwuprimento de obriga

çocs, paga por infração ou empregado prejudicado. 
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A obtenção da conquista relativa ao cômputo das horas
extras, significava o atendimento de uma demanda de anos da cate 
goria, traduzida em centenas de tentàtivas ue negociação, confro!! 
tos e processos movidos na Justiça do Trabalho contra inúmeras 
empresas em São Bernardo.· Seu significado, sem dúvida extrapol! 
va o âmbito da categoria. O resultado do julgamento do TST foi 
saudado por um artigo escrito por Lula na TM n937, intitulado 
"A Grande Vitória", onde se evidenciavam, não apenas os obstá- . 
culos que tiveram que ser enfrentados pelo Sindicato, como a d.! 
ferença, que. se acentuava, entre a sua prática e aquela dominan
te no conjunto do movimento sindical brasileiro: 

"A luta não foi curta. Também não foi fâcil. Afi 
nal, lutamos a sós, sem o auxilio de ningúem e 
contra praticamente todos. Começamos por lutar 
contra a tradição ruim e contra a descrença e a 
falta de esperança de alguns acomodados. Lutamos 
contra todo o patronato e as entidades sindicais. 
Contra alguns sindicatos irmãos, e contra a ten
dência de nossa própria Federação". 

Como se a confirmar as palavras de Lula a respeito das 
dificuldades da luta travada, logo após a proclamação da senten

ça do TST, os patrões interpuseram um recurso, alegando entre o~ 
tras coisas que os pré-julgados aplicados eram inconstitucionais. 
O TST, no entanto negou provimento ao recurso, sustentando a sen 
tença proferida. 

O II9 Con~resso 

Em setembro de 1976, foi realizado o II9 Congresso dos 
Trabalhadores M~talfirgicos de São Bernardo <lo Campo e Diadema. 
Reiterava-se o objetivo que havia orientado a realização do 19 

Congresso, dois anos antes: "reunir as bases, que mais que n1n
gu~m sentem e vivem os nroblemas do momento'', desde os específi
cos de cada empresa, at~ os do conjuntci da classe(Sll. 

O Congresso contou com a participaçiio de ~erca <le 400 
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trabalhadores, e no desenrolar das discussões, mais uma vez, foi 
dada ênfase especial ã questão dos Contratos Coletivos de Traba
lho. Ã preocupaçio de agir dentro da legalidade vigente, explo
rando as suas po~~ibilidades,somava-~e a disposição de questio
na-la a partir do momento em que se evidenciasse o seu caráter 
limitador i concretização. de anseios básicos da categoria: 

"Afirmamos ( ... ) que os trabalhadores não se sa 
tisfazem com a Contratação Individual, principãl 
mente quando esta se fundamenta na rotatividade 
da mão de obra e na inexistência de garantia de 
esta~ilidade ( ••. ). O ~indica to dos Metalúrgicos 
de Sao Bernardo tentara, mediante a aplicaçao ri 
gorosa dos dispositivos legais vigentes, obter -
contratos coletivos de trabalho. Mas se não os 
conseguir dentro de um prazo razoável, ou se os 
empregadores se recusarem a dar início às nego
ciações, sentir-se-á autorizado a defender uma ar 
pla e profunda reforma legislativa, pois terá co
mo suficientemente demonstrado que o sistema le= 
gislativo trabalhista, no plano do direito cole
tivo, é inadequado ã nossa realidade, em prejuÍz< 
é claro, das classes trabalhadoras" (52). 

A Campanha de 1977 

Ao iniciar-se. o ano de 1977, e com ele nova campanha 
salarial, se f6ssemos sintetizar o resultado das tentativas de 
negociação realizadas desde o início da década, destacaríamos em 
primeiro lugar, a negativa constante dos empresários e dos tri
bunais do trabalho em conceder qualquer porcentagem de reajuste 
salarial acima do fndice oficial do governo. Até mesmo os 1,5\ 

a mais que havia sido concedidos pelo TRT cm 1975 foram descon
tado cm 1976, ~ que parecia ser, muito mais que o resultado <le 
um cálculo econ6mico, a afirmação das regras <la política sala
rial vigente: cabia ao governo decidir o Índice, e aos outros, 
incluindo a Justiça do Trabalho, obedecer. Como sistematicame! 

te o Sindicato procurou demonstrar, os reajustes não eram capa
zes de aco1:tpanhar o aumento <lo custo de vi<la,e muito menos de 
corresponder minimamente iis altas taxas <le lucrativi<la<lc das cm 
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presas. Outra reivindicação central para os trabalhadores, re
ferente ao piso salarial, havia sido concedida apenas formalme~ 
te. No plano das conquistas sociais, após grande esforço da mo
bilização do Sindicato, algo havia sido contemplado na decisão 
do TST em 1976. Por outro · lado, uma série de benefícios, como o 
transporte gratuito e o leite nas refeições, estavam sendo cor

tados pelas empresas. Por Último, a intransigência patronal ha
via sido também absoluta no que diz respeito aos direitos de or
ganização nos locais de trabalho, que desde 1972 tinham presen
ça destacada nas pautas dos trabalhadores. 

Em 1977, as empresas, principalmente as automobilÍsti 
cas, começaram a alegar uma situação de crise, provocada pela de 
saceleração do ritmo de crescimento do setor, e expressa por exem 
plo na retração da venda de automóveis. Essa será a justificati
va para as 400 demissões ocorridas ni Ford. 

Essas demissões foram resultado da recusa do Sindicato 
em aceitar a proposta empresarial de redução da jornada de tra
balho acompanhada de redução salarial C53). Esse foi um momento 
importante de afirmação do Sindicato enquanto organismo de luta 
coletiva no interior de uma das empresas mais importantes da sua 
base. ~egundo Bargas (1983), esse serio momento tamb6m da afir
maçao definitiva de Lula como presidente do Sindicato. 

No jornal do Sindicato esses problemas foram bastante 
discutidos. Há uma reportagem sobre os 20 anos da ind~stria auto 
mobilÍstica, mostrando que ela não oferecia as mesmas vantagens 
que caracterizavam-na no momento <la sua implantação no país. Ou
tras questões ~omcçam a ser discutidas mais a fundo: o desemprc
~ (a partir do problema da r:ord e mostrando que urna grande por
centagem dos demitidos havia sofrido rebaixamento salarial nos 
novos empregos), as horas extra~, e a situação da mulher mcta

lGrgica, que <lar~ origem a proposta de realização de um Congrcs 
so específico, a ser coacrctiza<lo cm fevereiro de 1978(54 ). -

Nesse contexto, o eixo da campanha salarial de 1977 
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passará a ser, além da reivindicação de reajuste superior ao ín 
dice oficial, a ênfase no salário substituto, forma de diminuir 
a rotatividade no emprego e ainda não colocada em prática pelas 
empresas apesar de aprovado no julgamento do TST em 1976. As de
mais conquistas de caráter social (como a ampliação do prazo de 
estabilidade da gestante),constante também do julgamento do TST 
terão, da mesma maneira, a sua importância ressaltada na pauta. 

Com o objetivo de estimular a participação das bases na 
campanha, Lula dirige-se ã categoria em uma linguagem mais agre~ 

siva, tentando, segundo sua própria, expressão, ·"mexer com os . 
seus brios", e evidenciando que, apesar do grau de mobilização 
já atingido ele ainda era insuficiente para garantir o atendi
mento das reivindicações. 

Na assembléia do dia 4 de março foram definidas as rei 
vindicações. A negociação com os patrões não chegou a nenhum 
acordo,e no julgamen~o do dissídio coletivo o TRT estabeleceu 
um índice de reajuste de 40\, compensados todos os aumentos da
dos durante a vigência do acordo anterior. A sentença do Tribu
nal, no entanto, havia sido promulgada sem que fosse conhecido 
o Índice oficial do governo, que acabou, entretanto, sendo o me~ 
mo. O~tras instituições, porém, chegaram a Índices diferentes: 
sot (DIEESE), 49\ (FIPE) e 45% (FGV). O Sindicato recorreu ao 
TST contra a decisão do TRT, alegando que o Índice oficial esta 
ria incorreto. O TST nio acatou o recurso de São Bernardo e man 

teve a sentença anterior. 

4 - A CONJUNTURA 1977-78, O PACOTE DE ABRIL E O MOVIMENTO ESTU

DANTIL 

Antes de prosseguir a análise da experiência do Sindi

cato de São Bernardo, aproximan<lo-nos,enfim,clos antecedentes im~ 
diatos da greve <le 1978, 6 necess5rio abrir um par6ntcscs pnra 
co~si<lcrar a conjuntura política <lo período 1977-78, com o ohj~t_ · 
vo <lc analisar a sua incidência sobre a dinâmica do movimento. 
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A partir <le 1973, a luta contra a violência repressiva 

do regime e pelo respeito aos direitos humanos e a liberdade de 

expressao, começ~ a ganhar maiores .proporções em alguns seto
res da sociedade, como os estudantes, os intelectuais, e parte 

da Igreja. · Apesar da rígida censura existente, a crítica ao mod~ 
lo econômico expressa-se através dos jornais da imprensa alterna

tiva. As eleições de 1974, como já se disse, irão marcar um ou

tro momento na luta contra o regime militar. Manifestação global 

e claramente visível de repúdio ao governo, significam a supera

ção momentânea do isolamento e da fragmentação, que serão no en
tanto respostas no cotidiano dos vários setores, devido i inexis 

tência de uma organicidade política, sindical, partidária ou as

sociativa capaz de sustentá-la. No entanto, essa experiência gl~ 
bal terá sua incidência nas P.ráticas que continuarão a se desen

volver nos bairros, nas fábricas, nas escolas. Sem dúvida o fim 

do governo Médici, as promessas de distensão de Geisel e o resul 

tado das eleições de novembro irão modificar o clima em que se 

vivia na sociedade. Será possível respirar um pouco mais, e es-
~ . . (55) se novo ar sera muito importante . 

No ano de 1975, uma nova e violenta onda repressiva 

atinge a sociedade, tendo como resultado a prisão, tortura e mor 

te de 'vários militantes oposicionistas, entre eles o jornalista 

Vladimir Herzog. De alguma forma reeditam-se os acontecimentos 

de 197·3 em uma conjuntura bastante diferente, que possibilita que 
a amplitude e o alcance político do acontecimento sejam muito 

mais amplos. Da mesma forma que dois anos e meio antes os estu

dantes, ao tomarem conhecimento do assassinato de seu colega 

Alexandre Vanucci Leme, haviam conseguido superar o terror impo.?_ 

to pela viol~ncia da repressão, unificar-se em seu protesto e 

desmascarar a versio da ditadura, agora, mais uma vez, a in<lig
nação vencia o medo (S 6). Com a diferença que não se tratava m~1is 
apenas de estudantes, amigos, familiares e religiosos. Dessa 
vez, entre os que lotavam a Catedral <la sé estavam presentes um 
niimero muito maior de setores, jt1stamente aqueles, que, cm rit
mos e com formas própd as, vinham destacando-se na luta contra 
a opressão C!'Cl ~1s libcr<l:1dcs, pos~;uindo j:l tun grau r:.izo:Í\'cl <le art il· -~ 

laçiio e experiência. Além dos jornalistas que comcç~1111 a 
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ter uma atuação sindical bastante dinâmica, estavam presentes ar 
tistas, intelectuais, advogados, parlamentares • 

.. 
A missa em homenagem a Vladimir Herzog, evidenciando 

o repúdio 'de amplos setores da sociedade à ação repressiva do E,! 
tado,marcou um novo momento de inflexão na luta contra a ditadu 
ra. Possibilitou o reconhecimento mútuo, não mais de cidadãos 
que isoladamente depositavam seus votos nas urnas, mas de movi
mentos que lutavam pela sua constituição. Evidenciou a possi 

bilidade da solidariedade ativa dos diversos movimentos de op~s! 
çao, e o protesto produziu um efeito importante no sentido de 
tolher o poder repressivo do Estado. Em janeiro de 1976, após a 
ocorrência de novo assassinato nas dependências do 119 Exército 
(dessa vez do operário Manoel Fiel Filho), o seu comandante, Ge~ 

neral Ednardo D'Ãvila M~lo,foi exonerado das suas funções por 
Geisel. Esse ato de força de Geisel contra os "duros" não vinha, 
entretanto, da legitimidade por ele conquistada, mas justamente 
da continuidade e crescimento da pressão da sociedade civil, que 
ganhara nova qualidade ap6s as eleições de 1974. 

Em 1977 a tensão entre o Governo e a sociedade civil 
irá alcançar o seu ponto máximJ em todo o ·período compreendido 
desde q968. Nessa conjuntura, caracterizada pelo acirramento da 
crise de legitimidade do regimeCS 7) ,o questionamento ao autori
tarismo não mais será dirigido a um ou outro de seus aspectos 
parciais, mas se voltará contra o regime na sua globalidade. Pe
la primeira vez em nove anos, ganhará a qualidade de um movimen
to de massas e será capaz de recuperar o espaço público como lo
cal de manfestação política. Como já se disse, apesar da ausên
cia org~nica do movimento sindical no ccnirio da contestação ao 

regime, a conjuntura de crise teri sobre ele significativa inci

dência. 

"Queremos falar contra os que nos oprimem" ... (SS) 

A conjuntura do início J~ 1977 ~ pnrticularmcntc ten-
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sa. ·Preocupado com as eleições parlamentares de 1978, o governo 
estava decidido não apenas a evitar a rcpctiçio da derrota elei 
tora!_ e política ,_de 197 4, como a garantir a maioria 3overnamen
tal no Colégio Eleitoral que elegeria o sucessor de Geisel. Pe
la primeira·. vez após 1968; e num quadro de reorganização e forta
lecimento do movimento de oposição, o Congresso Nacional foi fe
chado. Através do "Pacote de Abril", o governo impôs uma reforma 
eleitoral casuística, destinada única e exclusivamente a mudar 
as regras do jogo a seu favor CS 9). 

Ma·s ó feitiço virou contra o feiticeiro. Apesar de g_! 
rantir o atendimento dos seus objetivos específicos e moment3-
neos ,o Pacote de Abril provocou o acirramento do descontcntame~ 
to em relação ao regime, assim como o aprofundamento da sua crise 
de legitimidade. Pela primeira vez irá se colocar na sociedade, 
clara e massivamente,a reivindicação do fim imediato da ditadura 

militar. 

Nesse processo, o movimento estudantil cumpriu um im
portante papel. Os setores liberais da oposição (entre eles o 
MDB), duramente ating ... .ios pelo "Pacote de Abril", que cerceava o 
seu projeto de conquistas no plano parlamentar, foram incapazes 
de dar uma resposta a esse novo ato de força <la ditadura e à ~e

neralizada insatisfação que a ele se seguiu. 

Nesse exato momento, o movimento estudantil, ao tra

var mais uma de suas lutas de resposta à repressão (protesto co~ 
tra a prisão de operirios e estudantes no 19 de maio), obteve 
uma repercussao inesperada, tanto interna quanto externamente~ 
Da mesma forma .que acontecer5 com os sindicalistas de São Ber
nardo cm maio <le 1978, sua liderança seri surpreendida pela am
plitude da adcsio das bases ao ato de protesto realizado no <lia 
3 de maio,c na passeata que <lois dias depois enchia pela prime! 
ra vez as ruas do centro da cidade de manifestantes de oposiç5o 

após quase uma década de ausência,rccuperando assim o espaço Pfi. 
blico ele m:mifestacão. Surpreendente será também a repercussiio 
social que o movimento irá adquirir. Da mesma forma que aconte 
cerá aos grevistas metalúrgicos cm maio do :mo segninte, o movi 
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ento estudantil, mesmo utilizando uma forma bastante radical 
de luta para as condições da época, conseguirá criar um "mome.!!_ 

to de consenso". Ninguém, nem mesmo o conservador jornal "O Es
tado de S. Paulo", se atreverá a questionar a legitimidade das 
reivindicações estudantis, e·, o que era ainda mais importante, o 
seu direito de apresentá-las a sociedade. 

A surpresa provocada pelas mobilizações estudantis, i!! 
clusive em sua própria liderança, revela a ocorrência do mesmo 
fenômeno jâ experenciado nas eleições de 1974 e que novamente t! 

rá lugar nas.greves metalúrgicas de 1978. A mobiiização irá sup! 
rar e uito a organicidade a ela pré-existente. Se desprezar 
a experiência de lutas e o grau de organização até então acumu
lados pelos estudantes, assim como pelos metalúrgicos de São Ber 
nardo, as mobilizações em questão representaram um salto de qu! 
lidade que não pode ser explicado por uma visão linear e cumul! 
tiva. A conjuntura de crise política ,e o clima geral de insatis-

. . 
fação existente na sociedade em relação ao regime militar , irão 
operar como fatores potencializadores e multiplicadores da dis
posição de luta. Por . isso a surpresa, inclusive daqueles que du
rante tanto tempo, e por tantas formas, haviam desenvolvido u es 
forço constante e cotidiano de organização e mobilização de suas 

respectivas categorias. 

O cariter ~assivo e claramente anti-ditatorial da mobi 

1ização estudantil e sua expressão na conjuntura, reverteri para 
o interior do movimento, aumentando sua representatividade e a 
amplitude. Da . mesma forma que os metalúrgicos em 1978, os estu
dantes em 1977 se sentirão "fazendo história". Mais do que a que~ 
tão específica <lcs colegas presos, o que explodia nas ruas era 
um basta global ã prolongada vivência <la opressão, e a reivindi
cação do direito de ser ouvido e considerado ( "Qu~rc os falar 
contra os que nos oprimem ... "). A lega li<lade \•igcntc será abc!. 

tamente desafiada e cm seu lugar, se dcfendcr5 a lcgitimidaJe 
dos anseios durante tanto tempo repdmiclos. E~sc será o alr,o 
mais presente no movimento: o fato dos cstuuantcs t~rcm tillo a 
coragem Je sair às ruas, afirmando a sua existência e a sua nao 
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disposição de continuar suportando a onipotência do regime. Além 
de gravado na subjetividade de cada um dos manifestantes presen
tes nas ruas naquele 5 de maio, esse.significado está claramente 
expresso na Carta-Aberta "Hoje Consente Quem Cala", que se con
verteu em ~ dos símbolos do movimento .(60). 

A alegria e a incredulidade que perpassava os 15 mil 
estudantes em passeata, foi provavelmente a mesma sentida pelos 
metalúrgicos da Scania e de cada fábrica que parava em São Ber
nardo em maio de 1978. Parecia tão impossível estar no meio da 
rua, recuperando um espaço de manifestação por tanto tempo fech! 
do e ·gritando alt? e bom som o nome dos companheiros criminaliz! 
dos pelo regime redefinindo pública e coletiv~mente a sua i
dentidade e assumindo a legitimidade das ações pelas quais ha
viam sido reprimidos - quanto poder "andar de cabeça erguida", 
obrigando os chefes a baixarem a voz .e a dirigirem-se com respe! 
to aos trabalhadores dentro das fábricas metalúrgicas em greve. 

~ esse algo mais que multiplicará a força do movi
mento e que irá torná-lo significativo para outros setores da p~ 
pulação. Não são as reivindicações ou palavras de ordem especí
ficas dos estudantes, mas, principalmente -o fato deles terem ou 
sado s.air às ruas e manifestando publicamente o seu inconformismo, 
a sua disposição de não aceitar mais a situação vigente e Je afinnar 

versão- da história, por tanto tempo subalterna e silenciada, que 
irá sensibilizar e despertar a empatia e a identificação de di

versos setores da população, entre eles muitos metalúrgicos de 
São Bernardo. Segundo virias depoimentos, as mobilizações estu
dantis foram intensamente comentadas nas f5bricas. 

A incid6ncia do clima político sobre a eclosão <las 
greves de 1978 foi assim descrita por Lula: 

"Eu acho que a paralisação tem muito a ver com o 
quadro político. Tinha movimento <lc estudantes, 
de intelectuais, de custo de vida, tinha li<?~c1ia~; 
de mov imcntos na ru:1, ~· imprensa dava mui to dl·s
tnquc, aquela coisa toda. 
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Os trabalhadores na fábrica sentiam o que esta 
va acontecendo na sociedade: a revolução na NI
carágua, ela foi muito difundida na televisão, a 
TV mostra r.illita · .coisa que vai ficando na ca 
beça dos trabalhadores. Então, quando a TV mos-
trava os estudantes enfrentando a política, embo
ra o p~ssoal nã~ leia muito jornal: vê TV e es
cuta radio, entao isso vai criando um clima"(61). 

A vivência de opressão e exclusão existente no interior 

das empresas criava uma base em cima da qual era possível de al

guma forma compartilhar essas experiências. Por isso talvez o mo 

vimento tenha sido tão vulnerável ao "clima geral" da conjuntu

ra. Porque dentro das fábricas havia a expressão mais ou menos 
difusa da mesma insatisfação. O que estava . acontecendo nas ruas 

chegava aos olhos e ouvidos dos operários, auxiliando-os a com

preender a situação vivida, assim como a abrir perspectivas de 

reação. Ainda nas palavras de Lula: 

"Era um momento crítico que o Brasil v1v1a. To
dos os setores da sociedade já tinham se manifes 
tado. Os estudantes, os intelectuais, a Igreja,
os políticos, os empresários. Me parece que 1977 
foi um ano em que vários setores da sociedade 
gritaram para encontrar um pouco de oxigênio pa 
ra que pudessem respirar um ROUCO mais. Todos se 
queixavam, inclusive os operirios. Mas os operi
rios não se manifestavam. Nós sabíamos que era 
necessário a classe trabalhadora se manifestar. 
A gente sabia que tinha que fazer alguma coisa" 
(62). 

Um dos entrevistados da Scania destaca tamb~rn a impor

tância dos acontecimentos gerais, e particularmente das passea

tas estudantis de 1977 na criação do "clima <lc greve" em São Ber 

nardo: 

"A efervescência política que começou a aparecer 
em 77,principalmcnte por causa ~o Movimento Est~ 
dantil que fazia greves e saia as ruas em pa~sea
ta, atingiu a ffibrica. Era muito comum ouvir os 
trabalhadores, nfio s6 da Scania, mas tamb~m de 
outras ~mprcsns, principalmente as maiores, Jiz~ 
rcm: 'Precisamos Fazer a l~~uma coisa, tomar alg~ 
ma u t i tu d e ' • I n s t i n t i v ame n te o p e s soa 1 f a la v <1 

dentro <la fábrica: 'Até estudante está indo pro 
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pau, porque nós não vamos? Estudante que não tra 
balha, quando faz greve dá essa confusão, imagi
na a gente que produz, se parar o que acontece7 
Aí vira uaa revolução'. 

Várias pessoas da fábrica foram às passeatas dos 
estudantes em São Paulo. Porque era um negócio 
vivo. ~ o negócio da vida. Sentir gue estamos vi
vos. Ia muita gente olhar. ó pessoal se sentia 
Ia'Cntif1cado lor~ue era luta, era pau, era pau 
no governo 11

• 63 

S - OS ANTEC~DENTES IMEDIATOS 

O Movintento de Reposição Salarial 

A retomada do _espaço público de manifestação, assim co 
mo a primeira greve operâria,significará UJlla conquista e uaa mu
dança de qualidade para o movimento oposicionista como um todo 
(e não apenas para os seus protagonistas), concr.etizada e abso! 
vida, evidentemente, de formas e segundo dinâmicas próprias e 
diferenciadas em cada setor. 

A pressão sobre o regime militar, ao invés de diminuir, 
se ampliará no decorrer do ano de 1977. A oposição liberal reto
ma a iniciativa, em um processo que terá seu auge em agosto, com 
o lançamento público da "Carta aos Brasileiros", escrita pelo 
pr.ofessor e jurista Gofredo da Silva Tclles, que caractcrizt.va 
claramente o regime como uma ditadura e pedia o "Estado de Di

reito jâ!". 

Dessa forma, será impossível para o regime sustentar 
a sua proposta de "congelamento" da situação política até as 
eleições parlamentares ele 1978, (onde espt!r:tva recuperar sua le 
gitirnidn<lc), e n resolução do problema da sucessão presidencial. 
Ele· ser~ obrigado a oferecer alguma altern3tiva sob pena de acir 
rar ainda mais a crise e o seu isolamento. Será ob1·igado a x:ct~ 
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11ar o projeto da "distensão", e inclusive a radicalizá-lo. o Mi 
nistro da Justiça, Petronio Portela, será o . encarregado de pro
m_over o "diálogo" com os setores mais descontentes da oposição, 
na tentativa de costurar as fissuras e recuperar a legitimidade 
perdida. 

~nesse quadro de conjuntura que irá explodir, no S! 
gundo_ semestre de 1977, o ''Movimento de Reposição Sala~ial", anu!! 
ciando o que se concretizaria mais claramente a partir de maio 
do ano seguinte: a presença do movimento sindic~l e popular (que 
também irá adquirir um grau de generalização e visibilidade so
cial através do _"Movimento contra o Custo dé Vida" poucos meses 
depois) como um autor político despontando na conjuntura. 

A luta pela reposição salarial era uma constante no ca 
lendário anual do Sindicato desde 1974. Em todas as ocasiões, o 
máximo que os trabalhadores haviam obtido eram porcentagens de 
antecipação salarial, a serem descontadas no reajuste seguinte, 
sempre aquém do que havia sido reivindicado. Neste ano, porém, 
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um dado novo irá alterar substancialmente as condições de desen
volvimento da luta, e sua possibilidade de expressão social se-

e 
rá muito maior na conjuntura de crise que tentamos descrever. Em cn 
certo 'sentido,a campanha pela reposição salarial do ano de 1977 1J 
significari um processo de descr;dito no governo similar iquele 
ocorrido em 1975 quando do assassinato de Vladimir llerzog e Ma
nuel Fiel Filho (Durand, 1982b). Só que agora, relacionado dir! 
tamente à política econômica e salarial do governo e tendo como 
protagonista o movimento sindical. 

O que possibilitou esse salto de qualidade foi a divu! 
gaçao, pela imprensa, de dados que evidenciavam a manipulação 
oficial dos Índices de aumento custo de vida, que teriam acarre
tado uma perda salarial ac.umulada da ordem de mais de 30\ para 
~lgumas categorias <lc trabalhaJorcs( 64 l. Os Sindicatos imediat3-
mente se mobilizaram, solicitando ao DIUESE o c5lculo preciso 
da·pcr<la salarial ocorrida devido i manipulação dos dados. Para 
os metalúrgicos <lo ABC, esta havia sido da ordem de 34,1~. 

2805745
Caixa de texto



201 

A denúncia na imprensa de que os dados de 1973 haviam 
sido manipulados pelo governo foi um fator de mobilização muito 
grande. Segundo Lula, essa era a prova evidente e inconteste de 
que · os trabalhadores haviam sido roubados e enganados pelo Gover 
no: 

"Não é de agora que entramos com o pedido do que 
perdemos. Acontece que, dessa vez, o governo re
conheceu o erro. Antes, nós tínhamos certeza de 
que os dados não eram verdadeiros, mas não pos
suímos nen~ma prova. Hoje temos a palavra ofi
cial do governo. Por isso mostramos aos trabalha 
dores o quanto .abusaram deles. Nós usamos a palã 
vra roubo, provamos que fomos roubados ••• !"(65)7 

De agosto até novembro, mais de 100 entidades sindi
cais aderiram à Campanha. Em várias categorias realizaram-se as
sembléias massivas, de S mil trabalhadores. Pela primeira vez 
desde as greves de Osasco e Contagem em 1968, o movimento sind! 
cal conseguia projetar-se para o conjunto da sociedade. As tát! 
cas de luta utilizadas foram variadas e de consequências disti~ 
tas. A Federação ·dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo e o Si~ 
dicato dos Metalúrgicos da Capital resolveram mover uma ação j~ 
dicial contra a União. Outros sindicatos, como o dos Metalúrgi
cos de Osasco tornaram a posição de incluir o Índice de reposi-

' çao no percentual de reajuste reivindicado na campanha salarial 
que estava em curso. 

O Sindicato de São Bernardo, agindo agora conjuntamen
te com o de Santo André, resolveu mover ação na Justiça do Trab!!_ 
lho, tentando antes a negociação direta com os patrões. As asse~ 
bléias superarem as dimensões de quaisquer outras realizadas em 
todos aqueles anos. O trabalho de propaganda desenvolvido foi 
amplo e massivo e as negociações diretas com os patrões mais uma 
vez insistentemente tentadas. O Sindicato conseguir fazer-se prc 
~ente no interior das fiibricas e,pela primeira vez,a possibili
dade da greve foi explicita e publicamente levnntada pelos seus 
representantes. 

Por outro lado, a dlrcç5o do Slndicato de Sio Bern3rdo 
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soube explorar com grande habilidade a conjuntura política. A i!!, 
sistência na busca de uma ~olução através do diálogo com os pa
trões e o governo., no momento em qúe ·o "Diálogo Portela" coristi 
tuía o prin~ipal .projeto político deste Último, sua principal -
tentativa de. recuperação do desgaste e isolamento sofridos com 
a edição do Pacote de Abril, contribuiu significati~amcnte para 
a ampliação do movimento. Lula aceitou conversar com o Ministro, 
entregando-lhe na ocasião um documento em que advertia que, em 
curto espaço de tempo, se algo não mudasse na situação da elas-· 
se trabalhadora, as autoridades e a sociedade poderiam ser sur 
preendidas por fatos inesperados (66). -

A atitude de aceitar o diálogo proposto ·pelo governo 
foi criticada por setores da oposição e do próprio movimento si~ 
dical, que viam nela sintqmas de um "neo-peleguismo". No entanto, 
a repercussão obtida na imprensa falada e escrita e a visibilid_! 
de social adquirida pelo movimento foram fatores importantes para 
que os trabalhadores percebessem a si próprios como força social 
presente na conjuntura, fortalecendo dessa forma a confiança na 
sua capacidade de lu• 1 • 

Em São Bernardo, a primeira assembléia do Movimento de 
Reposf~ão Salarial foi realiz.ada no dia 19 de agosto com a prese_!! 
ça de 3000 trabalhadoresC67). Almir Pazzianoto, advogado do sin
dicato·, levantou a proposta de decretação de uma greve com fun
damentos legais. A assembléia, entretanto, decidiu eleger uma Co 
missão de Mobilização composta de 36 trabalhadores para levar a 
discussão nas bases através de um documento e da proposta de um 
abaixo-assinado exigindo a reposição. O documento colocava expl.!, 
citamente a possibilidade da greve legal (conforme os parimetros 
estabelecidos pela Lei 4330) como uma das alternativas de luta, 
desde que a categoria estivesse preparada para isso. 

Na vispera da segunda Jsscmbl6ia (dia 9 de setembro), 
La~rtc Setubal, Vicc-Prosidente <la FIESP,reconheceu publicamente 
a lcgitimi<la<le <la rcivindicaç5o <los trabLllha<lorcs, declarando 
entretanto que n5o havia possibilidade de dcvoluç5o <la pcrda(bRl. 
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A assembléia contou com a presença de S mil trabalha
dores e decidiu solicitar ã DRT a convocacao de uma mesa-redonda 
com os patrões, com o objetivo de abrir negociações diretas, as
sim como continuar desenvolvendo uma intensa campanha de mobil! 
z.acao atr·avés da organização· de grupos por fábrica. Os trabalha 
dores insistiam na utilização dos caminhos legais de luta, mas 
nem por isso abriam mão da possibilidade que havia sido anuncia 
da - a decretação da greve: 

"Nossa luta é legal e_ todos os passos serão da
dos mediante a observancia da lei~ De qualquer 
forma, nenhuma possibilidade será desprezada e 
todas as brechas da lei serão utilizadas em fun 
ção dos objetivos justo.s de nossa campanha" (6'9°) •· 

No dia 6 de setembro, dirigentes sindicais paulistas 
reuniram-se em Brasília com os ministros da área econômica, que 
declararam que a perda ocorrida em 1973 havia sido recompensada 
pelos reajustes dos anos subsequentes, todos eles fixados acima 
dos Índices do custo de vida. Os sindicalistas não aceitaram o 
argumento governamental,e Lula,raais uma,ve~ reafirmou a possi~! 
lidade da greve no ABC, evidenciando a cxist.ência de uma articul~ 
cão entre os sindicatos da região, e desafiando pública e expli
citamente a legalidade vigente: 

"Se houver possibilidade e se seus associados as 
sim o decidirem, os Sindicatos de São Bernardo,
Santo André e São Caetano decretarão greve"(70). 

Alguns empresários (como CLáudio Bardella e Einar Kok) 
declararam estar abertos ao diálogo com as lideranças sindicais, 
reconhecendo a exist~ncia da perda salarial e a necessidade da 
sua reparação. Por outro lado alguns sindicalistas (como João 
Lins, presidente do Sindicato dos Metaliirgitos de São Caetano) 
recuaram, considerando que ap6s a <leclnraçio ministerial seria 
impossível conseguir qualquer coisa. No dia 14 de setetRbro, a 
Federação dos Metal~rgicos, em rcuni5o para a qual n~o havia si 
do convi<lado o Sindicato de Sfio Bernardo, decidiu mover uma aç5o 
contra a união por pcrda!j e danos. V:Írios sindicatos votaram con 
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tra a proposta, decidindo seguir o caninho indicado por São Ber 
nardo e Santo André. 

No dia 23 de setembro, o Delegado Regional do Traba
lho, Vinicius Ferraz Torres, indeferiu o pedido de realização da 
mesa redonda solicitada pelos trabalhadores, alegando que o go
verno ji havia deixado claro que nada havia a repor nos ~ alirios, 

reajustados segundo os ditames da política salarial em vigor. 

Nesse mesmo dia, os presidentes dos Sindicatos MetalGr 
gicos de São· Bernardo e Santo André decidiram conjuntamente op
tar pelo diálogo com os empregadores antes de pedir a transferê~ 
eia dos processos da DRT para a Jus~iça do Trabalho. Lula decla
rou ter ficado claro mais uma vez "que nós nao temos liberdade 
sequer para discutir · hossos problemas 
com os nossos empregadores"(?l), e cobrou do governo a sua tão 
propalada promessa de diálogo: 

" que abertura de diálogo é essa que só per 
mite que ouçamos um não das autoridades? ( ... ) 

Na verdade, o diálogo foi simplesmente proibido 
e a reivindicação foi pré-julgada antes de ser 
discutida. Não houve portanto livre jogo de opi 
niões, porque s6 o Minist~rio do Trabalho opi-
nou, antes sequer de conhecer o pensamento dos 
patrões. 

Apesar disso levaremos nossa campanha até as G! 
timas consequências. Apoiados na lei e no espí
rito de união de toda a categoria. S6 um ato de 
violência nos fará calar" (72). 

Mais do que um respeito abstrato ã lei, a declaração 

de Lula expressava a tentativa de preservar a entidade de possi 
veis ações repressivas, testando ao máximo todos os limites e 

possibilidades da institucionalidade existente. No editorial <lo 
jornal, Lula esclarecia o significado da luta~ mais que a ques
tão salarial, ela cxprcs~ava uma indignação acumulada durante 

anos e que começav~ a explo<lir cm ~_;:ío Berna relo": 
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"Haveremos de esgotar todos os recursos, correr 
todos os riscos, para cobrar a quem de direito 

_aquilo ~ue nos foi ilegalmente subtraído. 

Queremos ser -ouvidos e atendidos em nossa recla
maçao. E enquanto isso não acontecer, niI!guém 
conseguirá impedir que os trabalhadores ~ ~ movi
mentem, b:riguem e exteriorizem seu descc.,1:-senta
mento atraves das leis que aí estão. 

Nesse momento promovemos uma luta legal e justa. 
Mas ela não é o reflexo tão somente de um esbu
lho salarial. E conse uenc1a <lc uma serie de in-
ust1ça àcumula as contra os tra al a ores e or 

isso com uma maior imagina •.. 

Os Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo e Santo An
dré insistiam na tentativa de negociação com os empresários de 
suas respectivas categorias. Estes resistiam, escudando-se na le
gislação vigente e na autoridade governamental: declaravam que 
só dariam a reposição se o governo mandasse. Frente à irredutibi 
!idade dos patrões e do governo, Benedito Marcílio, presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André apresentou uma pro
posta de conciliação: dividir os 34,1\ em três partes iguais~de 
11,36\. Os trabalhadores abririam mão de uma delas, os empresá
rios cQncederiam aumento de 11,26\, sem repassar os preços para 
os produtos,e o Governo permitiria que os outros 11,36\ fossem 
repassados. O Secretârio das Relações de Trabalho manteve a ne
gativa do governo, incentivando, porém, a continuidade das neg~ 

ciações diretas. 

No início de novembro, Lula fez uma avaliação do que 
havia acontecido até aquele momento. Das 25 empresas que haviam 
sido convidadas para negociar com o Sindicato, 15 haviam se man! 
festado favoravelmente, e as outras 10 (enirc elas Volkswagcn, 
Ford, Chrysler, Polimatic, Borg-lfarncr, Toyot.:i, Gcmmer, Vill::ires), 
haviam simplesmente recusado ou sequer respondido à solicitação 
feita. Para Lula, isso significava que a clnsse cmprcsatial nfio 
estava disposta a fazer nenhuma concess5o a classe trabalhadora, 
salvo alguns empresários, que haviam mostro<lo uma visão mais abe!_ 
ta, de maior respeito ao trabalhaJor. Apesar da nio <lisposiç5o 
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patronal de atender à reivindicação, a tentativa de negociação 
foi considerada positiva: 

"Deu para a gente conhece~ os nossos empregado
res, deu para saber quem e quem dentro da c2asse 
empresarial e a que eles estão dispostos"(';"3). 

"Foi uma discussão muito ampla, e· não fica:::os 
apenas nos 34,11. Eu desconheço, nos Últimos 10 
anos, algum momento em que os empresários se reu 
niram com os trabalhadores para decidirem proble
mas que afetam de maneira direta a classe traba
lhadora" (74) ~ 

Mas os limites da experiência também ficaram mui.to ela 
ros para o lfder sindical. Como que fechando essa etapa do movi
mento, Lula declarou aos jornais, refletindo o que percebia es
tar acontecendo nas bases da categoria que representava, e ao 
mesmo ~empo reforçando um caminho que a parti! daquele momen-
to seria perseguido cada vez com maior determinação: 

"Tenho consciência de que o empresário só irá 
ceder quando perceber que os trabalhadores es
tão dispostos a tomar uma posição mais séria pa 
ra rever aquilo que perderam ou para conquistar 
qualquer outra coisa. Estamos preparando e vamos 
preparar mais ainda a classe trabalhadora para 
isso" (idem). 

Ainda cm novembro, o TRT julgou o primeiro pedido de 

resposição que havia chegado aos tribunais, movido pelos metalÚ!, 
gicos de Osasco. Os jufzes concluiram pela inviabilidade jurfdi
ca ela reivindicação, considerada "inoportuna e imprópria". No 
ABC o desfecho não foi muito diferente. Após mais dois meses <le 

conversas e tentativas <le negociação, apenas algumas empresas 
concederam antecipações de 10 a 201, a serem descontadas no rca

j uste seguinte. 

"A~ora sabemos de quanto somos capazes ... " 

As liç5cs <lo movimento fornm muitas, e conforme avalia 
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ção da diretoria do Sindicato, as vitórias também,apesar do nao 

atendimento da reivindicação. O Sindicato destaca a expressao s~ 
cial obtida pelo :inovimento, capaz de . "despertar a opinião públi

ca para u~ esbulho que não poderia passar desapercebido". : . i~~is 

importante, -porém, fora a· descoberta e a afirmaç:io da capac:Jade 

de luta dos trabalhadores perante si pr6prios, e, a p~rti~ :o 
"uma forte sacudidela no movimento sindical brasileiro que ::ií 
tempo mofava", a afirmação de um novo e possível caminho, que 

pouco tempo depois irá se afirmar com nova força: 

11 1! verdade que esse resultado não é financeira
mente palpável. Até agora ninguém recebeu os 
34,lt que era o principal objetivo da nossa ffiO

vimentação. Como experiência todavia, relativa
mente a nossa capacidade de mobilização e de re
sistência às ofensivas patronais, demos uma be
líssima demonstração. Agora sabemos de quanto so 
mos capazes desde qu~ unidos e organizados em 
torno de nossa entidade de classe. 

Pela primeira vez foram realizadas gra~des as
sembléias fora da campanha salarial e os traba
lhadores estavam dispostos a alinhar-se em qual
quer plano de luta que fosse idealizado. O Sin
dicato porim preferiu agir com cautela (mesmo 
porque já $e falava em repressão contra nós) equ~ 
cionando o movimento nos estreitos limites de le 
gislaçiio vigente. ( ... ) 

Lição final: nada de pedir. 
Nao devemos pedir, mendigar, porque isso contra
ria a filosofia de um movimento trabalhista que 
·se preze ( ... ). A luta pela reposiç~o mostrou 
que temos condições para nos impor como força ar 
ganizada e assim podermos negociqr com os pa
trões de igual para igual. Esse e o pod~r <le ba! 
ganha que <levemos conquistar para que n~o preci
semos pedir, pechinchar e ser patcrnal1za<los p~ 
lo própria governo" (7 5) . 

A Reelciç5o de Lula 

Em fevereiro de 1978 Lula (oi reeleito presidente tlo 
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Sindicato ã frente ~e 1111a chapa única que contou com 97\ dos vo
tos. A chapa foi apresentada como de renovação e continuidade em 
relação à gestão que se encerrava. Foram substituídos 14 direto
res (quase 60\ do total), entre eles Paulo Vidal. 

Apresentando a chapa nas páginas da TM, Lula f~la da 
importância e do destaque adquirido pelo Sindicato nos Últimos 
anos, através da inovação dos métodos de ação sindical que ha
viam chamado a atenção da opinião pública, e renovado as csperan 
ças de uma transformação positiva do "nosso amorfo sindicalisao". 
Segundo Lul~, o Sindicato havia se caracterizado tambéa por levan 
tar band~iras de luta importantes (como a da Reposição Salarial) 
e por questionar a estrutura sindical, "desafiando proibições de 
toda ordem"C76 l. 

Apôs o Movimento de Reposição Salarial, que não apenas 
havia projetado o Sindicato na sociedade e ampliado a sua expe
riência d.e confronto com os· empresários e o governo, mas também 
reforçado a sua representatividade perante às bases, as elei
ções foram um momento importante no sentido de sistematizar e 
tornar mais co~sciente essa experiência. Isso irá transparecer 
na definição da chapa e do programa e no discurso proferido por 
Lula na cerimônia de posse. 

A composição da chapa eleita em 1978, grande parte de
·la sem qualquer prática anterior de direção sindical e ao mesmo 
tempo com fortes vínculos com a base, -refletia a experiência de 
luta e mobilização recente vivida pela categoria (grande parte 
dos novos diretores havia se destacado durante o Movimento de 
Reposição Salarial) e ao mesmo tempo reafirmava o compromisso 
do Sindicato com o prosseguimento dessa Juta. Além do programa 
apresentado, esse compromisso refletia-s~ na consciência lia ne
cessidade de enfrentar os estreitos limites da legislação vige~ 
te no momento cm que isso fosse exigido pela dinâmica do movimen 

to. Nas palavras de Lula: 
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"Em 1977 houve uma grande definição: nenhum dos 
d~rigcntcs si~di~ais que saíram agora, cassados, 
via o carg~ s1nd1cal como a coi~a mais importa~
te. Para nos o cargo era secundario. Acreditava ... .., . - . -mos que so tcr1amos importanc1a colocando a nos-
sa posição em risco 24 horas por dia (77). 

Alim disso, reafirmava-se a necessidade de demo c~ati
zar o sindicato, assim como de definir uma "ética" para os :: ~us 

membros, através de duas medidas. A primeira delas era a <lefini 
. -

cão de que os diretores do Sindicato deveriam continuar recebe~ 

do exatamente o mesero salário recebido .no seu emprego de origem, para . . 
que não houvesse qualquer possibilidade de identificação do cargo 

# • ..... • • 

com poss1ve1s vantagens econom1cas pessoais. Para evitar qualquer 
relação de dependência em relação à empresa, esse salário deve

ria sempre ser pago pelo próprio Sindicato. 

A segunda medida foi a instituição da '~olftica de r! 
vezamento" entre os diretores do sindicato. A cada certo tempo 
os suplentes (diretores de base) deveriam sair da produção para 
trabalhar na direção executiva do sindicato, como forma de apreg 

der as tarefas administrativas e de direção geral, assim como 
trazer para esse âmbito a vivência direta dos problemas no in
terior da empresa. Por sua vez, os diretores executivos deveriam 
voltar ã produção para não perder o cont~to com as bases. Além 
do aprendizado mútuo e da tentativa de evitar a cristalização 
da divisão interna de trabalho, esse procedimento parece ter si 
do importante para modificar a relação dos trabalhadores de ba
se com os diretores do sindicato c,portanto,a imagem e o pr6prio 
singificado da entidade, como pode ser visto no depoimento que 

se segue: 

"Qtianclo cu voltei para dentro da Volks, os ca
ras me viam ele macacão e perguntavam: 'mas es
cuta, você não é doutor?' Eu respondia: "Não, cu 
sou um funcionário <la Volks, um trabalhador i..:o
mum, igual a vocês. llojc por contingêncü1 cu sou 
dirigente sintlical. Amanhã poclc ser qualquer um 
de voc~s~ Ai eles acor<laram que o dirigente sin
dical não é doutor. Era muito comum chegar os ca 
ras 110 S.iudicaLo, os mais hum.ilJcs, e chamar ·5 
gl'ntc até <lc <loutor. Depois foi mudando, o cara 
começou a sentir 1:1:1is que ele t:imbém podia p:1rti 
cipar daquilo" (78). -
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A cerimônia de posse da nova diretoria constituiu-se 

em um verdadeiro acontecimento político, mais um momento marcan 

te na configuração do clima de greve~ Estiveram presentes mais de 

5 mil pessoas, inclusive líderes sinuicais de outras categorias 

e estados. 

O discurso proferido por Lula na ocasião poder ser con 

siderado o encerramento oficial do diilogo tentado com o governo 

e a classe empresarial desde meados do ano anterior, e, nessa me

dida, um "sinal verde" para as greves que se iniciariam menos. de 

um mês depois. Retomando e reelaborando a experiência dos Últi

mos meses, Lula fez um balanço e uma prestação pública de con

tas da direção que havia sido impressa à atuação do Sindicato. 

"Fui um dos primeiros a acreditar na validade do 
diálogo que se iniciou nos Últimos tempos. Por is 
so procurei o Governo. Procurei também os empre-
sários. Nas depois de oito meses, infelizmente, 
tenho a dizer que nada mudou e creio que dessa 
forma nada mudará. ( ... ) 

Cheguei lamentavelmente à conclusão <le que a elas 
se empresarial não quer negociar com os trabalha= 
dores, mas tirar toda a sua força física, at~ a 
Última gota de suor. Por isso est5 na hora de 
deixarmos o diilogo de lado e partirmos para a 
exigência sem me<lo <le nada. 

Os trabalhadores cst~o com sede de justiça, can
sados de repressªo e de viver de mentiras: O di~ 
logo com os patroes virou embuste, e e~ nao me 
prestarei mais a esse papel de cnganaçao. Os _Ja
trõc s só vão reconhecer os nossos d ire it~2__lj~~
<lo sentirem a nossa torça quanêfõ as r.iaqurnas J~-
rarcm. 

A classe operária não será forte enqu~rnto esti-· 
ver proibilb de fazer valer a sua força, ou se ·
j~, ue exercer o direito de grc~e ( ... ). A

1 
situ~ 

çao <la classe trJhalhadora nao e boa, mas 11avera 
um dia cm que nós trabalhadores acordaremos rcm 
s e d e d e li b e r tl a d e , e o m :~ e d e d e v i v e r c.l i g 11 a m l' 11 t e " . 
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A Campanha Salarial de 1978 

Outro momento crucial do processo que culminou com a 

eclosão das greves foi a campanha salarial ele 1978, quandc o Sin 

dicato, em aparente contradição com a sua atitude cm t~dos os 
anos anteriores, decidiu não apresentar nenhuma rcivindic:!~jo de 

reajuste salarial, alegando que as negociações eram uma far~a, 

que sempre acabavam em dissídio, quaisquer que fossem as reivin

dicações apresentadas pelos trabalhadores ou a sua representati

vidade. Os dissídios,por sua vez, invariavelmente tinham como re 

sultado a aplicação do índice oficial decretado pelo Governo. 

O Sindicato fez uma ampla propaganda da sua posição 

entre os trabalhadores, afirmando que essa situação só seria mo 

dificada quando .esses partissem para formas mais radicais de lu

ta. 

"Em 78 nós resolvemos provar para os trabalhado-
- res que por causa da lei salarial vigente, se a 

gente não fizesse nada, o aumento viria do mesmo 
jeito. A gente queria provar que era tudo menti
ra aquilo: que a gente cortvocava asscmbl~ia fazia 
um monte de discurso, pauta de reivindicação,man 
dava pro patrão e o patrão não atendia. Eu esta-: 
va cansado disso, desde 69 frequentando o sindi
cato, e todo ano o mesmo ritual. 

Então n6s resolvemos fazer o seguinte: para rec~ 
bcr o que esti em leii n6s não precisamos nem f~ 
zer assembl~ia. Ali5s,n6s não precisamos nem en
trar com processo <lo dissí<lio coletivo, porque 
os patrões tem interesse em repassar o aumento 
para o preço dos produtos, então eles mesmo iJm 
suscitar o dissidio para dar aquilo que a lei es 
tabelccia. 

Isso causou um impacto na categoria. Ela ficou 
assustada a~han<lo que a gente não ia pegar o a~ 
mente. E a gente fazia questão <lc dizer na asse!!! 
bléia: o que vem por lei v~~i vir, mesmo a gente 
n~o fazendo na<la. Agora, se a ~ente quiser ~c
gar um pouquinho mais, aí vai lkpcnllor lle nós. 

Isso foi muito importante, porq11e, pl)do ~1té ter 
sido coincidência, 1!las o fato ô que . o Índice foi 
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decretado pelo governo, o pessoal recebeu o pa
gamento no dia 10 de maio e no dia 12 eles para
ram" (79). 

Depois de ter tentado, por vários anos consecut.ivos, e! 

plorar ao máximo os momentos de campanha salarial no sentido de 

expressar e lutar pelas suas reivindicações, era como se um limi

te tivesse sido atingido. Como se essa fase inicial da luta 

estivesse esgotada. Tal como expresso no discurso de posse de Lula, 

o Movimento de Reposição Salarial deixara a sensação de que todas 

as tentativas"de diálogo e negociação, com os patrões e com o go

verno,haviam dado em nada. 

Ao mesmo tempo, vivera-se um intenso processo de mobili 

zaçao. A experiência do limite não era agora apenas da direção si~ 
dical, mas também das bases. Mais uma vez o Sindicato assume pa

ra si o papel de elaborar essa experiência. Ao invés de ignorar 

a sensação de fracasso que poderia estar presente nas bases, o 

Sindicato resolve considerá-la. Numa atitude ousada, que provo

cou um certo desconcerto nas bases, o Sindicato radicalizou na 

prática a sua crítica ã legislação, ao formalismo das negociações 
e ao esvaziamento da participação das bases na vida sindical~ 

Ao mesmo tempo, apontava um caminho: a recolocação da 

açao das bases, se necessário fora da institucionalidade vigen-
.. 

te, como Gnica possibilidade de rompimento dessa situação. Em s~ 
ma, com essa atitude, o Sindicato tentava conduzir a luta para um 

outro terreno, refletindo uma tendência de ação efetivamente exi~ 
tente nas bases e ao mesmo tempo contribuindo decisivamente para 

a sua concretização. 

O significado da tática adotada pelo Sindicato, expre_~ 

sao por sua vez do est~gio de mobilização e consciancia existen
te nas bases, foi publicamente expresso. O advogado ~laurício So! 

res de Almeida afirmou que a posiç5o <los mctal~rgicos rompia com 
a situação em que se encontrava a maioria e.los sindicatos, "onde 
a maior parte <los trabalhadores deixa J diretoria da cntjdade 

lutar so:~inha pelo reajuste e depois critica porque nn<la conse
guiram além do Índice oficial do governo"(SO). O atlvogatlo sintli-
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cal acreditava que essa posição poderia desencadear a mobiliza
çao de toda a categoria . 

. No dia 12 de março foi realizada uma assembléia que 
aprovou por unanimidade a proposta da diretoria de denunciar a 
"farsa" do dissídio, não apresentar qualquer Índice de reajus

te salarial, e ao mesmo tempo solicitar a abertura de negocia

ções diretas com os patrões. A possibilidade da greve, já publi 

camente aventada através da imprensa, não apenas pelo Sindicato 

de São Bernardo, mas também pelo de Santo André que, apesar de 
ter apresentado reivindicação de reajuste, seguia a mesma linha 
de denúncia, foi apresentada na assembléia de São Bernardo atra

vés da 'leitura do trecho de uma entrevista concedida pelo advoga 

do Almir Pazzianoto ao jornal "Movimento": 

do: 

"Os doze anos de vigência da política salarial 
já demonstraram que não é através de tribunais 
ou de negociações coletivas que se consegue au
mentos salariais. Está na hora dos sindicatos 
adotarem medidas mais corajosas e mais enérgi
cas, corno a cessação do trabalho, para mudar es 
se estado de coisas" (81). 

Nesse mesmo jornal, Benedito Marcílio; havia declara-

"O dissídio coletivo sempre foi uma farsa, uma 
vez que é o governo que impõe o Índice de reajus 
te. ( ... ) Para toda a doença, porém, existe um
remédio, e no caso o remédio e a pressão através 
da greve, que está proibida" (82). 

Logo depois Lula cleclarava ao Jornal "Em Tempo": 

"Tenho a cisma que os patrões só vão parar para 
nos ouvir quando as máquinas pararem" (83). 

No começo de abril o dissídio foi julgado, definindo 

a aplicação do Índice oficial de reajuste (39%). A decisão pro
vocou grande insatisfação entre os trabalhadores. 
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Antes mesmo disso, começaram a se suceder os sintomas 
de que dessa vez os trabalhadores não estavam dispostos a aceitar 
mais uma vez, a pura e simples negação das suas re.ivindicações. 
No dia 30 de março os operários de três seções da Mercedes (tran! 
portes, ferramentaria e manutenção) paralisaram o trabalho em 

protesto aos aumentos por mérito concedidos arbitrariamente pe
las chefias a alguns trabalhadores. A repressão não tardou: d! 
zessete operários foram demitidos como responsáveis pelo movime~ 
to. O Sindicato promoveu assembléias com os trabalhadores para 
discutir o m~vimento e solicitou a empresa e readmissão dos gr~ 
vistas. No dia 19 de abril a empresa respondeu, prometendo re
ver seu plano de aumentos por merecimento sem voltar atrás, po
rém, em relação as dezessete demissões . 

No dia 3 de maio, cerca de cem operários da seçao de 
estamparia da Ford,paralisaram o trabalho1 exigindo lSS de reaju~ 
te além do Índice oficial. No <lia 10 de maio, nas várias fábricas, 
os trabalhadores começaram a receber seus envelopes de pagamen-
to com os salários reajustados. A insatisfação cresceu. Dos 39% 

decretados pelo governo haviam sido descontadas as antecipações 

conquistadas no ano anterior cm virtude do Movimento de Reposição 

.Salarial. 

No mesmo dia, 400 trabalhadores das seçocs de ferra
J11entaria, inspeção e estamparia da Ford paralisaram suas ativi
dades, reivindicando aumento imediato de 15% ou o' não desconto 
das antecipações de 10 e 5% concedidas respectivamente em novem 

bro de 1977 e janeiro de 1978. 

O Vice-Presidente do Sindicato, Rubens Teodoro Arru

da ,.declílrou no jornal "Em Tempo" : 

"A situação está insuportável para todos, e a 
cada dia mais oper5rios vem no Sindicato procu
rando saber cm que pé ~m<lam as ncgoc i ações <li re
tas anunciadas pela imprensa. ( ... ) O Sindicato, 
embora não tenha tomado :1 dianteira das paralisa . 
çõcs, aprecia o trabalho desenvolvido pelos com-: 
panhciros da f:Íbrica Ford" (84). 
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O caminho preconizado pela diretoria do Sindicato nos 

Últimos meses começava a ser trilhado. Os operários estavam Pª! 
·tindo para formas mais radicais de luta. 

No dia 12 de maio, às 7 horas da manhã os trabalhado

res da Scania · paralisam totalmente as suas atividades, cruzando 
os braços ao lado de suas máquinas. A onda grevista iniciava-se.· 
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NOTAS. 

(1) Ver Capítulo 3. 

(2) TM n<? 2, ago/71. 

(3) Ver Capítulo 2 e 3· 

(4) Ver referência feita,nos dois Capítulos anteriores,ã luta 

d·esenvolvida pelo Sindicato contra a prestação sistemática 

das horas-extras. Esse é um dos exemplos do trabalho de "cons 
cientização" desenvolvido pelo Sindicato: 

"Depois dessas explicações, você só será explora
do se quiser. O sindicato está disposto a en
frentar a luta em seu favor. Mas precisamos que 
voei · se mexa, que venha at~ n6s, que levante a 
cabeça, que faça valer os seus direitos". (UI n'? 
8, fev/72. Artigo do ãdvogado Mauricio Soares <le 
Alme :da sobre os direitos constantes na legisla
ção referente is horas-extras). 

( S ) TM n <? 1 O , j un /7 2 • 

(6) P. Vidal, TM n9 22, jan/74. 

. .. 
(7) Ver Capitulo 3. 

(8) TM n9 4, out/71. 

(9) Idem. 

(10) TM n9 S, dez/71. 

(11) Idem. 

(12) n1 n<? 7' fcv/72. 
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(13) Bargas, 1983:30. 

(14) TI.t n9 8, maiço/72. 

(15) TM n 9 ·' 1 O , j unho/ 7 2 • 

(16) TM n9 8, março/72. 

(17) Idem. 

(18) Idem. 

(19) Idem. 

(20) TM n9 15, j an/7 3. 

(21) Ver Capítulo 2' item 6. 

(22) TM n9 19. 

(23) Idem. 

\ 
(24) Ver tambim Moisis (1978) e Seg~via (1975). 

(25) TM n9 24, ago/74. Ver Capítulo 1, Seçio 1. 

( 2 6) TM n 9 2 4 , j u 1ho/7 4 • 

(27) Idem. 

(28) Bargas, 1983:32. 

(29) TM n9 25, out/74. 

(30) Al~m <las paralisaç~cs da Volks e da Ford registradas por 

Humphrey (1980) e Frcllcrico (1979), Segóvia . (1975) rcgis

tra,no mc$mo pcríodo,opcração · tartaruga e grcv? de horas-
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extras (Villares), paralisação de 15 minutos diários duran
te um mês (Chrysler.) em São Bernardo, assim como outros mo
vimentos semelhantes em São Caetano (VillaresJ, São Paulo 
(Vi~lares, Sofunge,N~tal-Leve, Caterpillar) e São Josi dos 
Campos lGeneral Motors). 

(31) Depoimento colhido por mim e por Victor Manuel Durand em 1981. 
Bargas (1983:52 e seguintes) confirma esse dado. 

(32) Depoimento colhido por mim e por Victor M. Durand em · 1981. 
Os part1cípantes do Congresso não eram delegados eleitos na 
base mas sim trabalhadores voluntariamente inscritos. 

(33) Nesse sentido, e mesmo considerando que Vidal possa ter si:

do meio forçado a assumir a proposta do Congresso, ela repr~ 
sentava a continuidade de um trabalho por cuja marca ele era 
em grande parte responsável. 

(34) "Declaração de São Bernardo" (documento final do 19 Congre! 
so), TM n9 25, out/74. 

(35) Ver dados a esse respeito no Capítulo 2, item 1. 
\ 

(36) "Declaração de São Bernardo", TM n9 25, out/74. 

(37) P".Vidal, TM n<? 24, julho/74. 

(38) "Declaração de São Bernardo". Ver Íntegra do clocumento, in 

Bargas, 1983. 

(39) TM n<? 26, dcz/74. 

(40) Se o sucesso econ6mico era fator tão import~ntc p~ra a lcc! 
ti.midade do regime, o seu fim irá exigir mudanças sign ifc.1-

tivas na sua rclaç~o com a sociedade. Ver a esse respeito 
Cardoso (1980),Durand (1982b) e Wcffort (1984). 
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(41) Ver Capítulo 3, nota 

(42) Além das paralisações parc1a1s ocorridas nas ·fábricas, a 
que ji fizemos referintia, a partir de 1973/74 inicia-se 
também um lento e difícil processo de reorganização de ou

.tros setores da sociedade como o movimento estudantil, o m~ 
vimento nos bairros - principalmente em torno das organiza
ções de base da Igreja - os organismos de defesa dos direi
tos humanos. Hã uma ampla bibliografia a respeito. Ver, en
tre out~os, Telles (1984 e 1986), Bava (1982). 

(43) Discurso de posse de Lula, abril 1975. Ver íntegra in Bar-

gas, 1983: 186/8. 

(44) Entrevista realizada por mim em 1985. 

(45) "Bilhete do João Ferrador", TM n9 27, jan/75. 

(46) TM n9 28, abril/75. 

(47) Ver Bargas, 1983:32. 

\ 

(48) TM n9 32, jan/76. 

·(49) Idem. 

(50) TM n9 33, março 76. Ide~ quanto ~ atuaçio acima. 

(51) TM n9 36, ago/76. 

(52) Resoluções <lo II9 Congresso <los Trabaihadores Metalúrgi
cos de São Bcrnanlo do Campo e Diadema. Documento publica
do na Íntegra in Bargas, 1983. · 

(53) Ver a reconstituição detalhada <los acontecimentos in llargas, 

1983. 
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(54) Ver a respeito Bargas, 1983 e Tif n9 45, fev/78. 

(55) Ver a respeito Brant (19 ), Nunes (1986), Telles (1984) e 
Weffort (1984), entre outros. 

(56) Celebrada pelo Cardeal Arcebispo de · São Paulo, D. Paulo Ev! 
risto Arns, foi realizada na Catedral da Sé no dia 30 de 

maio de 1973, uma missa em homenagem a Alexandre. Os princ! 

pais pontos do centro da cidade foram tomados pela polícia, 
o que no entanto não impediu que a Igreja se lotasse de es
tudante·s, religiosos, amigos e familiares. ·A censura à impren 

sa impedir ,na época, qualquer divulgação mais ampla do fato. 

(57) Ver a respeito Mois~s, 1978. 

(58) Frase constante da carta aberta "Hoje Consente Quem Cala" 

di~tribufda i população pelos estudantes na passeata real! 
4ada no centro da cidade de São Paulo no dia 5 de maio de 

1977. 

{59) Em abril de 1977, sob o pretexto de nao haver contado com 
a "compreensão" da oposição para a reforma judiciária pro
posta pelo governo, Geisel usou das atribuições ditatoriais 

que o AI-5 lhe conferia, fechou temporariamente o Congresso 
e modificou a Constituição. As principais medidas então to 
madas e que ficaram conhecidas como o "Pacote de Abril", f~ 

ram a transformação cm indiretas tlas eleições para os gove! 
nadares <le Estado e 1/3 dos senadores,e a restriçio i libcr 

dadc <le propaganda partidiria durante a campanha eleitoral. 

(Cardoso, 1980:181) 

(60) "Basta as prisões. Basta de violências. Não mais aceitare
mos mortes como as de Vladimir lleroz.g, Manuel Fiel Filho e 
Alexandre Vanucchi Leme. Não aceitaremos que as autoridades 
maltratem e mutilem os nossos companhci ros. Não querr :'.OS 
aleijados her6is como Manuel <la Cunceiç5o. 

Hoje viemos às ruas para exigir a imediata 1ihertaç5o de 



221 

nossos companheiros ( ••• ) presos sob a alegação de subver
sao. 

, 
Hoje , ,nesse pais sao con.siderados subversivos todos aqueles 
que reivindicam os seus direitos, todos aqueles que não a
ceitam _a exploração econômica, o arrocho salarial, ·a alta 

do custo de vida, as péssimas condições de trabalho. To
dos aqueles que protestam contra as contínuas violências 
policiais ( ... ). Hoje não mais sup.ortamos as correntes. Exi 

. -
gimos das autoridades o respeito às liberdades de expressão, 
manifestação e organização de todos os setores oprimidos da 

população. 

Porque não mais aceitamos as mordaças é que hoje exigimos 
a imediata libertação dos nossos companheiros presos, nao 
pelas alegadas razões de subversão, mas porque lutam pelos 
interesses da maioria da população explorada. ( ..• )"Trechos 
da carta-aberta "Hoje Consente Quem Cala". 

(61) Entrevista realizada por mim em 1985. 

(62) Citado por Morei, 1981:120. 

(63) Entrevista realizada por mim e Victor Manuel Durand em 1981. 

164) Esses fatos são bastante conhecidos. Ver informação deta

lhada a respeito in Bargas, 1983:39. Vieram à tona relató
rios oficiais (do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, 
do BIRD e do ex Ministro da Fazenda Mário Henrique Sirnon-
sen) evidenciado que em 1973 a taxa da inflação ha-
via sido "fortémente comprimida" com o objetivo de aproxi
mar-se ao m~ximo da meta de 12~ definida pelo governo. A 
taxa verdadeira de inflação teria sido de 26,6t e não de 

13,?i como cnt5o oficialmente anunciada. 

(65_) Lula. Declaração ao jornal "Em Tempo", n9 O, nov/77. 

(66) Ver Íntegra do documento in Bargas, 1983. 
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(67) Bargas, 1983:40. 

(68) "O problema é de ordem prática, embora a ordem moral seja 
legítima. Não se pode sacrificar o desenvolvimento da Na
ção". (Jornal do Brasil, 2/9/77) . 

(69) TM n9 43, set/77. 

(70) O Estado de S; Paulo, 7/9/77. 

(71) Jornal ao Brasil, 25/9/77; 

(72) TM n9 43, set/77. 

(73) O Estado de S. Paulo, 4/11/77. 

(74) Jornal Movimento n9 123, 7/11/77. 

(75) 'IM n9 44, dez/77. 

(76) TM n9 45, fev/78. 

(77) L'ula. Revista Nova Escrita Ensaio, 1982:15. 

(78) Entrevista realizada com um diretor do Sindicato em 1982 
por mim e Victor M. Durand. 

(79) Lula. Entrevista realizada por mim em 1985. 

(80) Em Tempo n9 S, 20 a 31/3/78. 

(81) Movimento n9 140, 6/3/78. 

(82) Idem. 

(83) Em Tempo n9 s. 

(84) Em Tcmpo,n9 11, 15/5/78. 
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CAPfTULO S - A GREVE 

Iniciada na manhã do dia 12 de maio de 1978 com a par! 
lisação da Scania, três dias depois (15/5) a onda grevista ati~ 

gia a Ford e no dia seguinte a ~ercedes e a Volks. No dia .18 de 

maio chegava a Santo André e uma semana depois (26/S) a S.Paulo,can a para 
lisação da Toshiba. No dia 19 de junho foi a vez de Osasco (Brown 
Boveri) e no dia 9 a do interior do Estado (Campinas). Em ,~ ·rntro 

meses, 235 mil trabalhadores haviam cruzado os braços nas princ! 
pais concentrações metalúrgicas do Estado(l). 

1 - CARACTERfSTICAS DA ONDE GREVISTA 

O movimento de 1978 pode ser caracterizado tipicamente 

como uma onda grevista. Estourando desordenadamente a partir do in 
terior das empresas e com um poder de irradiação muito forte, ele 

não foi nem uma somatõria de greves por empresa nem uma greve de 
categoria (como ~s de São Bernardo nos dois anos seguintes). 

Espalhando-se, a partir de São Bernardo, por várias ci 
dades, o movimento não se deteve frente às barreiras gecgrâficas 
(os limites municipais de organização dos sindicatos) e instit~ 
cionais (as distintas datas-base das diversas categorias metalÚrg! 
cas). Nesse processo, embora em ~roporções bem menores, inúmeras 
empresas de outros setores industriais tamb~m foram atingidas(Z). 

~ muito difícil quantificar com rigor o ritmo e as <li 
mensoes da onda grevista ele 1978. Apesar da proximidade temporal 
dos acontecimentos, a imprevisibilidade do movimento e o seu grau 
relativamente baixo de organicidadc são alguns dos fatores que p~ 
dem explicar a precariedade dos registros existentes. 

Os dados utilizados a se~uir s5o fruto de uma minuciosa 

e teimosa coleta cm todas as fontes a que pude ter acesso. Em pr~ 
meiro lugar, os jornais da grande imprensa e da imprensa altcrn:t 
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tiva, onde muitas vezes os dados sao incompletos (há informação 

sobre o início da greve mas não sobre o seu fim, sobre a sua dur! 

e.ão . e não sobre o número de grevistas etc.) ou contraditórios. Em segu_!! 
do lu~ar, os arquivos dos Sindicatos. Nos Sindicatos de São Pau 

lo e Guarulhos, as informações estavam sistematizadas em um re 

gistro onde constava: nome da fábrica, número de trabalhadores, 

acordo obtido (muitas vezes sem ocorrência de greve) e data de 

início e fim da greve, quando era o caso. Nos Sindicato.s de São 
Bernardo, Santo André e São Caetano foi impossível encontrar qua! 

quer registr? desse tipo, em ~~rte devido à dupla intervenção g~ 

vernamental sofrida nos anos de 1979 e 1980. Isso significa que os 

dados aqui apresentados e discutidos, no caso das três cidades do 

ABC, e que tanta importância tiveram no desenrolar dos acontecimen 
tos, provavelmente estão subestimados( 3). 

São Bernardo é o Epicentro do Movimento 

Iniciado em São Bernardo, o eixo do movimento se desloca 

rã, a partir do segundo mês, para a cidade de São Paulo, tanto no 
.-

que se refere ao numero de greves quanto ao de grevistas. Essa evo 
lução pode ser observada nos Gráficos que seguem. 

' 
GRÁFICO 1 

GREVISTAS:l2 MAIO - 3 .JUNHO 1978 

Total: 99.410 

São Bernardo 

Santo André 

São Paulo 

Os asco 
São Caetano 

62\ 
25\ 
8\ 

3\ 

2\ 



A 

GRÃFICO 2 
GREVISTAS:5 JUNHO - 1 JULHO 1978 

Total: 56.704 

GRÃFICO 3 

São Paulo 70\ 

Os asco 19\ 
Guarulhos 11\ 

GREVISTAS:3 JULHO - 29 JULHO 1978 

B Total: 11.541 

São Paulo 7 4 \ 
Os asco 13'& 

Guarulhos ui 
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GRÃFICO 4 

GREVISTAS EM S. BERNARDO E S. PAULO 
12/Maio - 29/Julho 1978 

-40. 000 S. Bernardo 

30.000 

20.000 Paulo 

10.000 

1 3 s 7 9 11 SEMANAS 
'FONTE: Anexo 2. 
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1.1.I 

Para entender melhor o significado desses dados é neces 
' -

sârio assinalar a grande diferença entre a dinâmica das greves em 

São Bernardo e em São Paulo. Em São Bernardo, o golpe desferido~ 

lo movimento foi rápido e contundente: ao final de um mês, 61.800 

metalúrgicos haviam paralisado o trabalho num total de 28 ·~mpresas. 

Apôs essa data e até o final do período analisado, não -hã registro 
de outras greves na cidade, o que, como j â foi explicado, :: ao quer 

dizer que elas não tenham ocorrido. De qualquer forma, eSS i. ' ~ núm~ 

ros indicam que o movimento j â havia atingido cerca de 50\ da c~ 
tegoria. ~ importante assinalar que na quarta semana foi assinada 
a Convenção -Coletiva estabelecida entre o Sindic·ato de São Bernar 

do e o SINFAVEA (Sindicato dos Fabricantes de Veículos Automoto 

res), fato que contribuiu para diminuir o Ímpeto grevista, pois 

garantia aumentos salariais de 11\ (mais 13\ de antecipação) p~ 

ra 50\ da categoria, além de tornar-se referência para uma série 

de acordos firmados em outras empresas, muitas vezes independent~ 

mente da ocorrência de novas greves. 

Ji cm São Paulo, a greve, que começou duas semanas ap6s 
o seu início em São Bernardo, irá se prolongar por mais de dois 

meses (9 semanas). Além de mais prolongado, o ciclo nessa cidade 

se comporá de um número bastante superior de empresas (77 - quase 

o dobrp de São Bernardo) de menor porte (em média 726 trabalhad~ 

res). O número de grevistas na cidade (55.905) será levemente i~ 
feriar ao de São Bernardo, representando, no entanto, urna porccn 
tagem bem menor do total da categoria (cerca de 16\). 

A dinâmica temporal do movimento nas duas cidades mcn 

cionadas po<le ser melhor vizualizada no Gráfico n9 4 (ver pâgina 

seguinte). 

Em síntese, e refletindo, entre outras cois as o grau 

extremamente <li fe renci ado de concentração da prÓpri a i n<lús.tri a me 
- . d "<l J C4) s- p 1 <l . .- 1 talurp,1ca nessas uns c1 a es , JO au o, apesar e rcsponsavc 

por .1si do tota1 de greves ocorridas no período (contra 19~ l'lll S~o 

Bernardo), será responsável por 33~ <los grevistas, número lcvemen 
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te inferior ao registrado em São Bernardo (37i) (Ve r gráficos S 

e 6). 

GRÃFICO S 

GREVES: MAIO-AGOSTO 1978 

Total: 14S 

São Paulo 

São Bernardo 

Santo Anel ré 
Os asco 
Guarulhos 
São Caetano 

GRÁFICO 6 

GREVISTAS : MAIO - AGOSTO 1978 

Total: 167.655 

São Bernado 

São Paulo 
Santo André 

Osasco 

Guarulhos 
São Caetano 

4 5. %. 

14 %. 

14 \ 

12% 
6%. 
3\ 

37\ 

33\ 

15% 
9% 

5% 
1% 
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A Greve se Irradia das Grandes para JS Pequenas Empresas 

QUADRO 1 - EVOLUÇAO GRAU DE CONCENTRAÇl\O 

SEMANAS 

01 - 03 
·04 - os 
06 - 07 

08 - 09 
10 - 12 

FONTE: Anexo Z. 

. greves com ~nos <le 
3.000 {!fCViSUlS 

36 63~ 
29 85\ 

35 92\ 

25 93i 
26 100\ 

greves com 3. 000 ou 
mais ~revistas 

13 27\ 
.5 lS\ 
3' 

2 
8\ 

7\ 

O\ 

O Quadro 1 ~videncia a diminuição progressiva do grau 

de concentração dos grevistas à medida em que o movimento se d~ 
senvolve. Somente nas três primeiras semanas, 56~ das grandes e~ 
nresas jâ haviam realizado g~eves (Volkswagen, Ford, ~crcedes
Benz, Philco, Pirelli, Chrysler, Alcan e Brastemp), agrupan<lo qu~ 

se a metade de todos os grevistas no período considerado. Apesar 

das greves relativamente pequenas c~m empresas com menos de mil 
trabalhadores) distribuírem-se de maneira uniforme ao longo das 
semanas, o seu peso percentual se incrementa à medida em que <li 
minui o número das grandes greves . 

No total, as cinco maiores emnresas foram responsáveis 

por 4\ das greves e 27\ do total de grevistas; as 15 maiores,por 
15\ das greves e mais da metade (53\) dos grevistas, restando às 

\ 

105 menores emnresas o percentual de 72% das greves e 2lt dos gr~ 

vistas. 

Os Grifices 7, 8 e 9 (ver p~gina seguinte) complementam 

a analise acima realizaàa. o maior numero ue grevistas estâ 
concentrado nas tr€s primeiras semanas do movimento (Grfifico 7), 

que correspondem justamente ao !JCTÍo<lo cm que estiveram paralis~ 
das as a~tomobilísticas de Sio Bernardo. Aliis, a curva nesse p~ 
riodo tem quase a mesma forma <laqueia 4ue representa a evolução 
do número de grevistas nessa cidade, como pode se r visto no Gr~fi 

co 4. Quanto ao número de greves (Gráfico 8), o pico também está 
localizado no início <lo período, e stcnden<lo-sc at6 a quarta sema 
na. Mais umn vez, evidencia-se :i prcpon<lcriinci o do peso c!J Rc gi:ío 
do ABC (São nc rna rdo e San to AnJ ré) nas ll i mt>ns•3cs <lo movimento. 
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A ~artir daí a curva é decrescente, apresentando, no entanto, uma 
inclinação bem menor e um movimento mais cíclico. 

miles 50 

grevi~ O 

tas (mi 30 

lhares-T. 20 

10 

30 

greves 
20 

o 1 

10 -

GRÁFICO 7 

GREVTSTAS POR SEMANA 

3 5 7 9 11 
semanas 

GRÁFICO S 

GRE\[ES POR SE, IJ NA 

o 1 3 5 7 9 11 
semanas 



grevi~ 

tas 

GRÁFICO 9 

Ml1DIA DE GREVISTAS POR SEHJ\.NA 

3.000 

· 2.000 

1.000 -

o 1 3 5 7 9 11 

semanas 
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Por fim, a- tendência à diminuição da média de grevistas 
por empresa ao longo das doze semanas é claríssima (Gráfico 9). 
A queda é brusca _e constante a partir. da 2~ semana. Essa tendência 
se repete na análise desagregada por c: .:.a'.le ,como se verá a seguir 
(Quadro 2) •. -_Em cada uma das cidades, a tendência do movime'.:: o se 

rá iniciar-se nas grandes empresas, irradiando-se posteriorr..entc P! 
ra as médias e pequenas. A média encontrada para a segund ~ semana 
em São Bernardo (4.409 grevistas por empresa) é a maior de : odas 
e bastante superior à média geral da segunda semana (2.88Y ; , o 
que, mais uma vez, evidencia o peso das empresas automobilísti 
cas localizaâas· naquela cidade na configuração do movimento. 

QUADRO 2 - EVOLUÇÃO DO GRAU DE .CONCENTRJ\Ç.i\O POR CIDADE 

19 M~S 29 MES 39 MES. J. 
greves grevistas média greves e-revistas média greves grevista med·l 

SB 27 61. 800 2.289 - - - - - -
SA 21 25.210 1. 200 - - - - - -
se 4 1. 890 473 - - - - - -
SP. 

1 

2 7.910 3.955 40 39.442 986 23 8.553 372 

o 1 2.600 2.600 15 10.760 717 2 1. 530 
76~ G I' - - - 5 6.502 1. 300 4 l. 458 
~~5: -

Tot.l _ss 99.410 1. 858 60 56.704 945 29 11. 541 
i 

FO~E: Anexo 2. 

a 

Al~m do que ji foi dito, 5 importante chamar a atcnç5o 
para o fato <le que a intensidade <lo movimento se concentra no seu 
-primeiro mês. Registra-se a participação de quase 100 mil grcvi_~ 

tas, o que corresponde a 59i elo total no período analisado. No s~ 

gundo e terceiro meses, que correspondem à mudança <lc eir.o do mov! 

menta cm direção a São Paulo, a intensidade do movimc:nto <liminuj, 

corrcspondcn<lo respectivamente a 34 e 7\ do total de grevistas. 
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O Número de Benefici ados e o . úmero <lc Grev i stas 

Decorridos quatro meses desde o início do moviment~ mais 

de um milhão de trabalhadores haviam sido beneficiados por aumen 

tos e antecipações salariais fixados por acordos dele decorren 

tes( 5). No entanto, apenas 27\ desse total (275 mil trab ; · ~ hadores) 
haviam participado dire t amente das paralisações de traba l !:o (6). I~ 
so significa que uma série de acordos f or am realizados m~ '~º em 

em9resas onde as greves não ocorrC'ram. Em muitos casos os empresi 

rios se ante~ipavam aos movimentos, oferecendo aos trabalhadores 

acordos similares aos ja estabelecidos em empresas que haviam pa~ 

sado pela experiência grevista. No caso das cidades de São Paulo 

e Guarulhos, a proporção dos acordos realizados com e sem a ocor 

rência de greves é a seguinte: 

QUADRO 3 - GREVES E ACORDOS EM S. PAULO E GUARULHOS 

São Paulo Guarulhos 
n9s absolutos 'b n9s absolutos \ 

acordos com greve 77 61 10 35 

acordos sem greve 49 39 19 65 

Total 126 100 29 100 

FO. TE: Re l ação de Acordos As sinados, Sindica to dos ~ietalÚr gi co s 

São Paulo e Sindicat o dos ~et alÚrgicos <le Guarulhos . 

~ notável a dife r ença ele pr oporçao cm cada uma tl: s c i 

dades. Enq uanto cm São Paulo oO\ dos acordos for am r ea l izados em 

f~bricas que pass aram pela experiênc i a ~ revista, essa propor(~o 

ê:ú i~:ira 39~ cm Guarulhos, onde 65\ do s acordos foram rca 1 i :r.:iJo s 

em f:Íbricas ontle não há regis t ro <lc ocorrência de gr eves. 
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2 - O DIA-A-DIA DAS GREVES EH SÃO BERNARDO 

Em São Bernardo, a din5mica do movimento grevista .. 
sera 

r5pida e ~ontundente. Em dua~ semanas, ter5 atingido as principais 
empresas da cidade, onde se concentravam mais de 42 mil trabalha 
dores; ou seja, cerca de 70\ dos 62 mil grevistas registrados no 

espaço de um mês, o que, por sua vez, correspondia a 50\ da ·::ite 
goria. 

As .greves iniciaram-se de forma desordenada, a partir 

de dentro das empresas, na grande maioria dos casos com a paral! 

sação d~s seçoes de trabalhadores mais qualificados: ferrament! 

ria, estamparia, usinagem. No início do turno ou na volta do almo 
ço, os operários entravam nas fábricas, marcavam o ponto, encam! 

nhavam-se para os seus postos de trabalho e permaneciam ao lado 
das maquinas ,de braços cruzados. 

Desde o primeiro dia de greve, o Sindicato negou ter 
orientado os trabalhadores a paralisarem o trabalho. Imediatamen 

te após, porém, quase sempre por solicitação dos grevistas, ass~ 
miu o papel de intermediário nas negociações com os patrões. 

Na primeira reuni5o desse tipo, realizada com a direção 

da Scania (13/5), Luis In5cio da Silva disse que o Sindicato apoi! 
va o movimento <los trabalhadores, considerando-o, entretanto, inde 
pendente da sua <li reção, j â que havia sido informado a seu rcspe~. 
to apenas após a sua eclosão. Na primeira reuniio realizada na De 

legacia Regional do Trabalho (DRT) com os rcpresent antes patr~ 
nais (16/5), Lula fez constar em ata que " .•. os movimentos se 

der::im à margem <lo Si"n<ljcato, no qual os trabalhadores deixaram de 
confiar, cm face da cstrutur~1 legal vigcntc"·l?) . 

O Si n<lic::ito llos Metalúrgicos ele Santo André assumiu ha 
sicnmcntc a mcs11~1 posi<;~o, 4uando a greve couwçou a ati nf~ir a sua ha 

se. 
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Algumas empresas tentaram antecipar-se ao movimento. A 
Mercedes, um dia antes de seus operários aderirem a greve, anu!! 
ciou a implantação de ·urna nova tabela salarial e a diminuição do 

intervalo das revisões salariais. A Volkswagen realizou, no dia 
18/5, uma . gra~de "festa de a~iversário", comemorativa dos seus 

25 anos no Brasil, distribuindo centenas de brindes aos trabalha 

dores~ sem conseguir impedir, no entanto, que estes paralisassem 
parcialmente a produção no dia seguinte. 

O Sindicato~ ao assumir o papel de intermediário nas 

negociações,· realizou reuniões com a direção das empresas cm locais 

neutros (corno o Hotel Holliday Inn em São Bernardo) ou na DRT, a~ 

sirn como assernbléías com os operários no interior das fábricas. 
Na maioria dos casos, as reivindicações dos trabalhadores eram fo! 
rnalizadas nessas assembléias: os trabalhadores paravam, tendo ela 

ro apenas que queriam aumento salarial, sem,no entanto, precisar 

seu Índic~, assim como qualq_uer outra reivindicação' definição e~ 

sa que também só ocorria no decorrer da mobilização, geralmente 

com a participação do Sindicato. 

A principal reivindicação expressa pela maioria dos gr~ 

vistas era a de 20\ de aumento salarial imediato. Frequentemente 

eram formulados também pedidos de melhoria na comida, nos serv! 
ços médicos, redução dos preços ou gratuidade do transporte fo! 

necido pelas empresas, assim como itens relativos à auto-defesa 
ao movimento: não punição dos grevistas e pagamento dos dias par~ 

dos. 

Durante os tr~s primeiros dias <la greve, o Delegado l~ 
gional elo Trabalho, Vinicius Ferraz Torres, que esteve presc11t.e 

na Scania algumas h~ras após o inrcio da paralisação, declarou 

aos jornais que o que estava ocorrendo cm São Bernardo não era 

urna "greve", mas sim uma "simples paralisação tlo tr~halho". !H:rcs 

ccntou que o movimento só seria consi<leratlo t'nqu:rnto t:il, e po~ 

tanto sujei to i1s punições prcvi~tas cm lo.i, no momc11to e1:1 q11c o Si11 

dic;tto assumisse a rcsponsahili<ladc pela sua çon<luc;~o. 
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Logo ap6s a paralisação da Ford, por~m (15/5), o Mini! 

tro do Trabalho, Arnaldo Prieto, admitiu tratar-se de uma greve, 

o que ocorria em ,são Bernardo. Apesar do Secretário de Relações 

do Trabalho do Minist~rio ter declarado aos jornais que o movimen 

to não seria reprimido, Ptieto solicitou a sua apreciaçio pela 

Justiça. Os empresários, por sua vez, começaram a pressionar no 
sentido da decretação da ilegalidade da greve. No <lia 18, quando 

alguns acordos já começaram a ser firmados e o movimento continua 

va a se alastrar, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) decretou 

a ilegalidade da greve. 

Mesmo assim, o governo, atrav~s do Minist~rio do Traba 

lho, declarou que não interviria e que continuaria: a observar o 

desenrolar dos acontecimentos. Dado o julgamento da ilegalidade 

do movimento, porem, solicitava aos metalúrgicos que reiniciassem 

o trabalho, afirmando ainda que cabia· aos empresários chamar a p~ 

lÍcia, se fosse o caso, para que a decisão da Justiça fosse res 

peitada." 

Os grevistas, por sua vez, apesar de terem sido bastante 

ameaçados, não conferiram maior importância a esse novo fato. O 
movimento continuava se expandindo. Sem dúvida a ausência de re 

pressão mais ostensiva, mesmo ap6s a decretação da ilegalidade, era 

um fator que influía positivamente na disposição de adesão <los tra 

balhadores. 

O Sindicato de Santo Andr€ declarou que nao se considera 

va atingido pela decisão da Justiça do Trabalho, reafirmando oca 

ráter espontâneo do movimento e apoiando-o. O Sindicato de Siio 

Bernardo, cm nota oficial, lamentava a intransig6ncia dos cmpr~ 

s5rios, sem fazer qualquer refcr€ncia ~decisão judicial. 

O primeiro acordo foi assinado no dia 18/S, na Mcrce<lcs. 

Uma assembléia, realizada pela manhã no interior da f~hrica dcc_i.;. 

Jiu aceitar n proposta ·!:cita pela empresa e transmitida pelo Sit~ 

Jicato, <le 1si de :n:ment:o parcclatlo. Entretanto, ''por 1..lesi11form ;1 
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ção", segundo a imprensa (S), a ferramentaria teria continuado par! 
da por mais três horas. Na verdade, a continuidade da paralisação 
expressava a insatisfação dos trabalhadores dessa seção com o 

a~ordo proposto pelo Sindicato e aceito pela Assembl6ia. 

No dia 19, reiniciava-se a paralisação,que jâ havia ati~ 

gido algumas seções da Volks,na noite do dia 16. A greve nessa e!!! 
presa não foi total, mas segundo a própria empresa chegou a atin 
gir 10.000 trabalhadores, ou seja, 25\ do total( 9 l.Mai~ uma vez, 

a Volkswagen foi a campeã da repressao interna. Além de manter 

uma posição extremamente intransigente nas negoc1açoes, desde o 

começo tentou impedir que os trabalhadores paralisados permanece~ 

sem no interior da empresa. 

Nesse mesmo dia, João Paulo Pires de Vasconcelos, presi 
dente do Sindicato dos MetalGrgicos de João Monlevade (Minas Ge 

rais), declarava aos jornais que a situação dos metalúrgicos mi 
neiros era de "inquietação e expectativa" e que o "movimento de 

paralisação do trabalho que está ocorrendo em São Paulo" poderia 
chegar a Minas a qualquer momento(lO). 

Os acordos por empresa continuavam a ser assinados. O 
prazo ·dado pelos operários da Scania (que haviam voltado condicio 
nalmente ao trabalho no dia 16) expirou no dia 19. Em reuniüo 

com o Sindicato, a direção da empresa informou que estava dispo! 

ta a dar 6,si de aumento imediato ,até que o SINFAVEA e a :natriz 

da empresa na Suécia dessem uma resposta definitiva ~ reivindica 

ção <lc 20% feita pelos trabalhadores. 

Estes nao aceitaram a proposta e i tarde a ferramenta 
ria e algumas outras seções voltaram a parar. A empresa mont·ou 

um forte esquema de repressão, fechando os banheiros (local rr! 
vilegiado de articulação) e retendo Gilson ~tcne:es (o diretor de 

base do Sindicato na empresa) a t~i-rdc toda na Ji retori.a, f:i:C'11do 

-o crer que o trabalho era normal cm toda a f5bricJ. 
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Algumas seções conseguiram resistir ainda durante a 

manhã da segunda-feira seguinte (22/5), mas a repressüo conseguiu 

impedir o prosseg~imento da paralisação. 

o ~:trabalho na Ford também se normalizou no dia 22, . após 

negociação com o Sindicato ,quando a empresa prometeu pagar os dias 
parados e estudar, ati o Gltimo dia do mSs, uma proposta de au 

mento salarial de 15\,para os que ganhassem até oito salirios mí 
nirnos,e . de lOt para os que ultrapassassem essa faixa. 

Nesse dia, as paralisações, segundo a "Folha de s.. Pau 

lo" (23/05/78) ja teriam atingido 30 mil trabalhadores. O jornal 

"O Estado de S. Paulo", três dias antes (20/05/78), havia cale~ 
lado em 39 mil o nGmero de grevistas, assim distribuídos: em São 
Bernardo, 25 mil em quatro fabricas e ,em Santo André ,14 mil em 
nove fabricas(llJ. 

Apesar do fim da greve na Forà, Mercedes e Scania, a 

situação começava a ficar muito tensa. Uma tropa de choque da Po 
lÍcia Militar de São Paulo foi deslocada para a Região do ABC. 

Varias empresas procuravam antecipar-se às mobilizações 

ou enfraquecê-las, pedindo aos trabalhadores um voto de confiança 
e prometendo-lhes dar o aumento que fosse concedido por outras 

empresas. Isso, porém, não convencia os operário, que começav~m a 

retomar a confiança na força das m~quinas paradas. 

A solidariedade internacional foi uma constante destle 

os primeiros dias de greve. No dia 17, Lula recebeu um tclegr~ma 
do Sindicato do.s Trabalhadores da Indústria Automobilística dos 

Estados Unidos, que, al~m de prestar solidariedade,coruunicava sua 

disposição ele prcssion:ir a rn:itriz da foorc.l cm Detroit ,rara <tue as 

rcivjndicaçõcs dos mctalÚq;~cos bra:d lciros fossem atendidas. J.ul :1 

recebeu tmnbém tclcr,ramas <la Federação Metalúrgica Sueca, da JC 

METAL (Alemanha) e <la r:c<leraç.ão Internacional dos Trabalhadores 
na Indústria J\utomohilÍstica (FlTIM). To<lo!i eles, sem cxcct;~o pro , --· 
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metiam pressionar as matrizes das empresas sediadas nos seus res

pectivos países. No dia 22/5, quando a arnea~a de repressão paira

va sobre os trabalhadores do ABC, os oper5rios da SAB-SCANIA na 

Su6cia re,lizaram uma assembl~ia e ameaçaram entrar cm greve~aso 
- \.. a filial brasileira nao atendesse as reivindicações dos seus em-

pregados. 

O movimento grevista repercutia nos mais diversos seta 
res da sociedade civil. No dia 19/S, o senador Franco Montoro 

(MDB-SP) apresentou um projeto ao Senado ~repondo a concessão de 

um abono de ~merg~ncia de 15\ a todos os trabalhadores de todas 
as categorias profissionais do país. 

A questão da legalidade da greve começava a ser discu
tida pelas autoridades civis e militares, vários setores da opi

nião pfiblica ~ da sociedade civil. Evidenciam-se contradições en
tre setores governamentais e empresariais e,até setores bastante 

conservadores, como os editorialistas do jornal "O Estado de S. 

Paulo'' ~uestionam a legitimidade da lei de greve. 

No dia 24/5, Almir Pazzianotto, advogado dos sindicatos 
dos metalfirgicos de S. B~rnardo e Santo André deu entrada cm um 
rccursb no Tribunal Superior do Trabalho contra a sentença do TRT 

de S. Paulo que havia considerado ilegal a greve. 

Nesse mesmo dia, em Santo Andr6, pela pTimeira vez uma 
empresa (a Mecânica Li<lo) chamou a polícia para reprimir os gre

vistas. O seu comportamento no entanto foi surprcemlcnte. Segundo 

"O Estado de S. Paulo", o proprietário inicialmente chamou <lois 
PMs que foram até a fábrica e disseram que na<la podiam fazer, vis 

to o ambiente ser ele ortlcm e de calma. O proprict5rio recorreu então ::o 

DEOPS, que tamb6m julgou que o caso nao era de sua alçada. Final

mente a cmprc sa l·ecorrcu à fiscaliza l.:ão <lo Hin i;, t~ri o do Traba] ho, 

mas os inspetores apenas aconselharam ns upcriírios a procurar o 
Sintlicato. Ent~o,us Hi: :rn hs, n empresa 1aandou recolher os car
tões <le ponto e obrigou os trabaJ hadorcs a :;e rct i.rarcm ti.a L"t-

br ica. 
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Caso semelhante iria ocorrer no <lia 13/6 em São Paulo , 
quando um agente do DEOPS, chamado a intervir pela Metalúrgica Mo 
numento, ao invés <lc prender um trabalhador acusado pela empresa 
de agitador,ajudou os operários a se organizarem, por entender 

que o caso não era de polícia, mas sim para ser resolvido entre a 
empresa e o sindicato dos trabalhadores(lZ). 

O n~mero de empresas atingidas pela greve continuava a 

aumentar e a solidariedade a chegar de vários setores da socieda
de. As próprias autoridades eram obrigadas a eloeiar os trabalha
dores pelo seu "bom comportamento" durante a greve. O Delegado Re 
gional do Trabalho de São Paulo declarou que não havia necessida
de de intervenção de força, já que essa era "a greve mais pacífi
ca que j a se viu em São Paulo" Cl 3). 

No dia 26/5, a Federação dos Metalúrgicos do Estado de 
São Paulo aprovou um documento em que reivindicava 20% de aun1en
to imediato para todos os trabalhadores brasileiros. Ari Campista, 
presidente da Co~federaçio Nacional dos Trabalhadores na Indiistria 

(CNTI), saiu do seu silêncio, dizendo que considerava o movimento 
grevista justo, apesar de ilegal. No Rio Grande do Sul, treze fe
derações de trabalhadores, representando cerca de 500 sindicatos 
e um milhio de trabalhadores urbanos e rurais, elaboraram outro 
documento, entregue ao Ministro do Trabalho. Além <le uma "políti
ca salarial mais justa'', reivindicavam modificações na lcgislaç~o 

do FGTS com o objetivo de evitar a rotatividade da mão de obra. 
' 

Nesse mesmo dia a greve chegava a São Paulo, com a pa

ralisação da Toslüha (524 trabalhadores) e no dia seguinte 
Phih:o (-7.386 trabalhadores). Em São Paulo, a possibilidade da gr~ 
vc surgiru após o início do movimento no ABC. 11 evi<lcnte, em to
dos os depoimentos, o peso desse fato na criaç~o do clima de gre
ve nas c;nprc~as mctJlÚrgicas da cicladc, qut' se propar,ava através 
do r5dio, televisão e jornais e que era trab;tlhado pela Oposiç~o, 

que, cm campanha eleitoral para o Sindicato, começava explicita
mente a prep:~rar a gre\'c nas suas bases . .J5 na c0memor:H;ão do primeiro 
Llc ~taio rcali_zada em Osasco, p1·omovilla por diver~;as Oposições Sin 
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dicais, dentre as quais se destacava a Oposição Mctalúrg.ica de São Paulo, 
havia sido lançada a palavra de o.rdem de 201f. de aumento imediato, 

que agora era a bandeira principal <los grevistas. 

O presidente do Sindicato dos Metalfirgicos de São Paulo, 

Joaquim dos Santos Andrade, que at~ poucos dias antes di~ia não 
acred.itar que as greves chegassem à capital, mudou completamente 

seu discurso. Dizia agora que as miquinas paradas eram a Única for 

ma viável de negociação entre empregados e empregadores, atribuin 
do as paralisações aos "anos de arrocho" C1 4). A partir do dia 10-

dc junho, a intensidade da eclosão das greves iria aumentar muito 

em Sio Paulo: a insatisfação cresceu entre os trabalhadores quand6 

estes o receberam o salirio do m~s de maio e verificaram que nao 
haviam recebido qualquer aumento ou antecipação(l 5). 

-No dia 30 de maio, apos mais de vinte horas de negocia-
ção, foi firmada uma Convenção Coletiva entre o Sindicato dos Me

talúrgicos de São Bernardo e o SINFAVEJ\, estabelecendo, para to

das as empresas do setor automobilístico, um aumento parcelado 

de 11% e mais 13\ de antecipação (a ser descontado em futuro acor 

do ou dissídio) ·, a ser pagos da seguinte forma: 

5,5% de aumento a partir de 30 de maio 

. 4,5% de antecipação a partir de 1 <.> de agosto 

5,5\ de aumento a partir de 19 de outubro 

4,5% de antecipação a partir de 19 ele dezembro 

. 4,5% de antecipação a partir ele 19 <lc f cvereiro <le 

1979 

Os aumentos e as antecipações incidiriam sobre os sali 

rios <lc abril, ou seja, ji reajustados pelo filtimo <lissfdio cole 
tivo, beneficiando os 65.000 horistas das fábricas Volkswagcn, 

Mercc<les-Bcnz, Ford, Scania, Chrysler, Toyota, Kubota e Kharmann

Gl1ia, todas situadas em São Bernardo. Logo depois uma série de em

presas do setor <lc autopeças aderiam ao acor<lo. 

For~1111 rc !!is t ra<las a 1 !~umas m:rn i f C$ t ações de insa t í ~;fação 
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contra o acordo firmado: ná For~ onde os trabalhadores ha 
viam feito uma sólida greve dura~tc uma semana e estavam aguar
dando a promessa <la emprcs~ de estudar um aumento de 15\, algu
mas secõe.s pararam no dia ~e.guinte em sinal de protesto Cl6). 

Apesar disso, e da mesma maneira que havia ocorrido em 
maio ·do ano anterior ,frente às primeiras passeatas estudantis, 

criou-se um momento de quase consenso. Todos elogiavam o acordo. 
A diretoria do Sindicato dos Metalúr~icos de São Bernardo classi
ficou a assinatura da Convenção como "uma das mais importantes 
conquistas dos Últimos tempos". O Ministro do Trabalho conside
rou-a como "uma vitória do diálogo entre patrões e empregados". O 
presidente em exercício do SINFAVEA justificou-~ alegando que de 

outra forma o movimento grevista se prolongaria em demasia, ja 
que depois da solução dos problemas em uma empresa a greve se in! 
ciava em outra, e a diferenciação nos aumentos conseguidos prov~ 
cava novas insatisfações nos trabalhadores que já haviam voltado 
- . . d d Cl 7) as suas at1v1 a es . 

Esse momento de consenso, porém, e de novo da mesma for 

ma que no ano anterior, seria rapidamente quebrado. Os 11\ de au
mento se transformaTam em verdadeiro "pomo da discórdia". Os meta 

lÚrgic'os de São Paulo, Osasco e Guarulhos enfrentaram esse proble

ma ji em novembro de 1978. O motivo principal da sua recusa cm 
aceitar a proposta patronal de 56\ de reajuste e que os fez ir à .. 
greve foi a decisão patronal <le descontar todos os aumentos (e 
nao apenas as antecipações) concedidos nas greves de maio-junho. 

O mesmo aconte·ccria com os metalúrgicos <lo AllC cm nbril 

de 1979. A manutenção desses 11 \ como aumento salarial e não como ant· 

cipação tornamlo-os não: possíveis de serem . <lcscon taclos no rcaj u~ 
te seguinte) era uma das principais reivindicoções dos trabalhad~ 
rcs e um dos principais :pontos <le atrito · com os empresários, que, 
ap.esar <lc terem assinado a Convenção nesses termos cm maio de 1.978, 

tentavam descaracterizá-la. Nessa ocasião o l>c.lcr;ado Rcgion:1l do 
Trabalho, Vinicius Ferraz Torres, contr:tpôs-sc pub1 h::1111cntc :1os 
cmp:resiirios e ao Ministro <lo Trabalho (Murilo ~lacc<lo), aíirmanuo 



243 

que, de acordo com a Convenção Coletiva firmada no ano anterior, 

esses 11\ não poderiam ser descontados. 

A assinatura da Convenção Coletiva foi um fator impor

tante para a diminuição do movimento grevista no ABC. Este entre

tanto, continuava se alastrando para outras cidades. No dia 19 de 

junho chegou a Osasco, com a paralisação dos 2.600 · tr~balhadores 

da Brown-J3úvcri. As negociações foram rapidamente in ~ ·~::idas, com 

a mediação do Sindicato local. Quatro dias depois a vez . da Cobras 

ma. 

Lula propôs a Luís Eulâlio Bueno Vidigal, presidente 

do SINDIPEÇAS (Sindicato da Indústrias de Auto-Peças), e logo de

pois a Carlos Villares, um dos diretores do SIMESP (Sindicato das 
Indústrias de Máquinas), negociações visando chegar a uma Conven

çao Coletiva nos moldes da que havia sido firmada com o SINFAVEA. 

No dia 8 de junho, o presidente do TRT-SP, Juiz Mário 

Rodrigues Martins, atendendo i solicitação da Procuradoria Geral 

do Trabalho, determinou o arquivamento <lo processo de dissídio c~ 

ietivo aberto quando da decretação da ilegalidade da greve, vinte 

dias antes. Justificou sua decisão,alegando que a medid& judicial 

não tivera nenhum efeito prático, tendo os patrões e os emprega

dos se conciliado em função das pr6prias greves e dos acordos ex

tra-judiciais subsequentes. 

A tentativa de realizar a Convenção Coletiva com o SI

MESP avançou alguns passos. Seu presidente, Einélr Kok, depois de 

longas consultas as empresas filiadas no Sindicato, foi autoriza

do a iniciar ncgod ações com os trabalhailorcs. Em São Bernardo, o 

setor de m5quinas era respons5vcl por apenas 12.142 tr3balhadores 

da categoria, ou seja, cerca <le 10\ <lo total. A intenção <lo :iJ

MESP era :i Jc rr!ali:ar um acordocoletivo mcJiante um protocolo de 1 i

vre a<.lesiio, ou seja, que permitiria a sua cxtcnsilo ;1 outras cmpr~ 

sas, já que apenas r,3 <las 2.000 in<lÚ!;tri:1s ;1 ele fili;1das e~ta

vam !;cdi:u.Jas cm São Bcrnanlo. 
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No dia 15 de junho o SINDIPEÇAS definiu-se contra a re! 
lização da Convenção Coletiva,por· 89 votos contra 48, transferin
do a cada empresa, isoladamente, a tarefa de negociar com os seus 
empregados. O Sindicato pattónal atuaria como mediador ,n:Jcnas qua.!! 

do solicitado pelas empresa$. Luis Eulalio B. Viuigal, conforme 

declarações suas ã imprensa, votou a favor da realização da Conven 
çao. 

Dois <lias antes a FIESP havia enviado um ofício a Gei

se 1 ,propon<lo. um aumento geral de 12\,para os trabalhadores que g! 
nhassem até oito salários mínimos e um teto de lZ\ sobre o equi- . 
valente a oito mínimos regionais,para os situados acima dessa fai 
xa. 

Em julho, Lula denunciou uma série ele demissões, entre 
elas 300 que teriam ocorrido na Scania. 

3. - A GREVE NAS FÁBRICAS 

O objetivo desta seçao é analisar mais detalhadamente 
o processo grevista nas quatro empresas que ji foram objeto do 

Capítulo Z: SCANIA, FOl\D, MERCEDES e VOLKSWAGEN. As particulari

dades da situação de cada empresa fizeram com que elas tivcsse1"'.l 
~ap6is diferenciados na onda grevista. Por outro lado, os acont~ 
cimentos ocorridos cm cada uma Jclas tendiam a ter forte incl<lên 
eia sobre o desenrolar do movimento (e as próprias possibilidades 

de paralisaç~o) nas outras. 

As diferenças por f5brica se manifestaram por exemplo 

no fato de algwnas delas haverem para<lo totalmente e outr~s 11~0, 

por mais ou menos tempo, assim como cm outros aspectos, tai~ co
mo a dificul<lade Je OS trah:1lhadon.'S da Ford (empresa onde a greve 

havia si<lo mais forte e mais bem stH.:cJi<la) a~citan"m a Conve1H:iio 
Colotiv:l promoviu:i pelo Sindicato, por acre·.l.itarr.m que, numa me

dição de forças <l1n·t:i e isola<l:1 com a e111pn'sa,podcri:11n ohll·r 
nwis. Ou no protesto <los ferramenteiro:.; lla ~lcrcc-des cm r«;laç;ºro ao 
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acordo firmado na empresa, onde mais uma vez se manifestavam as 

diferenças de força e organização, agora entre seções diferentes 
de uma mesma empresa. 

O papel da Scania foi claro: o de quebrar a barreira da 
impossibilidade. Nesse sentido, nao apenas marcou o início do mo

vimento, como se transformou no estopim fundamental para.a defla
gração da sreve nas outras empresas. Em várias delas, princ1palme~ 
te na Ford e na Mercedes , já existia um clima de grande inquietação 

entre os trabalhadores, tendo ocorrido, inclusive antes do dia 12, 
mobilizações· importantes (lg). Nenhuma dessas mob.ilizações ,porém, 

havia conseguido se generalizar para o conjunto da empresa, ten
do o clima de gieve começado a se tornar palpivcl apenas a partir 
da parada da Scania. 

O início da greve na Ford foi outro momento chave. A 

Ford era bem maior, com mais organização interna e experiências 
anteriores de luta mais significativas(ZO). Foram os trabalhado

res dessa empresa. que efetivamente conseguiram sustentar o movi
mento. A Scania, a primeira a parar, foi também a primeira a vol
tar ao trabalho. A adesão .dos operários da Ford ao movimento con

feriu-lhe uma nova qualidade: fez com que deixasse de ser um movl 
menta localizado em uma fábrica e começasse a ganh~r impulso,para 

se constituir numa onda grevista. A Ford e a Scania tiveram, por

tanto, duas dinimicas e dois pap~is bem diferenciados no movimen
to, ambos fundamentais. Por sua vez a Mercedes~ muito mais cla
ramente a Vol ks, mostrari.lm as 1 imitações <lo r:1ovimento grevista. 

A Greve na Scania 

Há um consenso,cntre todos os entrevistados, de que o 
Movimento de Reposição Salari3l de 1977 e a postura do Sindicato 

durante a C:impanha Salarial de 1978 foram os dois acontecimentos 
que nwis cont1·ibuiram para criar as con<lh·ões de eclosão ela !~T'C·· 

vc · 11:1 Scania. :\lém disso, conforme j:Í assinalado 110 capítulo an-



terior, o clima geral de questionamento à ordem autoritária exis 

tente no pais penetrava tamb~m a f~brica, contribuindo para au

mentar a insatisfação dos trabalhadores, assim como a visualiza

ção das suas possibilidades de expressão: 

"Havia uma grande insatisfação no ar, um· grande 
descontentamento com o resultado do Movimento de 
Reposição (onde a gente nio conseguiu os 34~ que 
tinham sido roubados) e do dissídio de 78. 

Havia uma dispo~ição de luta muito grande, porque 
a gente ainda nao tinha feito a experiência. En
tão a motivação era essa: vamos pro pau, vamos 
conseguir, como se do dia pra noite a gente fosse . 
conseguir virar o mundo de cabeça pra baixo. 

A gente contava nos dedos as pessoas que já haviam 
participado de greve na vida. Era um ambiente pa
lha seca. Dado o primeiro passo, se espalhou assim 
mesmo, como fogo em palha. O caldo ji estava dado. 
Na verdade ate arccc Que a categoria estava rc
cisan o ·azer a sua pro ria ex eriencia, mostrar 
ra si mesma ue tinha · 1s os1çao e Juta ue o
er1a fazer uma greve. Era uma coisa que to o mun

do estava esperando: o momento da gente provar a 
nossa propria força". (21) 

Os entrevistados assinalam ainda a importância da "no-
' tícia da paralisação" de algumas seções da Mercedes ol:orrida em 

abril, assim como da mobilização da ford~ara a criação do clima 

çle greve na Scania . Mais uma vez se evidencia a existência, nesse 

momento, de uma miitua influ~ncia, de um3 capacidade de comunica

çio das experiências ocorridas nas f5bricas cm São Bernardo. A 
SCANIA, primeira empresa a conseguir parar e cuja paralisação ser 

viria de estopim para a deflagração Ja greve cm todas as outras, 

por sua '.'ez sofrcrb sensivelmente a influência dos movimentos p~ 

redistas ocorridos (ainda que não gerais nem vitoriosos) n:i Forll 

e na ·Mercedes. A grande concentraç5o espacial, as lutas gerais 

ocorridas pouco antes ,como o Movimento <lc Rcposiç5o Salarial e a 

Carnpanhn de 1978 ,s5o fatores que podem ajudar a entender esse <la

do. 

No começo de maio a Jircçiio d:i SLania havia cortado um 



aumento por mêrito,que costumava ser dado nessa época. Logo de

pois, veio a notícia de que na Ford havia sido formada uma comi~ 

são de trabalhadores para falar com a direção e.la empresa, exigin 

do aumento imediato ou o não desconto da antecipação concedida 

anteriorm~nte. No dia 10 veib a gota d5gua: o recebimento dos en 

velopes de pagamento com o primeiro salário reajustado (apôs o dis 
sí<lio). Além do desconto da antecipação recebida em novemb:·a de 
1977 graças ao Movimento de Reposição Salarial, haviam si<lo ~agas 

232 horas ao invés das usuais 240. Nesse mesmo dia, mais de ~00 

operários foram reclamar no Departamento de Pessoal. No <lia se

guinte à tarde os operadores pararam e foram falar com o chefe , 

pedindo aumento. A idéia da paralisação começou a circular de bo

ca a bo~a, nos banheiros, nos refeitórios, nos corredores. 

A greve foi preparada em dois dias pelo diretor sindi

cal de base e mais alguns ativistas. O plano era parar primeiro 

a ferramentaria (a seção considerada mais "garantida"), e a Pª!. 
tir dai tentar estender o movimento para o resto da fábrica. Eles 

próprios, porém, foram surpreendidos pela extensão e imediata 

adesão de toda a fábrica ao movimento: 

"Nossos planos eram parar primeiro a fcrramenta
ria para um estudo das reações da empresa. Mas nem 
tivemos tempo para esse estudo, pois a greve se 
estendeu em 15 minutos para a f5brica inteira. ln 
clusivc os chefes, em sua maioria, a<leriram~a gr~ 
ve". (22) -

Na entrada do turno da manhã, os opcr5rios bateram o 

cartão de ponto e não ligaram as máquinas. A FÜbrica A (fcrramcn 

taria, usinagem, manutcnç5o e protótipo), onde tudo começou, foi 

logo seguida pela Fibrica B (contr6lc <lc qualitla<le, pintura e ja
to). S6 não aderiram o escrit6rio, a cozinha e a vigil5ncia. 

O trabalho c.le preparação da greve havia sido feito com 

muito sigilo. Segundo os entrevistados, era muito importante pre

servar o elemento "surpresa", para cvi tar qualquer con tra-:1 taque 
dos patrões. Apesar dessa prccauçno, os contatos foram amplos, 
abrangendo praticamente toda a f5brica(Z 3). 



A paralisação pegou de surpresa a direção da empresa. 

Um ano depois, seria descrita assim pelo jornal "O Estado de S. 
Paulo": 

"Quando o engenheiro Ambrósio - Ambrósio C,:Jrial
to, gerente geral em exercício - chegou ã empresa 
is 7:30 horas da manhã do dia 12 de maio, nrimei
ro pensou que estivesse faltando energia c~6trica 
na região. Logo depois, ficou admirado quando se 
dirigiu a um grupo de operários que convers:t\''.1m 
discretamente, e ficou sabendo que havia uma gre
ve. "Queremos 20% de aumento", disseram os operá
rios ao gerente. 

A surpresa do gerente se justificava: a primeira 
grande greve ocorrida no Brasil na década de 70 
havia sido planejada em silêncio, nos seus míni
mos detalhes". 

Apesar do que aparecia nos j-0rnais, e da exist~ncia de 

um clima extremamente favorável para a extensão da greve na empr~ 

sa, o processo, visto de dentro, foi mais complexo e mais difícil. V 

As condições acumuladas em cada um dos setores da fábrica eram di 

ferenciadas, e o papel da ferrarnentaria, parando em primeiro lu

gar, foi chave para provocar a adesão das outras seçoes: 

"Toda a manhã do prir.ieiro dia foi uma manhã difí
cil. Não parou tudo ao mesmo tempo. Eu posso fa
lar corno foi na minha seção. Na 4a. feira (dia 10), 
a gente jií começou a falar: "Como é, vai ou não 
vai?" Porque estava todo mundo meio cabreiro ... 

Dai quando chegou no dia, logo depois das 7 horas, 
a fcrramentaria parou. Antes dela parar, aquela 
tcnsao ... Ar-eti me: lembro que cu falei: "Como é, 
vamos par.:u ou não vamos? A f crramentaria parou ... " 
Daí chegou uma hora que nós também paramos. Mas 
niio foi uma coisa tranquila. foi muito porque a 
ferramcntaria tinha para<lo mesmo. 

Foi indo e dai a pouco a f~brica toda estava para 
<la. J\Í foi uma granJc emoção. Mas houve muita pres 
s j o . Eu me l em b 1· o que até o cn a <la D lff foi faz e r
p r c s s :í o l~Í. Nós cercamos ele, demos um;is <lur:1s,ba
tcmos boca. Chegou um momento que a greve estabi-
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lizou, mas eu.ficava ~ensando: daqui a pouco os 
caras cercam isso aqui e metem o cacete na gente. 
Po~qu~ a é~oca era muito barra pesa<la, e era a 
primeira firma que estava parando". (inspetor de 
qualidade) 

Outro entrevistada descreve assim o processo de pm·:tlis! 
çao na usinagem: 

"Eu me lembro como foi a parada. Na hora que veio 
a notícia que a ferramentaria tinha parado mesmo, 
porque a gente estava naquela escuta, quando veio 
a notícia,no ato veio o M., que era o manda-chuva 
li. O M. falava, caia o céu, caia o teto. Então 
ele veio e começou a falar: "Vamos trabalhar, va
mos trabalhar!". SÓ que ninguém ia. AÍ ele saiu 
correndo pelos corredores,puseram todo mundo pra 
correr a Scania, capa branca de cima em baixo, a
quela vigilância, mandando trabalhar, fazendo pres 
são para não parar. Mas não teve jeito". -

O depoimento indica a existência de uma grande expecta
tiva em relação à paralisação da ferramentaria, confirmando o pe
so estratégico dessa seção no movimento e a amplitude dos conta
tos que haviam sido realizados no interior da empresa: trabalha
dores de várias seções estavam a par dos preparativos, "ligados" 
no que aconteceria na ferramentaria. Presente também o prazer sen-

' tido pelos trabalhadores <le poder, finalmente, não obedecer às or-

dens dos chefes, assim como a perplexidade e o desconcerto da au

toridade interna, acostumada a ver suas ordens serem obedecida~25l. 

No primeiro dia da greve, durante toda a manhã, o Gere~ 
te de Produção dava ordens de retorno ao trabalho, que não eram 
atendidas nem mesmo pelos chefes. O diretor de base do Sindicato · 

(Gilson Menezes) foi chamado quase imediatamente pela direção da 
empresa,que pretendia saber através <lelc quais eram as reivindic~ 
ções dos trabalhadores, assim como responsabilizar o Sindicato -
e ele cm particular - pela eclosão do movimento. Gilson negou o 
envolvimento do Sindicato na greve e recusou a press5o,fcita pela 

emprcsa,no sentido de solicitar nos trabalhadores a volta ao tra
balho. Recusou também a solicitação da empresa Jc que se formasse 
uma comiss~o para discutir, alcgun<lo que is~o prejudicaria os seus 
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componentes. Preferiu que o Sindicato, através dcle~fosse o úni
co representante dos grevistas perante a empresa. 

·As oito horas da manhã a diretoria do Sindicato foi avi 
sada pelos grevistas, chegando à fábrica na hora do almoç~ e n~unin 

do-se . nessa mesma tarde com a diretoria da empresa e dois re?resen 
tantes do SINFAVEA. 

Nesse dia, os trabalhadores do turno da noite já entra

ram paralisa4os. A empresa apostava no esvaziamento da greve du
rante o fim de semana. 

Na segunda-feira (15/S) foi realizada uma assembléia na 
fábrica com a presença de Lula. Somente nesse momento as reivind! 
cações foram formalizadas: 20\ de aumento salarial imediato, equ! 
paração salarial, não desconto dos dias parados e não punição dos 

grevistas. 

À tarde, a greve se iniciava na Fo:rd e era realizada a 

primeira rodada formal de negociação a Scania e o Sindicato entre na 

DRT. 

Na terça-feira, dia 16, nova assembléia realizada no in-
' terior da empresa, decidiu interromper a paralisação ("dar uma trê 

gua") e aguardar até a sexta-feira (19/5) uma resposta·as suas rei 
vindicações. Caso elas não fossem atendidas,a paralisação seria 

reiniciada. 

Nesse mesmo dia a Mercedes entrava cm greve e o Minis
tro do Trabalho solicitava ao TRT o julgamento da legalidade da 

greve. 

Na sexta-feira Gilson Menezes apresentou aos trabalha
dores a proposta ela diretoria da empresa: 6,sn~ <le aumento imedia

to e a promessa de estudo <lo restante tlas rcivin<lic~1c;Õcs. Senuntlo 

ele, Lula havia <lado a oricntGção <le "colocar a proposta no 'l''ª
dro <lc avisos e deixar o pessoal discutir". Os operários não :1ú•i 



taram a proposta, principalmente o pessoal da ferramentaria e do 

chassis. Todas as seções tentaram retomar a paralisação, mas a 

empresa havia aproveitado a "trégua" para se preparar e montar um 

forte esquema de repressão. Sua tática era cortar a comunicação 

entre as diferentes seções, e dar a impressão, a cada uma .:e las, 

de que as outras estavam trabalhando. Al6m de reter o diretor do 

Sindicato a tarde inteira na sala da diretoria, ordenou que us che 

fes saíssem pela empresa ligando as miquinas. Os banheiros :o ram 

fechados e as comunicações internas interrompidas. Debaixo de amea 

ças, alguns setores voltaram a trabalhar, e os trabalhadores no 
seu conjunto.se sentiam desnorteados( 26 ). 

Na segunda-feira (22/5), os operários chegaram ã empre

sa reafirmando sua disposição de continuar a greve. Várias seções 

mantiveram-se paralisadas no começo do turno, recuando depois, d~ 

vido à intensificação da pressão exercida pela empresa. O descon

tentamento se acirrava, mas os trabalhadores não conseguiram sus

tentar o movimento. No final do dia a fábrica estava funcionando 
nornalmente, situação que se repetiu no turno da noiteC 27 ). 

A Greve na Ford 

Ao tentar explicar o processo que levou à eclosão <la 

greve na mais uma vez quase todos os entrevistados fazem 

refer~ncia ao Movimento de Reposição Salarial. e importante lem

brar que a presença do Sindicato na Ford era relativamente maior 

do que nas outras empresas analisadas. Há vários anos os direto

res sindicais <le base conseguiam manter um trabalho relativamente 

sisternitico, aproveitando o clima interno menos repressivo, o que 

se refletia inclusive no Índice ele sin<licalização <los trabalhado

res <la empresa (50~), o mais alto da categoria. Nos movimentos g~ 

rais, como as asscmbl6ias <las campanhas salariais e os Congresso~ 

a participaç~o da Ford era sempre a mais expressiva. Além <li~;so, 

no Jccorrcr do ano de 1977, a empresa foi o palco de uma llas 1 utas 
mais import:rntcs do pcríouo, na qual o Sintlicato, <.'nqu:mto c11tida 

l l. ,, ) 
Jc ,se fez presente pora o conjunto llos trabalha<lorc!> ·º . 
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A frustração experimenta<la pelos metalúreicos de São Ber 

nardo,quanto aos resultados do Movimento de Reposição Salarial, 

nao poderia deixar de ser sentida também na Ford . A demissão de 

400 trabalhadores e o corte de benefícios anteriormente presta

dos pela empresa agravavam esse sentimento, criando um clima de 

forte tensão. Nas palavras de um dos entrevistados: 

"Durante o ano de 1977 a situação piorou muito, 
com as demissões, o fim do transporte gratuito e 
o não atendimento da Reposição. O pessoal começa
va a.falar muito.na fábrica que.a gente s6 ia co~ 
seguir alguma coisa com as maquinas paradas. Co
mentava-se isso dentro da fábrica, principalmente 
através do jornal do Sindicato, que sempre orienta 
va assim". (29) 

Em meio a esse clima, em .abril de 1978, os operários rc 

ccbcram a notícia de que teriam seus salários reajustados em apenas 

22,35%, já que,dos 39% decretados pelo governo,seriam descontados 

os 17,65% recebidos sob forma de antecipação,como resultado do Mo 

vimento de Reposição Salarial. 

A partir do dia 4 de maio os trabalhadores começaram a 

fazer pequenos ensaios de paralisações cur~as,de 20 a 30 minutos, 

em alghmas seções. As mais importantes aconteceram no dia 4 (200 

ferramenteiros) e no dia 10 (200 estampadores). Formaram-se comis 

sões que discutiam com os chefes de seção e o gerente industrial, 

reivindicando o não desconto da antecipação. Sem que se chegasse 

a qualquer acordo, o assunto foi enviado~ diretoria <la empresa 

que prometeu comparar os salários da Ford com as Jcmais inclús

trias da regL'io. Até o dia 12, quanclo a Scania p:irou, nenhuma res 

posta havia sido dada 5 reivindicação dos trabalhadores. 

A expectativa e a inquietação espalharam-se para o co~ 

junto <la ffibrica, atrav6s <lc conversas nos 6nibus, nos restauta~ 
. . ... .. . 

tes, nos banheiros. Nesse clima, Jª extremamente propicio para a 

deflagraçilo da ~~rcvc, o cstopin final foi :1 notícia que a Sc;rnia 
h:lv] ;1 p:lrado. :\ notíci:-i chegou Ti Ford no próprio dia 12 (scxta

fcira), através Jo r:Ídio: 
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"Na segunda-feira a Ford amanheceu no maior zum
zurn-zum por causa da ~reve na Scania. Nn parte da 
manhã todo mundo trabalhou, mas depois <lo horário 
do almoço, por volta da uma hora <la tarde, ni~u~m 
f~z mais i:iada. Pararam a fcrramentaria, a \!spe:
çao, a us1nagem, a estamparia. Quem voltou o al
moço nao tocou mais nas maquinas. Geralmente fica
va uns dois conversando. Mas se evitou fazer rodi
nhas. Cada um ficou na sua m5quina. Parou sem ba
gunça. A segurança da fábrica nem foi na mj_nha se
ção. Ninguém foi amolar". (30) 

Os depoimentos dão a impressão de que, comparativamente 
i Scani~o trabalho explícito e diri~ido para a preparação da.gre

ve foi menor. A mobilização já existente na empresa e a própria 

notícia da primeira paralisação parecem ter sido suficientes para 

o movimento se iniciasse: 

"A turma da Ford ficou sabendo que a Scania tinha 
parado pelo rádio e logo depois parou. Foi assim: 
espontâneo. Parou por isso mesmo, por saber que a 
Scania tinha parado. 

Quando souberam que a Scania estava parada, come
çou um a falar para o outro: tal hora a gente pa
ra. Já que a Scania está parada nós vamos ter que 
parar tamb~m. A ente não acreditava ue ia ncon
tece r. Parou e por oito ias segui os ninguem tra 
balhou". (31) 

A paralisação começou logo depois do almoço, na usina

gem. Voltando aos seus postos, os trabalhadores simplesmente não 

ligaram as máquinas. Até às 15 horas, toda a fábrica havia aderi

do a paralisação. Mais uma vez a surpresa. O silêncio se produzi~ 

do e se impondo por sobre o barulho <las máquinas. /\ potcncialitla<lc 

do movimento era maior do que se esperava. Não apenas para o diri

gente sindical <le base, mas também par;..i as bases, que se surprcc~ 

diam e se emocionavam com a descoberta da sua pr6pria força, at6 
- e d. . ') entao desconhcci<la, e que ~~e mostrava suficiente quem ir 1a. · p~ 

ra parar a empresa - a poderosa Ford: 

"A 1~rcve aconteceu assim. Surgju um boato dentro 
Ja f:Íbrica: eu acho que :1111anhi"i ao meio Ji:i p:1 ra". 
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Surgia esse tipo de conversa. Nessa base da con
versa. O pessoal chegava e dizia: "Olha eu ouvi 
dizer por ai que ao meio-dia vai parar ; fibrica. 
E de repente a f~brica garou mesmo. Chegou ao meio 
dia e a fabn.ca parou. 1·01 aquele silêncio total. 
Para mim foi uma sensação esquisita, me arrepiava 
os braços! 

Apitou (fim do intervalo do ·almoço) e ninguém co
meçou a trabalhar. Foi aquele silêncio to t:~L . :: :_i 

fi uci arre iado vendo a uilo. Eu nao acrcliitav~l:" 
inceramcnte. cssoal as outras seçocs tambem 

parou? Eu nao acrec1tava,a ~or para a:. e real
mente estava parada. Sera que a usinagem está . pa
rada? Foi todo mundo prá fora: "Olha, não tem ba
rulho nenhum, parou mesmo". (mecânico de manuten
ção) 

"A greve aconteceu assim: foi um negócio instantâ-
neo. Eu não acreditava acontecer e aconte-
ceu. uanco o arou a fa rica: 
""Uiha que loucura nao 
mesmo ... " (montador) 

Também aqui apesar de ter sido relativamente f acil su

perar as diferenças de nível de mobilização e organização de uma 
seção para a outra, as mais qualificadas, que haviam sido inclusi 

ve ·protagonistas dos movimentos ocorridos na fábrica nas semanas 

anteriores,tiveram um papel chave na deflagração da greve ini

ciando-a e servindo do apoio para as outras, as menos qualifica

das e mais vulncr5veis. Especialmente nessas, sentir a possihill 
dade da ação coletiva, no momento decisivo da parac.la,era fundamc!.! 
tal. Não por acaso, a linha de montagem foi a ~ltima a parar. Se

gundo LUJ1 tliretor de base do Sindica to, devido ao controle existente 
nessa seção, ela "só parou porque a empresa toda estava parada" C

3
Z) 

Essa informaç5o. pode ser confirmada pelo depoimento a seguir, que 

evidencia a importância, para cada trabalha<lor, de sentir que não 

estava sózinho no momento de <lecidir a sua adesão ao movimento 

que implicava cm risco e rc~-. ponsahil idade.(" Quem vai ligar a miiqu.!_ 

na? ( ... ) ficava um olhando pr5 cara <lo outro ... ''). Assim como,p~ 

ra os operários Ja linha <lc montagem, saber que as outras seções 

jfi haviam para<lo: 



"Foi interessante ue cada um olhava ara a cara 
do outro. Eu tra1al1ava na montagem e la ·01 as
sim: "c~ucm vai 1 igar a máquina?" Então ninguém 
foi ligar a máq. ficava um olhando para a cara do 
outro. A gente trabalhava <.lo lado da usinagem. A 
gente olhava .pr5 usi~agc~ e um olhav~ pri cara do 
outro e o chefe tambcm la na mesa, nao sabia o que 
fazer: "Parou tudo, nê?". 11 n, parou". A g•:nte tam
bém não sabia o que fazer: "Tamo parado". "b, ta
mo parado". 

AÍ, algt;ns começaram a falar. O Jan ,, 0 • Ele expli 
cava, ne, mui to mal mas explicava: '~À greve é pe-: 
los 34i que roubaram da gente cm 73". AÍ o pes
soal estava parado, acho que ninguém nunca tinha 
estado numa greve, não sabia como era. Então o 
pessoal começou ~ ler jornal. Então a gente lia 
1ornal junto. Ate com o chefe lia jornal naquela 
epoca". (montador) 

O depoimento revela também a complexidade de conhecime~ 
tos e significados contidos no momento da parada e no que a ele 
se seguia. Mais uma vez a surpresa ao descobrir a pr6pria força 
("Tamo parado?~' tamo parado"). A modificação do que até então 
estava estabelecido como norma, como comportamento no interior da 

fábrica: a perplexidade do chefe, que não sabia o que fazer, a 

possibilidade do surgimento de novas relações e da inversão do sen 

tido da utilização do tempo passado dentro da empresa ( .•• "o pes-
' soal começou a ler jornal ... a gente lia jornal junto ... até com 

o chefe lia jornal naquela época". "O serviço que a gente tinha 
dentro da fábrica era ler jornal e livro" ... )c 33 ). 

Mas uma vez, as rcivindicaç6es sao formalizadas a pos
teriori. O papel do diretor sindical de base nesse momento era 

"explicar" o movimento ("Ele explicava, mui to mal mas explicava".), 
estabelecer a relação com as outras cxperi~ncias vividasMais <lo 
que uma "inconsciência" quanto aos obj ct ivos- do movimento, o que 
se revela aqui é a descoberta de uma forma de luta. Uma evidente 
inexperiência, <lado o ineditismo <lo acontecimento ("acho que nin
guém nunca tinh:.i estado numa greve, niio sabia como era"), mas tam 
bém a existência ele uma insatisfação e uma vontade de reação 11:io 
rcfcri<las apc·nas a uma ou outra rcivindi.caç~o específica. O mais 
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importante era a recusa à situação anterior e a descoberta da for 
ça coletiva que abria a possibilidade da mudança. E isso não pr~ 
cisava ser "cxp licaclo" por ninguém; Mçsmo que tal vez preca riamen
te racionalizado por muitos, era sentido por todos na emoção de 
ver a fábrica parada, na '.'sensação esquisita" que provocari=i o 
"arrepio" nos braços. 

A direção da empresa, apôs constatada a paralisação to

tal da fábrica, adotou a mesma tática j â utilizada na Scania: prc~ 
sionar os diretores sindicais de base para que eles solicitassem 
a volta ao trabalho. Estes, por sua vez, tomaram a posição de só 
negociar,com o Sindicato presente. 

Durante três dias a empresa recusou-se a negociar ou 

sequer conversar com o Sindicato, e pressionou os trabalhadores, 

ameaçando-os com represilias a partir do início do julgamento da 
ilegalidade da greve, ligando as máquinas,para <lar a impressão 

aos operários de cada setor de que outros estavam trabalhando. Co 
mo os trabalhadores resistissem, conseguindo manter a fabrica to
talmente paralisada, no quarto dia de greve (18/5), a empresa de
cidiu-se a falar com o Sindicato. Foram realizadas duas reuniões 
sem que se chegasse a qualquer acordo. 

No dia seguinte, por~m,o Sindicato conseguiu entrar na 

f5brica, realizando virias assembl6ias com os trabalhadores. Sorne1t 
te ent3o as reivindicações foram formalizadas. Lula dá a FORD co
mo exemplo da receptividade que encontrou entre os trabalhadores. 
Mais uma vez, acima <la esperada. Surpreendente, como tantas ou

tras coisas ocorridas naqueles dias: 

'' quando chegamos, havia um clima meio gozado, 
um frio tlesrrrama<lo e os trabalhadores agachados 

l_l • -perto das maquinas. Em cada setor que voce chcr.a-
va, lcvant~1 ,.·:.i. aquele mundo ele homens para ouvir o 
que você tinha para falar. n gozado, cada vez que 
você falava, os trabalhadores aceitavam aquilo 
que você tinha falado. Para mim foi até surpl'L'sa, 
porquo a gente está aqui dentro do Sjndicato e 
im~1gina que existe muita desconfiança <lo trahalh:1-
<lor cm rclaçiio ao Sindicato". (34) 



Mergulhando na nova realidade que a iniciativa dos tra 
balhadorcs lhe permitia viver, Lula expressa sua consciência das 

limitações da representatividade da entidade que presidia. Defro~ 
ta-se com uma nova situação, que por sua vez. sofrerá transforma

ções significativas no decorrer daqueles dias. Apesar da "descon
fiança" dos trabalhadores em relação ao Sindicato ser menor do 
que Lula esperava, havia um . grande desconhecimento mútuo,que só 
começaria a ser realmente r9mpido no momento da greve. Para os 
trabalhadores de base também,até aquele momento, Lula era o presi 
dente do Sindicato, "mas isso não dizia muita coisa prá gente 
não"c 3s). A sua presença no interior da empresa e as assembléias 

realizadas por setor iriam modificar significativamente essa rela

ção e clarear, para os próprios trabalhadores, as perspectivas do 
movimento. SÓ nesse momento foi formalizada a pauta de reivindi~ 
cações. O papel do Sindicato foi o ·<le sistematizar o "que circula 
va dentro da fábrica": 

"Eu ficava pensando: puxa vida, será que a fábri 
ca conversa com a gente ou não conversa'? será que 
a fábrica sabe aquilo que a gente quer ou nio sa
be? A gente não tinha uma liderança para dar um 
caminho. A gente ficou totalmente perdido. 

Até que surgiu um rapazinho meio diferente lá, um 
barbudo, veio fazendo diversas assembléias pelas 
áreas. AÍ eu fui andando pelas áreas, assisti umas 
3 ou 4 assembl6ias, até que ele veio no meu depílr 
tamcnto fazer a assembléia. Ele subiu uma bancad~ 
(ele nio falava muito grosso nessa ~poca não),fez 
wna assembl6ia e o pessoal aplaudiu, eu me lembro 
das palavras <l~le até hoje. Ele disse assim: "Af i
nal, o que voccs estão querendo?" Q___r.essoal tutfo 
ui e to , nu o s a b ia o que r e s ) o ntf e r . E lc J i z ia : "Vo 

ces estao qucren o zo·. e aumento, vocês estão -
querendo ... " Falou to<la a rauta <lc reivindicação 
~l!le circulava dentro da r:ur1ca. Ai. ele ialou as
sim: "Voccs cstao esquecendo uma coisa: as hor:i-: 

· para<las,,, vocês tem que rei vindicar isso ~a. ramp:1 
nhd'. Dai foi aquele aplauso total. (mecan1co . <l-c 
rnnnutcnção) 

Na segunda-feira (22/S) a empresa declarou ao Sindica
to sua disposiç5o de estudar a possihili<la<le de dar 15~. <le aumcn-
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to, para quem ganhasse até oito salários mínimos, e 10% para os que 

ultrapassassem essa faixa, além de pegar os dias parados. Os tra

balhaJores aceitaram a proposta e voltaram ao trabalho. A situa

çao manteve-se normal até o dia 31/5, quando a empresa comunicou 

que daria 11\ ele aumento FOnforme a Convenção Coletiva assinada 

entre o Sindicato dos MctalÜrgicos e o SINFAVEA. A insatisfação 

entre os trabalhadores da Ford foi grande, pois o Índice que es

tava em estudo pela empresa era maior que o obtido no acordo co

letivo e os trabalhadores confiavam na sua capacidade de conqui! 

tá-lo ,devido à força que haviam demonstrando mantendo a empresa 

totalmente piralisada Jurante oito <lias. Em consequência disso, 

neste mesmo <lia, várias seções <la empresa pararam por algumas ho · 

ras em sinal de protesto. 

Apesar disso, segundo os entrevistados, a sensação pr~ 

dominante entre os trabalhadores,após o final da greve, era de vi 

tória: 

"Ah, o cara se sentia com a bola toda. Fez greve, 
ganhou os dias ~arados; era a primeira greve, foi 
uma vitoria. Ac o que foi aquilo que animou todo 
mundo. Tanto que todo mundo combinou que se chegas 
se no dia 10 (de junho) e viesse algum desconto,a
gente parava de novo. Todo mundo se sentia to<lo 
cheio, sabe, como se tivesse anha<lo um ·o o <le 
ute ol . monta or 

A Greve na Mercedes 

A greve na Mercedes nao chegou a ser geral nem por um 

dia. A estimativa mais otimista registra 8 mil trabalhadores (po~ 

co mais Je 50ºo dos cmpregn<los) paralisados durante um dia e ó mil 

durante um <lia e meio. Ao contrário da Ford e da Sc.ania foi impo~ 

sível generalizar, para o conjunto da empresa, a paralisnçJo ini

ciada nos seus setores mais qualificados. 

A ~lcrr('dc~ tinha, cm compar~ç;io com a Sc;111i:1 e a hJrd l' 

cm comum com a Vulks, uma proporc.;~o menor de trahalhaJores ~intli-
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calizados, dimensões muito maiores e uma disciplina interna mais 

rígida. Além disso, as experiências anteriores de luta haviam ti

do menos sucesso. Em 1977, por exempl'o, o movimento da ferramcnta

ria por aumento e equiparação salarial, ao contrário do ocorrido 
na Ford,na mesma época havia sido derrotado. As reivindicações não 
foram atendidas, e a comissão formada na ocasião não foi capaz de 
se sustentar. 

A rcpressao também havia sido dura contra a paralisação 
das três seç~es da Mercedes (usinagem, ferramentaria e tráfego)em 

abril de 1978 (17 demissões de participantes do movimento). Ape

sar disso, esse foi um fato importante na configuração do clima 
de greve ,tanto na Scania e na Ford quanto na própria Hercedcs .. foi 

a partir desse momento que a possibilidadi da greve começou a 
surgir na empresa. 

Havia também o resíduo da mobilização e a frustração P! 

lo nao atendimento da reivindicação da Reposição Salarial. Porém 
mais urna vez, o estopim decisivo foi a parada da Scania: 

"O roubo do Delfim teve um papel muito importante, 
a bandeira dos 34,1% da Reposição. O pessoal fa
zia os cálculos: "PÔ! 34% a mais no meu salário ... 
PÔ, meu, como eu fui roubado ... " 

Depois que a Scania parou, o clima melhorou bas
tante, ficou propenso a parada. Começou o boxixo 
no vestiário, no ônibus: "Como é, pára ou não p5-
ra, pára ou não pára?" (mensalista) 

Segundo o depoimento de um entrevistado, o trabalho de 
preparação <la g·reve concentrou-se na ferramentaria e usinagcm, se 
ções mais qualificadas que haviam paralisado por algumas horas cm 

abril, sem que houvesse ocorrido nenhuma demissão (os 7 demitidos 

eram da seção ele tráfego). A tentativa era juntar o clima geral 
propfcio ~ paralisaç5o, com a cxpcriancia setorializada de luta, 

ainda que n~o vitoriosa. 

Na segunda-feira, dia 15, alertada provavelmc11te pelas 
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paralisações <la Scania e da Ford , a direção da ~tcrcedes tentou se 
antecipar a uma iniciativa similar dos trabalhadores da fábrica, 
anunciando a implantação de uma nova tabela salarial para os ho
ristas. Mas mesmo assim, intensificava-se a disposição de ir i 
greve, e começava a circular pela empresa uma senha: 

"Você ouvia o boxixo: "Vai parar meia-noite, vai 
parar meia-noite". O pessoal comentava assim: "A 
gente entra às 15:30hs, meia-noite nós paramos". 
Aquele pessoal que estava mais consciente dizia: 
"Vai parar meia-noite, vai parar meia-noite". Mas 
não era assim uma coisa organizada". (inspetor de 
qualidade da linha de montagem) 

Apesar da diferença marcante do grau de organização en
tre as seçoes e a dificuldade,que se evidenciou posteriormente de 
generalizar a greve a partir da sua eclosão nas seções mais quali
ficadas - que havia contecido quase automaticamente na Scania· e 
n·a ForcU a expectativa da paralisação (mesclada cem uma certa i!! 
credulidade quanto à sua possibilidade) espalhou-se pela fábrica 
toda. O depoimento de um mensalista (técnico de laboratório) é 
significativo nesse sentido. Nele está presente outro elemento i~ 
p·ortante também para explicar as limitações da greve na Mercedes 
e o seu relativo fracasso na Volks ; após a parada da Sc<!nia e da 
For~ bs trabalhadores não contavam mais com algo que havia sido 

muito importante - o elemento surpresa. Os patrões já estavam 
alertados, e se armaram para reprimir e controlar o movimento: 

"O pessoal tinha resolvido entrar em grev~ a Pª! 
tir da zero hora. O setor da gente, como e impro
dutivo, tinha momentos que não tinha mais o que 
fazer. Então a gente ficava 15 batendo papo. De 
pois das lOhs da noite já não tinha mais muito o-· 
que fazer, era um ou outro que ficava trabalhando. 
Quando estava chegando perto <la meia-noite, a gen 
te estava desconfiado: será que pâra mesmo ou não? 
A gente ficou naquele <le ver se parava ou não para 
va. Então a gente foi <lar uma volta pela fábrica -
prá ver como estava o clima, como estava o amhicn 
te . O que a s s u s to u :1 1~ ente [o j o número d e eh e f e s 

llC tinha la, tiril\:i\:'.licfo rr:i tuJo quanto cr;l'fãiio, 
cntran o nos 1anw 1ros, ol1:1ndo. f'. cu fcml>ro 11n1l
to bem que llcu mc1a-noi te, o pessoal foi para os 
banheiros, lavou a miio, voltou todo mundo pr:Ís má 
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quinas e ficou todo mundo parado, independente 
dos chefes que estavam lá. Pra mim ficou muito 
gravado esse mc~ento". 

As primeiras seções a parar foram a ferramentaria e a 

manutenção, a partir de uma operação-tartaruga, que foi ficando 
cada ~ez mais lenta, até parar totalmente( 36 l. Nessa noite, nenhu 
ma outra seção aderiu. 

No dia seguinte, a greve se alastrou atingindo cerca 

de 8 mil trabalhadores: 

"Pelo que eu me lembro no dia seguinte de manhã 
teve uma assembléia quando a gente soube que a 
turma da noite tinha parado". (inspetor de quali 
<lade) -

.A direção da cmpr;esa tentava evitar a propagaçao de mo 

vimento, isolando as seções e fazendo um trabalho de contra-in

formação: afirmando, em cada uma delas, que nas outras o traba
lho era normal. Além disso, tentava negociar isoladamente com a 
ferramentaria, certamente por saber que esta seção era chave pa
ra a sustentação do movimento. Os ferramenteiros, no entanto, to 
maram a mesma posição que havia sido adotada na Pord, de só nego
ciar com a presença do Sindicato. Tamb6m entre os trabalhadores 

a experiência se propagava rapidamente. 

Lula, cm depoimento à Revista "Cara a Cara" (1978:59), 

afirmou ter sido procurado por uma comiss5o de ferramenteiros da 
' u ~:crccclcs no primeiro dia da greve informando o que teriam <li to a 

empresa quando procurados por ela após a paralisação do trabalho: 

"Olha, nós não queremos conversa com vocês, .e não vamos dizer o 

que queremos. Quem vai dizer o que a gente quer 6 o Sinditato, 

qu~mdo ele vier aqui conversar com a gente". 

Segundo Lula, os trabalhadores teriam acrescentado: "/\ 
oricnt~u:no que o Sindicato deu foi que só há negociação quando as 

máquinas estiverem p:1ratl~s. Pois bem, na Mercedes elas cst:lo Pi~ 

rallas. E nós queremos negocia agora". 



"Nós até brincamos com os caras: "Nós estavamas 
brincando, vocês levaram muito a sério aquilo que 
a gente estava falando". (37) 

Os trabalhadores ela linha de montagem foram os mais 
pressionados. Os chefes não saiam de lá, ameaçando os operários 
de demissão e dizendo que a fcrramentaria havia voltado ao traba
lho. Os trabalhadores, entretanto, reagiram à intimidação: alguns 

deles foram até a ferramentaria, constataram que o pessoal conti 
nuava parado, voltaram e disseram aos outros: 

"Não, a ferramentaria está parada e nos vamos con 
tinuar parados". (38) 

Durante os dois dias de greve a pressao das chefias, da 

segurança interna e da própria diretoria da emprcsa,foi forte e 

constante, no sentido de forçar a volta ao trabalho, o que acabou 

acontecendo em algumas seções. Por outro lado, os diretores de b~ 

se percorriam incessantemente a fábrica, tentando neutralizar es
sa pressao, e incentivar os operários a paralisarem novamente as 

máquinas. 

No final <lo segundo dia de greve, e apesar ela nao para

lisação total da fábrica, os empresários recuaram. O Sindicato 

foi convocado para uma reunião,onde foi proposto um aumento de 

15% a ser conce<lido em tr~s parcelas, sendo a Ültima paga em mar
~º de 1979, ou seja, ~s v~spcras <lo novo reajuste oficial. 

No dia seguinte (18/S), essa proposta foi apresentada 
pelo Sindicato aos traball1a<lorcs, em assembl6ia realizada no in

terior da empresa, tendo sido aprovada,scm que porém houvesse un~ 
nimi<ladc. A insatis~ação foi grande cm alguns setores, principa! 

mente entre os fcrr~11ncnteiros, que permaneceram paralisados duran

te mais três horas cm sinal <lc protesto. 

Na avaliação <los rcsulta<los <lo 111ovimcnto, os trabalha
dores enfatizam principalmente a importância de terem rompido a baE 
reira ela impossibilidade, ela incrc<lulidatlc no que dizia respeito 



à própria força, à própria capacidade <lc gerar um movimento co

letivo capaz de promover alterações na situação vivida. E <lentro 

disso, a importância <la vitória obtida que,por sua vez,se desdo

bra em dois aspectos: o aumento concreto obtido e o fato dela "ter 

sido o começo para o que veio depois". 

"O pessoal sentia que não <lava para ar,uentar mais, 
então come~ou por aí. A parada foi assim mais ou 
menos cspontanea. Havia uma necessidade mu i to for 
te, porque o salário ficou tão defasado que o pe! 
soal sentia na pele mesmo. Então o pessoal se re
voltou, foi uma revolta geral. De repente o pes
soal parou mais numa euforia, numa necessidade de 
parar para tentar conseguir alguma coisa. Eu me 
lembro que o Lula fez uma assembléia, mas depois · 
que o pessoal já estava parado. Não foi ele que 
pediu para o pessoal parar". (operador ele máquinas) 

"O mais importante que eu acho é que ali foi o co 
meço. Eles pagaram até os <lias, deram lli. Então
ali foi o estopim mesmo. Nós ganhamos e o pessoal 
fic6u incentivado. Um cruzeiro que o trabalhador 
ganha ele já fica empolgado, você pode imaginar 
quando ele consegue tudo. Aquele 78 foi marcante 
por causa disso, pela cmpolgação que o trabalha
dor teve". (inspetor de qualidade) 

"O que eu acho que foi mais importante foi justa
mente a vitória. Porque ainda não tinha nada orga
nizado, não tinha comissão de fábrica, delegado 
sindical, CIPA, não tinha nada. O pessoal foi mais 
na empolgação, n~? Apertou, apertou, at~ que um 
dia estourou. Se estoura e não dá nada ia ficar 
mais muito tempo prá conseguir fazer alguma coisa. 
Nessa ~reve foi de fundamental import~ncia a vit§ 
ria: os 11\, os dias parados. Tinha sabor. To<lo 
mundo ficava feliz da vida, tinha sabor de vitória. 

Porque a verdade é que ninguém acreditava naqui
lo. Até um mês antes tb greve, nin~uém acretli ta
va que ia ter greve, ou que <lava pra fazer greve, 
que tinha abertura suf icicntc no país para fazer 
greve. A vitória foi essencial pr5 confiança e p~ 
ra o prosseguimento ela briga toe.la. Era tudo pica
dinho, mas quase todos os meses t i nha um ~1 t111H.·nt i
nho. Sempre tinha um aumcntinho". (mensalista) 

Para que css :1 primeira experi ência tivesse o signif"iL· :1 

do positivo, de Jcscobcrta. da própria capaciJudc de luta, :1 i1111h> .~ 

t?tncia <la vitória (ou seja, <la consccu1.;iio de um ;1conlo ravor;Ível 
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aos trabalhadores) era muito grande. Assim como a ausência de re 
pressão policial mais direta foi um elemento que favoreceu muito 

a .disposição de adesão à luta. Mas há também um outro lado da moe 
da: além da vitória material, a participação cm si no processo 
tinha também grande importância, fazia parte do significado posi
tivo da experiência. Isso aparece na frustração do trabalhador que 
estava disposto a parar mas que não conseguiu fazê-lo. Apesar de 
receber exatamente o mesmo aumento que os outros,não era a mesma 

coisa, não tinha o mesmo "sabor": 

"No setor de usinagem a minha seção foi a Única 
que não parou. Tinha eu e outro colega, a gente 
já tinha trabalhado antes em outra firma, a gen
te tinha feito já algum movimento, mas na Merce
des não dava porque não tinha condições, era man
dado embora na hora. Qualquer coisa que o traba
lhador fazia era cortado. Então a gente ficou cha 
teado porque a seção não parou. 

A gente entrou, as outras seções paradas e o pes
soal da nossa trabalhando. A turma que ia saindo 
as lühs estava trabalhando, e a gente entrou, fi
camos até umas 10:15 eu e ele pàrados. Daí pas
sou um contra-mestre, rorque tinha um pessoal que 
queria parar, ele ia só passando e olhando, com 
cara de bravo. AÍ a turma já foi tudo trabalhando, 
quando a gente viu estavam todas as miiquinas liga 
das, ficou só eu e esse colega andando. AÍ nós vI 
mos que não tinha jeito e fomos trabalhar. E quan
do saiu o acordo a ente ficou bem chateado orcue 
nao tin1a part1c1pa o. opera e maquinas 

-Assim como nas outras empresas, apos a greve, e apesar 
das dificuldades, aumentará muito a presença do Sindicato no seu 

interior. 

A Greve na Volkswagen 

Apesar das inúmeras ações de rC'sistência e protesto ocor 
tidas nos anos anteriores a 1978 na Volkswagen, nenhuma delas ha 

via atingido a empresa como um todo. A ferr:11nc1!tarii: era a scçao 

mais ativa e organizada, tendo realizado Juas paralisaç6cs impo! 
tante!i nos anos de 1~73 e 1974. Os dados obtidos indicam, pc1rê111, 



265 

a existência de urna grande distância entre as seçoes mais qualif! 
cadas e o conjunto da crnpre.sa. Certamente as suas dimensões gigan 
tescas e o grau de repressão interna que a caracterizavam eram fa 
tores importantes para explicar esse dado( 39 ). 

O primeiro movimento que atingiu mais amplamente a 

fabrica foi a Campanha de Reposição Salarial. Um dos entrevista 
dos refere-se a esse como um momento de aproximação entre o Sindi 
cato e a base da categoria; 

"O Sindicato fez um trabalho importante na Campa 
nha da Reposição Salarial, os 34\ que o Delfim -
surrupiou. O Sindicato nessa época começou a mu 
dar o esquema de trabalho dele: em vez de chamãr 
muita assembléia na sede, começou a ir nas portas 
das fábricas para explicar o que o Delfim estava 
fazendo com o bolso do trabalhador. Começou assim 
uma discussão dentro da fábrica. O pessoal come 
ÇOU a fazer 35 continhas e ver que O prejuÍzo era 
muito alto. Então foi por aí que começou a organi 
zação." (mecânico de manutenção) -

O Sindicato aparece assim como um elemento importante 

na reduzida experiência de unidade que havia naVolks, mais atrav6s 
da organização , de um movimento geral de categoria, do que do 
trabaLho desenvolvido pelos diretores de base no interior da em 

presa. 

Ao contrário da for.d e da Mercedes, no período imcdiat~ 
mente anterior à eclosão da greve, não havia ocorrido na VOLKS ne 

nhum movimento significativo de que se tenha notícia. A paralisE_ 
çao da Scania, entretanto, provocou grande inquietaç5o tamb6m e~ 

tre os trabalhadores da Volks, principalmente nas seções de usina 

gem e ferramentaria. Portadores <le uma significativa (para as CO}! 

<lições da época) experiência de luta, eles sentiram-se, como os ll~ 

mais trabalhadores, animados e talvez desafiados pelo que estava 
ocorrendo nas outras empresas. O ônibus tornou-se o principal Pº!! 

to de contato e discussão. As notícias uas greves ,puhl icac.la~; nos 
jornais, rádio e televisão ,eram muito comentadas, assim como as i.n 
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formações trazidas por parentes e amigos que trabalhavam na Scania 

e na Ford. Dessa forma, o clima de greve que se espraiava 

ABC atingia também a Volks. 

pelo 

Apesar disso, os depoimentos nao falam de qualquer orga 

nizaçio ou preparaçao para a greve, a nao ser na fer ~1mintaria: 

"Que cu saiba não havia, pelo menos no pessoal da 
produção, algo assim preparado para parar. Na fer 
ramcntaria, como é o pessoal mais avançado, deve 
rra-ter al&uma coisa mais organizada, mas o res 
tante da fabrica nio tinha. 

Não havia espírito ainda. Apesar de toda a discus 
sao, do ~fovimento de Reposição Salarial, de toda
ª movimentação que vinha de fatos externos como 
o Movimento Estudantil, parece que o pessoal via 
a coisa de maneira muito pouco concreta, uma coi 
sa mais ou menos distante, e cada um não tinha -
ainda, colocado dentro de si, o que seria parar 
a Vo lkswagen." ( 40) 

A preparação explícita para a greve, resumida i ferramen 

taria e iniciada ap6s a eclosão da greve na Scunia supunha tam 

bém a tentativa de estender a greve para o restante da empresa. 

"Quem estava organizado era o pessoal da fcrramcn 
taria. A parte central da ferramentaria era a Ala 
7. Em cada ârea, na usinagcm, por exemplo, tem um 
plantão de ferramentaria. Entiio a manutenção, por 
exemplo, onde eu trabalhava, a gcntcandava pela 
fâbrica todinha. Então o companhe iro da fcrrarncn 
taria passava um papclzinho: 'Ta l hora vamos pã 
rar'. Foi mais ou menos assim." (mecânico de ma
nutenção). 

Os fcrramcntciros utilizavam a sua função específica no 

processo de trabalho (sua maior mobilidade e possibilidade de co~ 
tato com v5rias ~rcas da empresa) para tentar espalhar o movimento 

nela fábrica, convocando os trabalhadores à paralisação. Vale ass..!:_ 

nalnr que existiam na época 1. 800 ferramente iras na Vo1 ks (mais 

de 7 oi do número total de operários <la Se ani:J). 
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Também de outras formas o clima de greve se propagava 
entre os trabalhadores da Volks. Eles também liam jornal, viam 
televisão, ouviam . rádio, escutavam e ·participavam das conversas 
que ocorriam sobre o que estava acontecendo na Scania. 

Na terça-feira dia 16/05 à noite, um dia após a parada 

da Pord, 1.100 ferramenteiros da Volks paralisaram o trabalho. As 

outras seções da fibrica, entretanto, não acompanharam o movime~ 
to. Muitas delas não chegaram sequer a saber o que estava ocorre.!! 
do, porque as comunicações internas foram imediatamente cortadas. 

A direção di Volks foi a primeira a adotar essa medida, assim c~ 
mo a se confrontar e tentar derrotar a tática dos "braços cruz! 

dos, máquinas paradas", até aquele momento adotada por todos os 
grevistas e elogiada como sinal de "comportamento pacífico e or 

dei ro" por diversas autoridades: no dia seguinte (17 /O 5), quando o 

n~mero de grevistas havia se elevado para 4.000, com a adesão dos 
setores de afiação e modelagem, a empresa passou a proibir a pe! 
manência nos seus postos daqueles que não estivessem trabalhando. 
Os que entravam na fábrica dispostos a trabalhar eram acompanh! 
dos pelos guardas atê suas máquinas, não podendo delas se afas 

tar sob hipótese alguma. Os trabalhadores eram seguidos pelos 

guardas inclusive até o banheiro. 

Ainda na noite do dia 16, foi feita uma reunião do De 
partam~nto de Relações Industriais com representantes dos setores 

que haviam paralisado. A empresa prop6s-se a .dar o que fosse acor 
dado nas outras f~bricas Ja região. A proposta não foi aceita e na 
manhã seguinte a paralisação ampliou-se. foi realizada nova rcu 

niao com a R.I., com a presença de 60 ferramenteiros e quatro <l! 
retores de base do Sindicato na empresaC 4l) Um pouco mais prep~ 
rados, os trabalhadores formalizaram a reivindicação de ZO°õ J.c 
aumento imediato. Chegou-se a um acordo provisório: voltar ao tr! 
balho, aguardando até scxta-fci ra (19/05) uma resposta da empr~ 

sa. No turno da noite, o trabalho foi normal. 

Ao terminar o prazo concecli<lo pelos trabalhadores, ;1 di 
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reçao da empresa nao havia dado nenhuma resposta. Nova paralis! 
ção foi decidida em reunião da ferramentaria. Na hora do jantar, 
os trabalhadores dessa seção conseguiram se comunicar com os de 
mais, conseguindo a adesão de 50 a 60\ do pessoal ~o turno. A 

maioria, no entanto,só conseguiu resistir por pouco tempo à violen 
ta pressão das chefias e do pessoal do R. I. O movimento voitava 
a se restringir quase que apenas aos ferramenteiros. 

A estamparia conseguiu permanecer parcialmente parada 
por cerca de duas horas e meia, segundo o depoimento de um dos en 

trevistados: 

"Em 197 8, no meu setor, teve greve em parte dele. 
Eu estava no turno da noite e a estamparia fez 
uma parada de 2h30m. Na hora, quando parou, foi · 
uma novidade muito grande. Foi atê um diverti 
menta para a maioria dos companheiros quanno pa 
rou total. Parou 1/2 noite. Quando foi meia-nõi 
te e meia, o Gerente do Departamento jâ estava -
no setor, dava tropeção prâ todo canto, corria 
pra ca, corria prã la, tentava fazer reunião com 
os prensistas. Tentou fazer uma prensa funcionar, 
mas aí foi um monte de assobio que todo mundo fi 
cou fazendo: FIUUU ... Então ele não conseguia 
fazer produzir e teve que parar mesmo, aquela noi 
te não teve produção. Então a gente viu assim um 
clima, por parte dos gerentes da area, um clima 
nervoso, ligava para a diretoria. Mas não teve jei 
to não, o pessoal ficou parado mesmo, naquela noi 
te ninguém trabalhou." (ajudante geral). 

Apesar das dificuldades de mobilização e do maior con 

tro le exercido sobre os operários da linha de 11Dnt agem, e lcs t ª!!!. 
bém conseguiram aderir parcialmente ao movimento, exercitando os 
ardis e a inventividade possível, referidos tamb6m a espccific! 
dades do seu lugar no .processo de trabalho. 

-"A linha de montagem parou três vezes num dia so, 
assim nesse esquema: parava 30, 40 minutos. Pb! 
que a linha 6 assim, não dií para voltar de uma 
hora para outra. At6 o pessoal ir para o seu Pº! 
to <lc t:abalho, jâ J.emorou quase uma hora. Se t~ 
ve três paralisações, demorou mais ou menos <lu~ s 
horas e meia, três horas." (mccunico tlc m:.mutcn 
ção). 
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A empresa, desde o primeiro dia, montou um forte esqu~ 
ma de repressao, com guardas armados e a chefia na parti de cada 

seção, impedindo os trabalhadores de saírem dos seus postos e os 

grevi~tas de permanecerem no seu interior. Estes tentavam resis 
tir: respondiam afirmativamente à pergunta feita na entrada pela 

segurança a respeito da sua disposição de trabalhar. Batiam o car 

tão, dirigiam-se a seus postos, caminhavam na direção da ~ âquina 

e ficavam ao seu lado de braços cruzados. Virias trabalho ci a res 

começaram então a ser tirados à força de suas seções, levados até a 

segurança e daí para fora da fibrica: 

"Em 1978 teve essa greve na ferramentaria. A ca 
sa de miquinas fica abaixo da ferramentaria.--"'En 
tao a gente via da casa de máquinas todo aquele
pessoal da ferramentaria parado. Inclusive o dia 
que o DOPS esteve lâ junto com todo o policiamen 
to da Volks (que ê ' PM mesmo, a segurança da VolKs 
é baseada nisso: sargento, tenente, coronel ... ). 
Quando o DOPS veio (e eles fizeram questão de fa 
lar que o DOPS estava li dentro), eles obrigaram 
todos os ferramenteiros a entrar no ônibus. Colo 
caram os ônibus dentro da fábrica e colocaram o 
pessoal da ferramentaria todinho prâ fora da ·fi 
brica. 

Então a gente falava pros companheiros: 'Se esses 
companheiros da ferramentaria (se bem que naquela 
Tuoca nem de companheiro a gente chamava) ganharem 
esse movimento, a gente vai ter que chegar nos 
homens e falar pra eles: nao da esse aumento nri 
mim que eu nao mereço, cu nao fiz naJa por isso." 
(maquinista da caSãCie aguas) 

Outra vez aparece a frustração, e uma certa vergonha de 

nio ter participado do movimento. A vantagem material do acordo 

(que foi o mesmo, para grevistas e não grevistas no setor autom~ 

bilistice) perde o sabor, não tem o mesmo sentid~ quando nio aco~ 

panhado da sensação de ter contribuído, com o pr6prio esforço e 

risco, para o resultado da ação coletiva e do cnfrentamcnto ocorri 

do ("não dão esse aumento prâ mim que cu não mereço, eu não fiz 

nada por isso".). 

Impedidos de pe rmane cer na empr esa, os grevistas proc~ 
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raram o Sindicato, fazendo reuniões diârias na sua sede, algumas 

delas com cerca de 2.000 participantes. O Sindicato orientava os 

trabalhadores a tentar voltar à fâbrica, o que foi considerado por 

alguns como "falta de alternativa" ou "falta de apoio" (Frederico, 
1979). Atê esse momento, a empresa só havia conversado com os fer 

ramenteiros e com os diretores de base. Só concordaram em convcr 
sar com a diretoria do Sindicato no dia 19. 

A paralisação parcial prosseguiu atê o dia 24/S. Nesse 

dia e em meio ao clima de repressão e intimidação, 28 grevist~s 

foram ameaçaélos de demissão por justa causa. Os diretores de base 

do Sindicato protestaram, alegando que a empresa não poderia fa 

zer isso. O advogado patronal respondeu que era ilegal bater o 

cartão de ponto e não trabalhar. Os diretores então assumiram o 
compromisso de pedir aos ferramentéiros a volta ao trabalho, caso 

os 28 não fossem demitidos e a direção da empresa assumisse o 

compromisso de dar o aumento que fosse dado pelas outras empresas. 

Wolfgang Sauer (diretor da empresa) fez isso por escrito. Com o 

documento na mão, os diretores de base foram até a ferramentaria. 

A grande maioria ainda estava paralisad~ mas acabou aceitando a 
pro_posta de volta ao trabalho c42 ). 

4 - .A ATUAÇÃO DO SINDICATO NAS GREVES 

O que primeiro deve ser observado em relação ~ postura 

assumida pelo Sindicato dos Metaliirgicos de Sio Bernardo no <lecor 

rer das greves, são as suas declarações piiblicas isentando-se da 

responsabilidade pela deflagração do movimento. Como se procurou 
demonstrar at6 ~gora, essas declarações correspondiam, por um 

lado, i realidade dos fatos: a deflagraçio da greve n5o foi uma 

decisão da diretoria do Sindicato, que recebeu inclusive com uma 

certa incredulidade a notícia dada por Gilson Menezes e Severino 

Alves da Silva (diretores de base da Scanial a notícia, a partir 
do dia 10 de maio, de qne a fábrica iria parar. 
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"Dias antes o Gilson, numa reunião da diretoria 
falou que a Scania parava no dia 12 de maio. Nós 
não acreditamos e deu ati dissid~ncia na direto 
ria·. A verdade é que ficamos esperando o dia dã 
Scania parar."(43) 

No dia 12, data marcada para a paralisação da ferrame~ 
taria da Scania, a diretoria do Sindicato reuniu-se pela manhã, 
mais cedo que de costume, para aguardar o desenrolar dos acoi:teci 

mentas: 

"Quando o Gilson telefonou prâ gente de manhã, di 
zendo que a greve ia estourar, veja que situação: 
( ... ) Fazia,de 24 de abril pro dia 12 de maio, exa 
tamente dezoito dias que a diretoria havia tomado
posse. Quatorze companheiros que nunca haviam par 
ticipado de nada no Sindicato. Nenhum de nós ti -
nha participado de uma greve. Então a gente nãõ sa 
bia se pulava de alegria ou se ficava com medo .•• " 
(44). 

Lula relata que logo em seguida começaram as pressões 
telefônicas sobre o Sindicato,por parte da diretoria da empresa 

e da Delegacia Regional do Trabalho. Nesse momento a diretoria 
do Sindicato teria se reunido e resolvido "sair dizendo": 

"Oh! a greve é esllontânea, nós nao temos nada com 
a greve, vamos assumir porque o trabalhador esti 
em greve, nós não temos nada com ela." (45) 

A fala de Lula evidencia que, além do aspecto acima men 
cionado, as declarações oficiais do Sindicato nesse momento po~ 
suiam um evidente sentido de auto-defesa. Os sindicalistas tinham 

plena consci~ncia de todo o aparato legal e repressivo existente; 

e pronto a ser acionado contra eles. Naquele momento, era impossf 
vel ter qualquer certeza ou sequer uma previsão mais clara quanto 
ao desenrolar dos acontecimentos e os seus resultados. Tudo pod~ 
ria acontecer. Daí a preocupaçao cm preservar a entidade e a sua 
diretoria de uma possível ação repressiva. As declarações das au 
tori<ladcs govcrnamcntais,fcitas nos primeiros dias da grcvc,<lc que 
o 1iiovimcnto só ser.ia consi<lerado como tal e portanto passível <le 
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ser enquadrado na legislação correspondente ,caso o Sindicato assu 
misse a responsabilidade pela sua deflagração,são evidências sufi 

. .·d (46) -cientes nesse senti o . 

Hã que distinguir também o Sindicato,enquanto enti~~de, 
da atuação dos diretores de base no interior das empresas. .:-fo C! 
soda Scania, a participação destacada de Gilson Menezes na !1rep_! 
ração e deflagração da greve (juntamente com outros ativist ~s ) 

foi citada em todos os depoimentos e registros existentes a respe! 
to. O mesmo parece ter ocorrido na Ford, embora .nessa empresa o 

peso da ferramentaria, enquanto seção mais organizada,parece ter 
sido mais decisivo do que a própria atuação dos diretores. Na 
Volks, por outro lado, a debilidade do trabalho dos diretores de 
base foi um fator que contribuiu significativamente para que fra 
cassasse a tentativa de paralisação total da empresa. 

Apesar de significativa na maioria dos casos, a atuação 
dos diretores de base se dava ainda de maneira isolada. No jogo das forças 

em confronto, era muito diferente que a relação fosse estabeleci 
da entre a empresa e o diretor de base ou entre esta e o Sindica 
to,enquanto entidade, representado pela sua diretoria. Inclusive 
devido à pouca experiência de muitos deles, tal como enfatizada 
por LJla. Não foi à toa que a tática comumente utilizada pelas e~ 
presas consistia em tentar jogar a responsabilidade do movimento 
sobre o dirigente sindical de base, resistind6 a conversar com a 
diretoria do Sindicato. No caso da Ford, por exemplo, isso só foi 

ocorrer no quarto <lia de greve, após forte pressão dos trabalhado 
res, que assumiram muito claramente,c desde o começo,a posição de 
só negociar com a presença do Sindicato. Na Mcrcc<lcs a tfitica uti 
lizada foi parecida: a empresa tentou negociar apenas com os dir~ 
tores de base e a ferramcntaria, aproveitando-se da dist5ncia r~ 
!ativamente maior existente entre essa seção e as demais, exprc! 
s a nas di ficulda<lcs de generalizar o movimento para o conjunto 
da empresa. Os trabalhadores asswniram tamb~m firmemente a pos! 
ção de só ne~ociar cm conjunto e com a presença do Sindicato. 
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De qualquer maneira, e apesar das debilidades e das di 

ferenças existentes em cada um do.s casos, sem dúvida o trabalho 

desenvolvido pelos · diretores de base no período anterior à greve 

significava um importante acúmulo,no sentido da presença do Sin 
dicato no interior das empresasC 47 ). 

A greve, no entanto, significou um momento decisi vo no 

encontro entre o Sindicato e o conjunto dos trabalhadores u~ cate 

geria. Atê então, os laços existentes eram débeis e episódicos, 

aoes ar de estarem sendo progressivamente estreitados nos anos . ª.!! 
teriores ,~rincipalmente por ocasião do ~ovimento de Reposição S! 

larial de 1977. No momento da greve, os trabalhadores demonstr! 

ram uma grande confiança na sua entidade, o que sem dúvida era r~ 

sultado de todo esse trabalho anterior. Como jâ foi assinalado, 

o próorio Sindicato se surpreendeu com a receptividade 

entre os trabalhadores. 
encontrada 

O papel assumido pelo Sindicato após a eclosão do movi 

menta foi, além da sua defesa pública, a sua representação nas 

negociações realizadas com os empregadores. Chamado pelos grevi~ 

tas ., em todas as fábricas analisa~as, logo após a eclosão do mo 

vimento, o Sindicato recusou-se terminantemente a aconselhar os 
\ 

trabalhadores a voltarem ao trabalho e parece ter se mantido bas 

tante fiel às reivindicações por eles formuladas, assim como 

decisões das assembléias, realizadas no interior das empresas, 

p,eralmente com a sua presença. 

.. 
as 

Esse T)adrão de relação é bastante distinto, por exemplo, 

do que teve lugar na cidade de Sio Paulo. Al~m de, no que tudo 

indica, o Sindi~ato dos ~etalÚrgicos n~o ter tido, nessa cidade, 

qualquer participação na preparação das greves (papel desempenh~ 

<lo pela Oposiç5o Sindical após a narada da Scania , ele foi, cm 

virias casos, chamado a negociar pelas empresas e n~o pelos traba 

lhadorcs (o que evidentemente revelava a cxist~ncia de um grau mu! 

to menor de confiança CTil rclaç~o ao Sindicato), Jssumindo o papel 

de mediador e nao <lc renrescntantc dos trahnlhaJorcs. 
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Apesar de ,no geral bastante positiva, a relação do Sin 

dicato de São Bernardo com os grevistas não foi isenta de confli 

tos. Na Mercedes e na Ford, o <les contentamento em relação aos acor 

dos aprovados (por motivos jã explicados), foi em parte dirigido 

contra o Sindicato, que apareceu como o seu patrocinador. 

Intervindo no conflito a partir da situação par-: :. cular 

de cada empresa e no momento em que a greve jâ havia se config~ 

rado, a linha principal de atuâção do Sindicato foi a de tentar 

che~ar is Convenç6es Coletivas de trabalho com ~s diversos sindi 
catos patronais (SINFAVEA, SINDI PEÇAS e SD1ESP). Conforme discu 

tido no ca~ítulo anterior, esse tinha sido um dos principais obje 

tives da luta travada pelo Sindicato durante longos anos, sist~ 

mática e intransigentemente negado pelos empresários em todas as 

ocasi6es. O momento da greve, ~ortanto, ou como havia previsto e 

aconselhado Lula, o momento "em que os trabalhadores partissem p~ 

ra formas mais radicais de luta como a paralisação da produção" 

foi a primeira ocasião em que esse objetivo se tornou realmente 

viável, ou seja, ~nde a ação dos trabalhadores teve força sufici 

ente para romper a intransigência natronal. 

O Sindicato concentrou suas forças nesse objetivo, de 

acord~ com uma estrat~gia de promoção da unidade da categoria, 

mesmo que isso significasse reduzir as conquistas imediatas de al 

guns dos seus setores mais avançados (como a ferramentaria da Me! 

cedes ou a r:or<l no seu conjunto). Com esse argumento, a diretoria 

do Sindicato tentou convencer os trabalhadores <la Ford da impo! 

tância da Convenção Coletiva firmada com o SINfAVEA. O Sindicato 

alegava que ,mais importante que um aumento de 15% para os trabalh.~ 

dores da Ford seria um aumento que, embora menor, atingisse uma 

parcela mais ampla da categoria. Vale lembrar que o acordo coleti. 

vo, al~~ de atingir todos os trabalhadores da indÜstria automobi 

lfstica (cerca de 60~ da categoria), tenderia a se tornar um rrfe 

rencial para os acorJos nas Jemais empresas e um impulso para quC' 

se chegasse ao mesmo resultado cm outros sub-setores <la categoria, 

como o de máquinas e autopeças. 
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S - OS EMPRESÃRIOS E O GOVERNO 

Os Empresários se Dividem 

Confiantes na desproporcional correlação de forças vi 
gente durante tanto tem~o dentro e fora das empresas , e <lcsacus 

tumados a pensar nos trabalhadores como seres dotados de vontade 
e movimento próprios, a primeira reação dos empresários, ao eclo 
direm as greves de 1978, foi de surnresa. As diferentes, contradi 
tórias e is vezes mutuamente ofensivas declaraç6es que se sucedi 
am diariamente nos jornais, denotavam o despreparo e a ausência 
de uma estratégia comum para lidar com o fato novo que surgia. 

Como pano de fundo, a disputa pela direção da FIESP,em cuja ele! 
ção, realizada no ano seguinte, Luis Eulilio Bueno Vidigal (então 
~residente do SINDIPEÇAS), derrotaria _Theobaldo de Nigris, à fre~ 
te da entidade desde 1964, e expressão clara da linha mais dura dos 

.- . 
empresar1os. 

Ao iniciar-se o movimento grevista, as empresas que ain 
da nao haviam sido atingidas pela paralisação criticavam aquelas 
que mostravam alguma disposição em negocia.r com os trabalhadores. 
Luiz Inácio da Silva relata que o conjunto das empresas do setor 

\ 

automobilístico exerceu forte pressão sobre a diretoria da Scania, 
para qµe esta não cedesse is reivindicaç6es dos trabalhadores. S~ 

gundo Lula, a Scania estivera disposta a conceder os 20\ de aume~ 

to. Antes por~m que o acordo fosse firmado, as partes foram conv~ 
cadas Ilcla DRT,onde o advogado do SINFAVEA, Dr. Otávio Bueno Mag~ 

no ,teria acusado a direção da empresa de ''romper o seu compromi~ 
so com a indústria automobilística", levando-a a recuar <la sua 
proposta e a oferecer aos trabalhadores apenas 6\ de aumentoC 4H). 

Essa situaçao só teria se modificado a partir do momcn 

to cm que os trabalhadores da Ford demonstraram sua [orça,paral_L 
sanda totalmente :i cmprcs a por vários <lias. A <li reção <la cmprcs a, 
que até então havia se mostrado das mais int ransigcntcs, recw;;111 
<lo-se a conversar com o Sindicato, sendo das primeiras a pedir a 
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decrct ação da ilegalidade da greve e pressionando a Scania para 
que ela não cedesse, mudou de posição, tomando as principais ini 

ciativas no sentido de viabilizar a Convenção Coletiva com o Sin 
~icato dos Metalúrgicos: 

"A coisa soment.e se inverteu quando a Ford também 
teve seus trabalhadores em greve, pois aí ela 
pressionou o sindicato da indústria automobilísti 
ca (patronal) para fazer a~orrlo conjunto e igual
para todas as empresas. A r:ord tinha resistido em 
dar o aumento atê o fim. Quando e la percebeu que 
ninguém iria voltar ao trabalho se não houvesse 
concessões, ela resolveu pressionar o Sindicato 
patronal para fazer um acordo padrão." 

Publicamente os empresários se dividiram no tratamento 
do movimento .. Suas posições podem ser agrupadas em duas grandes 
tendências: uma que pretendia resolvê-lo pela repressão e apela~ 

do para a interferência do Governo,e outra que,.em certa medida,r~ 

conhecia a sua legitimidade e manifestava disposição de encontrar 
formas de convivência com a nova situação. 

Para o primeiro grupo, a greve foi vista como uma amea 
ça à ordem: responsável por uma série de "catástrofes" que ocorr~ 

riam no olano da economia ou, conferindo um caráter mais político 
\ 

ao movimento, por um intolerável desrespeito à lei e ao "princf 

pio da autoridade". Seus representantes mais expressivos: a dire 
çao da FIESP e da Volkswagen. 

No dia 9 de junho de 1978, a direção da FIESP enviou 
um documento oficial ao presidente Geiscl, demonstrando "profunda 
preocupação" pe 1 a marcha das greves cm São Paulo. Considerava que· 
havia perspectivas de generalização desse movimento por todo o 
país, o que, no seu entender, traria "conseqüências imprevisíveis 

para a sc-gurança nacional" e expressando uma opinião mais alarmi~ 
ta que a do pr6prio Comandante do II Ex~rcito Aue j5 havia <lccl~ 
rado n5o ver no movimento, at6 aquele momento, nenhuma ameaça 
segur:mça nacional. O documento empresarial falava <le um "panor~ 
ma·sombrio e pouco alentador", reclamando maior participação <la 
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entidade na definição <los rumos da política econômica e trabalhis 

ta do governo. Afirmava a necessidade de encontrar uma solução no 

sentido do reestabelecimento do "império da lei" e da preservação 

do "princípio da autoridade": as "constantes manifostações das ma! 
sas trabalhadoras contra a política salarial" estariam realmente 

sensibilizando a opinião pública brasileira, "da qual o emprcsari! 

do é ·peça importante", e a inexistência ele qualquer sistemática 

nos acordos realizados, fazia com que novos reajustes se sucede! 

sem "em porcentagens que estão sempre variando para mais". Isso 

significava não apenas prejuízos crescentes para as empresas ,como 

criava uma situação de permanente instabilidade, pois propagava 

a insatisfação dos empregados que haviam recebido reajustes meno 
res, em uma espiral sem fim(Sl). 

O documento se encerrava com uma proposta de abono g! 
ral de 12% sobre os salários atê a faixa de 8 mínimos, para "apl! 

-car, ou pelo menos minimizar as exaltações que se vem notando 

nas camadas sociais de baixas rendas". Esses 12% deveriam ser pa_!:. 

celados e a metade deles seria repassada pelos empresários para 
os preços de seus produtos(SZ). 

No dia seguinte, Jorge Il..iprat, um dos vice-presidentes 

da FIESP, nedia publicamente a intervenção do Governo "para evi 

tar o caos" e restabelecer o "respeito à lei": 

" ... dentro do regime democrático cm que vivemos, 
de livre manifestação <las partes, a primeira coi 
sa a ser respeitada 6 a lei. Desde o momento ei 
que a Justiça Trabalhista julgou ilegal a greve, 
deve o Poder Executivo fazer cumprir a lei."(53) 

Wolfgang Sauer, presidente da Volks, afirma sua posiç5o 

contrária~ negociação direta dos saiarios, porque elas irnplic~ 

riam no descontrole <los preços, comprometendo o combate~ infl3ç~~ 

Tenta retirar qualquer legitimi<laclc <lo movimento grevista, <lizc~ 

do que os trabalhadores haviam "agido egoisticamcntc" fazendo gr~ 

vcs. As conscqllências dessa atitude irresponsável seriam n rc<luç?ío 

das possibilidades de investimento, <la oferta de trabalho, o :1u 



mento dos custos de _produção e a consequente redução da capacid! 
de de exl)ortar. Sauer pedia também a intervenção do Governo: co_!! 
siderava que o Ministro da Fazenda (Mário Henrique Simonsen) t! 
ria que brecar a onda de aumento de preços que prov~velmente advi 
ria da greve, e ameaçava, afirmando que se isso não ac.ontecesse, 
a Volks poderia "rever os seus planos de investimento no país"C54 l. 

O segundo grupo de empresários, ao mesmo tempo em que 
reconhecia a legitimidade do movimen~o grevista, criticava o g~ 

verno, basicamente no que se refere à lei de greve e à política 
salarial vigente. Por outro lado, apontava a intransigência de . 
setores dominantes do empresariado como um dos principais eleme~ 
tos responsáveis pela radicalização do conflito,até o ponto da 
sua eclosão. 

reve 
e a un1ca arma a 
negoc1açao. 

Pouco apôs o início do movimento na Scania, Manoel da 
Costa Santos, presidente da ABINEE (Associação Brasileira da ln 
dústria Eletro-Eletrônica) ·posicionava-se a respeito das greves, 
alegando que,se a política salarial não atendia às necessidades 
dos trabalhadores, ela deveria ser revista(S6). Nesse mesmo dia 
Mário Grancro, presidente da ANFAVEA e diretor da Volkswagen, p~ 
dia a decretação da ilegalidade da greve. 

Apesar da posição oficial da FIESP ser a mais rígida, o 
enfrentamento da greve revela a existência de opiniões diverge~ 
tes na direção da entidade. Laerte Setúbal, um de seus vicc-prcs.!_ 
dentes, criticou publicamente a parcialidad~ e a rigidez da lei 
de greve, considerando-a uma "lei leonina, que por isso perdeu o 
seu valor"CS7). Afirmava ainda que os empresários que esperavam 
a eclosão das grevcs,para conceder aumentos salariais aos seus 
cmnrc~ados. eram os que mais se prejudicavam. 



Além . de expressão. f-d-e clara discordância com a posição 
oficial da entidade e de al$uns de . seus porta-vozes, a declaração 
de Laerte Setúbal refletia ~ políti_ca mais realista adotada por 
algumas empresas, ·apôs a coi.lfirmação ·da vitalidade do movimento 

' 
grevista: antecipar-se às p.ralisações, prometendo aos trabalhado 
res aumento igual ao que fo~ se concedido pelas empresas do mesmo
ramo. 

Vârios empresãrio:s aproveitaram a oportunidade para ma 
! 

nifestar sua insatisfação quanto às possibilidades então existe~ 
tes de partiçipação na vida nacional. Antonio Ermírio de ~oraes, 
em debate realizado no Te~tro Ruth Escobar no mês de julho, afi! 
mava que, assim como os trabalhadores, estudantes e intelectuais, 

;. 

os empresârios também se e*contravam alijados do p·roccsso de dec_!. 
são das principais questõe$ relativas à vida nacional. Em-sua opi 

. f -

n1ao, as reivindicações do$ trabalhadores "eram corretas" e "deve-
riam ser atendidas". Por oµtro lado, suas críticas à direção da 
FIESP não eram apenas episi"dicas: considerava que desde 1964 a 

entidadé vinha se deteriorando devido à pressão elo governo,"que 
nunca esteve disposto a ve:r na sua direção empresários que lhe di~ 
ses sem não", e que, além disso, ela se encontrava "minada pelo 
capital estrangeiro, pouco representando o. capital nacional". An 

tonio Ennírio considerava sem sentido a afirmação oficial da 
\ '·· 

FIESP de que os empresários estariam alarmados com o movimento de 
sencadeado no ABC: 

"~ lógico que os empresários e os trabalhadores 
discutam anualmente as suas relações ( .•• ) As rei 
vindicações dos trabalhadores são corretas e <levem 
ser atendidas ( .•• )Nos iiltimos 30 anos, nunca vi 
um movjmcnto tão sério, tão justo e tão rcspons1 
ve 1." ( 5 8) ·• 

Esses empresários reconheciam a seriedade e a não-ci r 
cunstancialidadc do rnovimen~o grevista, encarando-o como uma rca 
lidade com a qual, a partir daquele momento, teriam que cstnbelc 
ccr alguma forma de conviv5ncia: 
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"SÓ aqueles que desconhecem o momento brasileiro 
podem imaginar que os movimentos trabalhistas vão 
se restringir a uma região."(59) 

· Manifestam-se ainda contra a intervenção do Governo no 
conflito, contrapondo-se frontalmente mais uma vez ao documento 
da FIESP e às declarações de seu vice-presidente (Jorge Duprat): 

" .•• o vice-presidente da FIESP, Jorge Duprat, ao 
reclamar do Governo ação coercitiva para conter o 
movimento grevista, simplesmente disse besteira." 
(60) 

Vidigal Neto afirma que, ao defender a repressão e a 
intervenção do Governo no conflito, Duprat havia demonstrado que 
sustentava idéias jâ ultrapassadas e não aceitas pela maioria 

dos empresários, principalmente os mais jovens e "mais próximos 
da realidade brasileira". Estende sua crítica à direção da entida 
de empresarial como um todo~ afirmando que "o documento da FIESP 
mais parece um pedido ao Olimpo para que venha resolver um probl~ 
ma em São Paulo". Ao mesmo tempo, critica o "comodismo" da posi 
ção do governo, que "faz de conta que nada esta acontecendo."('6l) 

Afirma ainda a necessidade dos empresários enfrentarem 

a nova realidade, abandonando a postura de esperar sempre uma at_!. 
tude paternalista do Estado (gerada e estimulada pela estrutura 
·sindical constituída durante o .Estado Novo) e dispondo-se a ente~ 
der mais profundamente o que estava acontecendo com os trabalhado 
res. Reconhece até mesmo o caráter "pedagógico" da greve, afirman 
do que, com o movimento ocorrido na sua empresa, " ... foi possi 

vel perceber a maturidade, a eleg5ncia, a franqueza e a honestid! 
de dos trabalhadorós, engajados numa luta legal e moderada. Os 
trabalhadores brasileiros têm hoje uma maturidade surpreendente." 

Por sua vez, Carlos Rischhictcr presidente elo Banco 

do Brasil, defendia a livre negociaçao entre patrões e empregados 
sem a intervenção Jo governo, afirmando que essa era uma realilla 
de irreversível. Isso implicava na ncccssida<lc de uma nova lei. <le 
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greve que levasse em conta; 

"Se eu fosse o governo, deixaria o Lula negociar 
tranquilamFnte com os patrões, porque ele sabe 
negociar. "[(62) 

' 

A posição expres~ a por Luis Eulâlio Bueno Vidigal, en 
tão presidente do SINDIPECAS, também ia no sentido de afirmar a 
irreversibilidade, a partir desse momento,da instituição de alg~ 
:na forma de entendimento direto entre as empresas e os trabalhad.2._ 
res ("Acho que os Sindicatos não vão mais querer que a coisa se 
resolva na DRT, como dissídio coletivo, simplesmente"). Declarou 

ainda ter sido a favor, .apesar de voto vencido,de que. . SINDIPECAS 
firmasse com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo uma Con 
venção Coletiva nos molde~ da que havia sido realizada com o 
SINFAVEA (63 ). 

Quanto ao caráter do movimento, o futuro presidente da 
FIESP considerava a greve "justa e legítima apesar de ilegal", 
porque teria sido feita "sem a interferência de padres, estuda.!!_ 
tese políticos", sem "fins políticos e ideológicos e sem radica 

lização." 

Alêm das críticas à intransigência patronal e à rig! 
dez da política salarial e da legislação de greve, merece ser re~ 
saltado o fato de um grupo significativo de empresários ter vindo 
a público qualificando oosi ti vamente os trabalhadores ("maduros", 

"elegantes", "sérios", "res!lonsâveis"), considerando suas rei vi.!!_ 
dicações justas e legítimas,no momento cm que estes lançavam~ 
sociedade um movimento marcado por um forte sentimento ele afirma 

r -

ção frente aos patrões ~ ao governo e permeado de desafios i l! · 
galidadc vigente. O surgimento de uma posição como essa, difere_!! 
te da tradicional, tend~nte sempre a qualificar a aç5o dos trab! 
lhadorci como perigosa ou ameaçadora da ordem p~hlica, foi de 
grande import~ncia e revelava a amplitude do apoio conquistado P! 

los grevistas nesse momento. 
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Esse tipo de posição desapareceu das páginas dos jo! 

nais a partir do ano seguinte. Seja porque o movimento dos trab! 

lhadores, em sua própria evolução, tenha ultrapassado os marcos 

do que era entendido por esses empresários como "responsabilid! 
de" e "maturidade", seja porque, rapidamente, por inicia_tiva pr.§. 
pria ou por imposição do governo, os empresários tenham se uni 
ficado no enfrentamento das greves, impedindo inclusive a expre! 
são pública das opiniões divcrgentesC 64 l. 

O Governo Hesita em Reprimir 

As pos1çoes e declarações dos representantes govername~ 
tais também foram contraditórias. 

A DRT, instância governamental que acompanhou a greve 

mais de perto, manifestou algumas vezes posições mais abertas que 
as dos empresários. Vinicius Ferraz Torres, o Delegado Regional 

. ~ . 
do Trabalho, desde o in1c10 procurou intervir diretamente no mo 
vimento, comparecendo pessoalmente às fabricas em greve e tentan 
do promover a abertura das negociações. 

Na Scania, o Delegado esteve presente no próprio dia 

)2, tendo que impor a sua autoridade para entrar na empresa. Até 

aquele momento ninguém (principalmente os jornalistas} havi:1 
conseguido entrar na empresa, que negava terminantemente a ocor 
r~ncia de qualquer paralisação do trabalho( 65 l. 

No dia 17.de maio, o Delegado reconhecia a existência 

de 8.000 grevistas na Mercc<lcs, enquanto a direção <la empresa fn -
lava cm apenas 1.400. Da mesma forma que alguns cmprcs ários, e l~ 

giou os trabalhadores pelo seu comportamento durante a greve, 

reconhecendo a justeza de suas reivindicações e a ina<lequação Lia 

1 ., . 1 . 1 . t ( 6 6 ) Al - cl . f . l ' · po 1t1ca sa .ar1a v1gcn e • cm isso, a irmava nao tavcr 

ncccssitlatlc de 11ma intt~rvcnçiio de força, "pois essa é a 1' l"l'V l~ .. 
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mais pacífica que j â se viu em São Paulo". 

Por outro lado, em documento intitulado "Sistematização 

da experiência das greves de maio/78 na região de Santo Andrê", 

afirma-se que, nessa cidade, representantes da DRT estiveram pr~ 

sentes nas fábricas, ora pedindo que os operârios voltassem a 

trabalhar, ora ameaçando-os com a repressão policial. 

O Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, no dia 16/05, 

solicitou o julgamento da ilegalidade da greve. Logo após a sua 
decretação, prieto pediu aos trabalhadores que "acatem a decisão 

da Justiça e voltem ao trabalho". A greve, porém, continuava se 

alastr~ndo, em um movimento diariamente imprevisível. A decisão 
do TRT mostrou-se inócua. A atitude do Ministro torn~u-se, então, 

mais intimidatória, ao mesmo tempo em que tentava isentar o gover 

no do ônus de uma atitude repressiva, afirmando que os empresâ 

rios ê que deveriam chamar a polícia para garantir o respeito à 
decisão judicial. Suas declarações, porém, eram uma explícita re 

comendação para que isso fosse feito: 

"Declarada a ilegalidade da greve, e se os empre 
gados continuarem transgredindo a lei, ê respon
sabilidade das empresas pedirem o concurso das
forças policiais para o retorno ao trabalho. Nes 
tes casos, o patrão poderá despedir os seus em -
pregados por justa causa, fic3ndo ao arbitri~ 
de cada um pagar os dias parados pelo movimento, 
desde que haja retorno às fâbricas."(67) 

No dia 24 de maio, Prieto anunciava a formação de uma 
comissão composta por técnicos dos Ministérios do Trabalho e da 

Fazenda para manter entendimentos com os sindicatos opcr~rios, no 

sentido eia promoção .de alterações da lei de greve e na política 

salarial. Um dos resultados desse "entendimento", três meses de 

pois, foi a ediç5.o do Decreto-Lei 1632 que, ao invés <le libera li 
zar a lei cxistcntc,provocou o seu endurecimento, ampliando os 

setores consiJcr:iJos "essenciais" e tornando :1 greve nesses seta 
ºbºd . . - . (68) res proi 1 a cm quaisquer c1rcunstanc1as . 



284 

Ao contrário dos ministros da ârea econômica (como Si 
. ..... -

monsen, Fazenda, e Reis Veloso, Planej amcnto), Prieto somou7 se 

ao coro quase consensual que saudava a Convenção Coletiva firmada 

entre o Sindicato dos Trabalhadores e o SINFAVEA, considerando-a 

"a primeir.a vitória do di~logo entre patrões e empregados"; admi · 

tindo a possibilidade da convivência da política salarial então 

vigente e as negociações diretas entre empregados e empregadores. 

Considerava que essa prática estava sendo positiva, "resultando 
em acordos possíveis,decorrentes do entendimento entre as partes 

e não de imposições dos grevistas" C59 ). 

Os ministros da área econômica, por sua vez, da mesma 

forma · que uma serie de empresârios,assumiriamuma posição intran 

sigente quanto às negociações coletivas, fazendo questão de re! 

firmar a política salarial vigente.e de atribuir consequências 

catastróficas às greves e às negociações e acordos dela decorre~ 

tes. No dia 24/05, declararam que não aceitariam o repasse dos 

preços ~e qualquer aumento superior aos Índices oficiais decreta 

dos pelo governo. Tentando deslegitimar o movimento, afirmavam a 

impossibilidade de aceitar a justeza de uma greve que começou "p~ 
A b ., (70) la categoria que e das mais em pagas do pais" . 

Reis Veloso considerava as negociações dirct as "incom 

patíveis com a existência do país": 

"As negociações diretas ocorridas cm São Paulo, que 
possibilitaram aumentos de até 15% acima do Índi 
ce oficial, se virarem regra, ou mesmo se ocor 
rcrem pela segunda vez, resultariam cm uma inoi~ 
ciplina nos reajustamentos salariais · capaz de 
elevar a níveis bastante altos a inflação, pro 
voe ar desemprego, enfim, tornar o país invi âvel." 
(71) 

Apesar dessa intransigBncia, a força demonstrada pelo 

movimento obrigaria o governo a propor algum tipo de modifica~5o 

na polftica salarial. No dia 27/5 o pr6prio Simonscn propôs p~ 

blic~mcntc o que no ano seguinte seria efetivado através do DL 
6708: os reajustes semestrais de salários, com o objetivo de ''lli 
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minuir a flutuação do poder aquisitivo sem causar pressão infla 
cionâria". O presidente do Sindicato _ dos ~tetn 1 Úrgicos de São Be! 
nardo criticou a proposta governamental, cc:i:; iderando-a um eng.2_ 
do e afirmando que,na pratica,os reajustes já eram- concedidos hã 
mui to tempo através das ante-cipações salar: :i i. s c7z). 

O Governador do Estado de São P::i-: i o~ Paulo Egydio Ma! 

tins, também elogiou a efetivação · do "diâl::.;o" ocorrido entre e!!! 
pregados e empregadores. O próprio Comanda~te do 119 Exército t!. 
ve uma posição menos alarmista que a da di~eção da FIESP, afirma~ 

do que, atê aquele momento, o movimento grevista não havia ger_! 
do qualquer problema "de ordem de segurança nacional". 

Outro fato digno de nota foi a atitude da polícia. No 
dia 23 de maio, uma tropa de choque da PM ·de São Paulo foi des 
locada para ó ABC, provocando um clima de grande tensão. Mas nao 
houve intervenção policial direta e a ameaça representada por 

essa atitude não foi suficiente para diminuir o Ínpeto grevista 

e impedir a continuidade da expansão do moYimento. Por outro la 
do, pelo menos em dois casos, a polícia, tendo sido chamada P! 
los empresários para reprimir o movimento,recusou-se a fazê-lo, 
reconhecendo-lhe inclusive certa legitimidadeC 73 ). 

No geral, a pos1çao do governo frente às greves foi 
considerada positiva pela direção do Sindicato dos Metaliirgicos 

"de São Bernardo : 

"Eu achei que o governo tomou urna pos1çao políti 
ca muito boa, salvo as notas dos ~inistros da Fã 
zenda e do Trabalho e alguns pronunciamentos de 
que a greve era ilegal. O liovcrno praticamente 
não · interferiu. Foi uma posição acertada, deixar 
que o trabalhador e o empregador resolvessem os 
seus problemas" (74). 

"Eu acho que o governo foi s5bio, que ele ar.:i u 
politicamente bem não intt:rferindo ( ... ) to1n:•;1 
uma medida sábia css:-i <le n:io mandar bater na cla5 
se trahalha<lor:i. Ele fez a tentativa, declarando·
ª greve ilegal, pensando qt1L' ia assustar o traba 



286 

lhador, proibindo rádio e TV de falar na greve, e 
como a coisa não parou, eu acho que o governo re 
cuou, ou não continuou na sua avançada, não quis 
tomar partido do lado patronal .•• pu acho que ele 
fez isso porque seria muita desgastante tomar par 
tido contra a classe trabalhadora."(75) . --

Em novembro, em editorial da "Tribuna Metalúrgica': Lula 
denunciava que as empresas de São Bernardo, Santo André, São Pau 
lo e Osasco estavam demitindo em massa trabalhadores ligados à 
atividade sindical, em represália às greves ocorridas meses an 

tes. O presidente do Sindicato previa mudanças no comportamento 

empresarial,que realmente vieram a ocorrer pouco tempo depois: 

"O comportamento dos empresários, razoável e acei 
tâvel no decorrer da movimentação reivindicatóriã, 
já não é o mesmo, e tende a evoluir no sentido de 
uma ferrenha auto-defesa de classe ( .•. )Afinal 
não se podia esperar que o patronato, agarrado 
com unhas e dentes aos seus lucros, tranquilamen 
te reconhecesse nossos direitos e fosse cedendo-
aos nossos anseios de justiça." 

No entanto, hâ ainda urna certa confiança na pos1çao do 
Governo, e a esperança de imparcialidade no tratamento das greves. 
Essa posição se manterá inclusive no decorrer da greve de 1979 
(quando' j â em uma outra conjuntura, por vã ri as vezes Lula elogiou 
o comportamento de Murilo Macedo, Ministro do Trabalho do recem
~rnpossado governo Figueiredo), atê o momento da intervenção no Si n 

dicato. Atê então, apesar de todas as críticas que ao longo do tcrr 
po o Sindicato havia feito ao Governo, os empresirios eram defini 
dos claramente como os principais inimigos. A atitude de rompime~ 

to mais claro com o governo e de identificação dos interesses g~ 

vernamen~ais com os .interesses patronais, se consolidará no dcco! 

rcr da greve de 1980, forjada na dura experi~ncia dos 41 dias de 
enfrcntamento do cerco policial-militar-governamental-patronal 
movido contra os grevistas do ABC. 
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NOTAS 

(1) Revista Veja, 20/9/78. 

(2) Segundo documento "Sistematização ela Experiência das Greves de Maio" 
(S.Paulo, mirneo, seu autor) ,até o dia 17/6, 95\ dos 132 ·mil tra
balhadores que haviam paralisado o trabalho eram metalúrgicos 
das cidades de São Bernardo, Santo André, São Caetano, São 

Paulo, Osasco e Guarulhos, 3\ eram trabalhadores nas indústrias 

químicas e de plásticos e os 2% restantes de diversas catego
rias, em proporção bem menor. 

Segundo levantamento realizado pela Revista Veja (20/9/78), 
do total de 275 mil grevistas registrados atê essa data em 
diversas categorias, 85% eram metalúrgicos do ABC, São Pau
lo, Osasco e Guarulhos. Os restantes 15% se distribuíam en
tre têxteis, químicos e .borracheiros (cêrca de 4% cada cate
goria), gráficos e trabalhadores no :setor de alimentação (ce! 
ca de 1,5% cada). 

(3) Foram pesquisados os seguintes jornais: "O Estado de S.Paulo", 

"Folha de S.Paulo", "Jornal da Tarde" e "Jornal do 
Brasil", "Em Tempo" e "Movimento" e as Revistas "Veja" e "Is

to ~". Os quadros e gráficos que serão discutidos nesse capí

tulo foram montados a partir dos Anexos J e 2, onde estão 
sistematizadas todas as informações que puderam ser obti<las 
nas fontes assinaladas. Eles abrangem o período que vai de 
12 de maio (início da greve na Scania) a 29 de julho (data 
da Última greve cujo registro foi encontrado). Nesses Ane
xos estão computadas apenas as greves que puderam ser mini
mamente localizadas (pelo menos nome da empresa e data <le 
início e/ou fim). Como j~ foi dito, esses dados estão subes
timados, principalmente no caso do ABC. Ap6s 29 de agosto 
não foram encontrados novos registros de greves mctal~rgi
cas discriminadas por empresa nos municípios <la grande S~o 
Paulo. Apesar ela difcrcnç:i no que diz respeito ao total tlc 

grevistas mctalGrgicos rogistratlos (167.655 contra 235 mil 



(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

~tê 20/9/78, segundo a Revista Veja) optei por utilizar os 
dados resultantes da pesquisa realizada nas fontes supra me~ 
cionadas,devido ao maior nível de desagregação da informação 
necessária à :élaboração dos Quadr.os e Gráficos que serão ana-
lisados. 

Ver Capítulo 1, Seção 1. 

Revista Veja, 20/9/78. 

Idem. 

Folha de s. Paulo, 17/5/78. 

Folha de s. Paulo, 19/5/78. 

(9) Segundo os dados que conseguimos reunir, 13 mil trabalhadores 
ou seja, mais de 30% da empresa chegaram a paralisar o traba
lho mesmo que por pequenos períodos. 

(10) Folha de S. Paulo 21/5/78. 

(11) Segundo os dados apresentados na primeira parte desse capí-

(12) 

(13) 

(14) 

t~lo, atê o dia 19 de maio, ou seja, uma semana após o iní
cio do movimento, o número de grevistas ji havia chegado a 
quase 58 mil, ultrapassando, até o fim da terceira semana 
de greve (27/S), o total de 85 mil trabalhadores. Vale lem 
brar que a greve em Sio Bernardo e Santo An<lr~, cidades 
responsiveis por mais de 5oi dos grevistas metalúrgicos no 

período analisado, concentraram-se no primcir6 m~s do movi-

mento. 

Folha <lc s. Paulo, 4/6/78. 

Folha de s. Paulo, 24/5/78. 

Folha <lc s. Paul o, 30/5/78. 
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(15) O jornal Movimento n9 159 (17/7/78) fari um balanço do mo

vimento grevista em São Paulo um mês e meio após o seu in! 
cio: a maioria das greves havia eclodido em fábricas. gran

des e médias. Mas não apenas nestas os trabalhadores h;viam 

obtido aumentos: em 36 fábricas (localizadas princ~palmen-

.te em Santo Amaro, Lapa e Brás) estes haviam sido consegui
dos apenas com ameaças de paralisação. No total, 97.340 tra 
balhadores haviam sido beneficiados com aumentos salariais 
de lSi em média. As empresas geralmente buscavam a mediação 
dos Sindicatos e da DRT para negociar com os trabalhadores, 

embora estes nem sempre aceitassem sem problemas a partici

pação do Sindicato. As negociações duravam em média três 

dias, as greves totais prevaleciam sobre as parciais e a rei 

vindicação principal era, na grande maioria dos casos, a de 
20\ de aumento salarial imediato. Apesar da maioria dos gre
vistas serem metalúrgicos, também foram atingidas pelo movi 
mento indústrias de produtos alimentícios, de material de 
construção, química, brinquedos e cigarros. 

(16) O Estado de s. Paulo, 1/6/78. 

(17) Idem para todas as declarações citadas nesse parágrafo. 

(18) O Estado de s. Paulo, 9/6/78. 

{19) Ver Capftulo 3. 

(20) Ver Capftulo 2. 

(21) Inspetor de Qualidade. Entrevista realizada cm 1981, por 

mim e Victor Manuel Duran<l. 

(22) O Estado de S. Paulo, 13/5/78. 

(23) Mais detalhes sobre a paralisaç5o podem ser encontrados cm 

"A Greve na Voz dos Trabalhadores", 1978, S::io Paulo, Ed. 

Alfa-Omega. 
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(24) O Estado de S. Paulo, 12/5/79. 

(25) Ver Maroni (1982). A autora realiza uma excelente discussão 
sobre o momento da parada, em diversas empresas metalúrgi
cas de São Paulo, destacando a maneira pela qual nesse mo
mento os trabalhadores se reapropriavam do seu conhecimen

to sobre o processo de trabalho e do.s diversos "sinais" que 

atê então eram utilizados na manutenção da disciplina e da 

produtividade. 

(26) "Lula Sem Censura", 1981, Petrópolis, Ed. Vozes. 

~ ~ 

(27) Um bilhete escrito e entregue a um reporter por um opera-
rio da Scania no dia 22, publicado em "A Greve na Voz dos 
Trabalhadores", expressa bem o clima existente no interior 

da empresa naquele dia e as razões da volta ao trabalho: 

"Na entrada dos funcionários diurno foi entre
gue a todos a circular referente à proposta. 

Ao iniciar o expediente, pretendiamos fazer uma 
nova paralisação, pela proposta ridícula que nos 
foi dada. Verificamos que as comunicações, como 
telefones e rádios das empilhadeiras estavam to 
das desligadas, inclusive nos banheiros estava Õ 
pessoal da segurança. 

Sob forte esquema de pressao, desmetindo o que 
estava na circular. 

Mestres, t~cnicos, e at~ o sub-gerente da usina
gem, foram ligando as miquinas, com ameaças de 
dispensa aos que não queriam retornar ao traba
lho. 

Alg~ns mestres e t6cnicos, reunindo oper5rio$ 
com maior número de filhos, · foram ameaçados de 
dispensa, ligando as suas máquinas e fazcnJo-os 
trabalharem. 

Num determinado setor, o t€cnico declarou para 
um grupo de opcr:Írios que se eles fossem despe
didos, 15 fora eles morreriam de fome. 

(Urna verdadeira cscravitlão, cm pleno mês de maio 
de 1978, só faltava o chicote). 
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Temos dois setores como testemunhas. 

22 de maio de 1978 
O Companheiro 

(28) Ver Capítulo 4 

(29) Entrevista realizada em 1981 com o diretor sin<li<.:al de base 

.na Ford, por mim e Victor M. Durand. Hâ uma imprecisão no 

depoimento do entrevistado. O fim do transporte gratuito na 

Ford datava de 1974. Durante 1975 o preço do transporte au
mentou 200% (contra 44\ de reajuste salarial) e em 1976 mais 

130\. Ver Capítulo 2. 

(30) Depoimento de um operário da usinagem para o jornal "Em Tem
po", n9 2, 22a 29/5/78, pg. 5. 

(31) Entrevista citada na nota 29. 

(32) "A Greve na Voz .... " op. cit. 

(33) Essa Última expressão apareceu no depoimento de um outro en 

trevistado na Ford (mecânico de manutenção): 
\ 

O serviço ente tinha dentro da fábrica 
era ler jornal e livro. Eu me lem ro que ,naque
les dia~,cu 11 muito jornal, e li aquele livro, o 
Papillon, todinho. O serviço da ~ente era esse: 
chegar is 7 hs da manha, marcar o cartao, perma
necer lendo at~ is 11 hs, ia almoçar, voltava,fi 
cava lendo, ningu~m saia de dentro da fibrica, 
ningu6m safa de <lentro do setor, ficava ali. 

( 3 4 ) "A G V " . t rcve na oz ..• op. c1 • 

(35) Mecinico de manutenção da Ford entrevistado por mim em 1985. 

(36) Segundo o jornal "Em Tempo", n9 12, 22/5/78. 

(37) Lula, op. cit. 



(38) Entrevista realizada por mim em 1985. 

(39) Ver Capítulo 3. 

(40) Entrevista com um ativista sindical da Volks, realizada 
por José Alvaro Moisés eN 1980 (Arquivo CEDEC). 

(41) Ver "A Greve ••• " op. cit. 

(42) Mais detalhes a respeito podem ser encontrados cm "A Gre-
ve ••• 

(43) Lula. Depoimento a "Revista Escrita Ensaio", n 9, 1982, São 
Paulo, Ed. e Livraria Escrita. 

(44) "Lula Sem Censura", op. cit., pg. 38. 

(45) Idem. 

(46) Ver Seção 2 deste Capítulo. 

(47) Ver Capítulo 3. Vale lembrar ainda que a atuação dos direto-.. 
~es de base limitava-se a poucas empresas, devido ao seu nu-
mero restrito . 

.. (48) Ver "A Greve na Voz ..• ", op. cit. 

(49) "Lula Sem Censura", op. cit. pg. 40. 

(50) Depoimento de Lula, in "A Greve •.. " op. ci t. 

(51) O Estado de s. Paulo, 15/5 6/78. 

(52) Idem. 

(53) O Estado de s. Paulo, 16/6/78. 



(54) Idem. 

(SS) Josi Mindlin, diretor da Neta! Lev~ Folha de s~- Paulo, 
16/5/78. 

(56) Folha de S. Paulo, 16/5/78. 

(57) Folha de S. Paulo, 14/6/78. 

(58) Folha de S. Paulo, 16/6/78. 

(59) Gastão Vidigal Neto, presidente da Confab Industrial, O Es
tado de S~ Paulo, 17/6/78. 

(60) Idem. 

(61) Idem. 

(62) O Estado de S. Paulo, 15/7/78~ 

(63) Folha de S. Paulo, 16/6/78. 

(64) Durante a greve de 1980 no ABC vários empresários não conse-
' ! guirarn concretizar sua disposição de firmar acordo em separa-

do com os Sindicatos,devido às pressões exercidas pelo Gover
no e pelo Grupo 14 da FIESP. 

(65) Segundo o depoimento de um jornalista,(\rquivo do Centro de 
Memôria Sindical), o Delegado teria dito: "Eu sou Delegado 

do Trabalho e vou entrar por onde quiser, ningu6m pode me 
proibir de entrar na f~bricn''. O Delegado entrando na f5hri
ca, levou consigo o jornalista (que h~ · horas tentava obter 
- em vão - qualquer informação oficial) e que mais uma vez 
constatou o despreparo da empresa para lidar com a situ;u;~o: 
"O Gerente tle Produção estava aparvnlha<lo. Jamais pas50U pe
la cabcç:i dele que ia acontecer uma greve". 
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(66) "O aumento do custo de vida é tâo elevado que três meses 
após o reaj_~1ste o salário já esiá defasado". Declaração do 
Delegado Regional do Trabalho à Folha de S. Paulo, 23/5/78. 

(67) Jornal "Em Tempo", n9 13, 29/5/78. 

(68) Entre os setores incluídos nessa categoria estava o conjun

to do sistema financeiro. Não por acaso, a edição do Decre
to ocorreu em meio a urna intensa imobilização dos Sindica
tos bancários em várias capitais do país, que resultou em 

· greves parciais em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janei
ro, Salvador e Porto Alegre, aliás duramente . reprimidas. 

(69) Jornal "Em Tempo", n9 13, 29/5/78. 

(70) Jornal da Tarde, 25/5/78. 

(71) Idem. 

(72) Idem. 

(73) V.er parte 2 desse Capítulo. 

(74) Lula, declaração à Folha de s •. Paulo, 4/6/78. 

(75) Lula, depoimento (Arquivo do Centro de ~lemória Sindical). 
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ANEXO 1 

GREVES METALÜRGICAS POR EMPRESA, CIDADE E NOMERO DE 
DIAS PARADOS (12/5 a 29/7 de 1978) 

SEMANA FÃBRICA CIDADE N<? DE 
GREVISTAS 

a 13/5 - Scania ' SB 2.500 
- Ford/ SB 9.800 

a 20/5 - Mercedes / SB 8.000 
=. Volks " SB 13. 000 

Motores Perkins SB i.-100 
- Forjaria S.Bemardo . SB soo 
@lry~}~ SB 5.000 
Feisa SB 80 

,._ Scania * SB 1. 800 

-HCarman Ghia SB 400 
Fabrini SA 1. 000 

,. -Pire 1 li SA 6.500 
Elevadores Otis SA 1. 700 
.Phi 1 lips SA 1. soo 
Alcan SA 4.500 

\ Ibrape SA 380 
Krause SA 350 
Cima SA 900 
Constanta SA 200 
Sermar SA soo 
Cofap SA 150 

a 27/S Scania * SB 1. 200 
Ford * SB 9.800 
Volks * SB 7.000 
Vil l~re s SB :).000 
Brastcmp SB 3.800 
Mollins SB 570 
Co fcrr;iz SB 50 
Toyot~ sn 5.100 
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N<? ·DE 
DIAS 

2 

6 

3 

4 
' 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

ú 

1 
3 

1 

2 

... 
(*) Inu1cam :lS fabric:is r!ue h:iviam c11tr:ido cm greve na scm:ina •mtcrior. 
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·SEMANA FÃBRICA CIDADE N<? DE N9 DE 
GREVISTAS DIAS 

Feisa * SB 150 2 
Chrysler * SB 3.500 4 
Sulzer SB 450 1 
Gemmer SB 1. 800 1 
Re fenhauser SB 300 1 
Mecanica Olido SA 50 1 
General Eletric(GE) SA 1.050 3 
E. Otis * SÁ 1.300 2 
Constanta * SA 200 1" 
Krause * SA 300 1 
Firestone SA 300 1 
Ibrapc * SA 780 1 
Sermar * SA 650 1 
Co f ap * SA soo 3 
Isam SA 700 1 
Fichet SA 1. 800 1 
Mannesrnann se 700 3 
Toshiba SP 524 2 
Philco SP 7.386 1 

41!- Vi llares * SB 3. 000 1 
29/S a 3/6 - --Atlas Copco SB 300 1 \ 

** Pierry Sabi SB .800 1 
Arteb Diadema 300 1 
Hue llcr SB 250 1 
Kubott a Tckko DL.i<lcma 400 1 
Brill SB 3.000 1 
Taunus Diadema 800 1 
Coldetrane SB soo 1 
Pancx SB - 1 
GE * SA 1. 050 1 
Ishi kki SA 80 1 
Broso 1 SA 1. 300 1 
Atlantis SA soo 1 
Lahortcx SA 300 l 
Romi. SA 450 l 
C;i 1 Vi SA 150 1 

** '!ais ~ f~h.ric:1s r m ~ ). Cact:ino (total <le l. l~lO grevistas) 



SEMANA 

4~ 

5~ 

05 a 10/6 

6~ 

12 a 17 / 6 

1 

FÃBRICA 

Toshiba * 
Philco * 
Brown- Bove ri 

Trisure 
Gutrnann 

Barbará 

Metalac 

Siernmens 

Brazaço Mapri 
Brown.., Bove ri * 
Cobrasrna 

Sarne 

Sarne 

Forj aco 

Carpi- Frigor 
Barde lla 

Vibro-Dyna1?ac 
Ex-Cell-0 

Met. U. Augusta 
Siemrnens * 

Brazaço l1Japri * 
Massey Ferguson 

Soe. Tec. Fundições 
Press irnbra 

Metalac * 
CBR 

Pro bc 1 

Metal Leve 

Supertest 

Schunke Ebe 
Acapam 

Itcl 
At 1 :i s 

Cate rni llar 
Sarne * 

Carpi Frigor * 

Bardclla 

CIDADE 

SP 

SP 
Os asco 

SB 
SP 

SP 

SP 
SP 

,_ SP 

o 
o 
SP 

o 
o 
.O 

o 
o 
o 

Guarulhos 

SP 

SP 

SP 
SP 

SP 
SP 
SP 
SP 

SP 

SP 
SP 

SP 

SP 

SP 

SP 
o 
o 
o 
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N9 DE ---N2 .. DE_ 
GREVISTAS DIAS 

524 s 
7.386 1 

2.600 3 

350 2 

210 3 

620 2 
3.500 

1. 750 

2.600 

7.000 

984 

800 

510 

150 

650 

280 

72 

3.500 

1. 750 

1. 586 

3.500 

631 

620 

60 

1. 440 

3.543 

300 

254 

337 

360 

l. 311 

1. 838 

800 

150 

650 

2 

2 

1 

4 

1 

3 

1,5 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

3 

4 

l 

1 

1 

1 

1 

s 
1 

1 

3 

4 
} .. 
11 

l 
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SE~1ANA FÁBRICA CIDADE NC? DE · N9 DE 
GREVISTAS DIAS 

6~ Ex-Ce 11-0 * o 280 s 
Arcos Solda o 100 . l ·-

Cinpal o soo 2 
Oli vet ti G 1. 690 l 

7~ Massey Ferguson* SP 1. 586 4 
19 a 24/.6 Caterpillar * SP 1. 838 3 

Maq. Piratininga SP 1. 700 2 
Cidefer SP 181 2 
Ingersol SP 110 3 
Ipso Auto Peças SP 1. 713 1 
Sandvik SP 508 1 
MWM SP 1. 704 1 
Prada SP 1. 84 7 1 
Arno SP 5.044 1 
Aço Tupy SP 631 1 
Envirotec o 240 1 
Samnson o 260 1 
Mannesmann G 1. 015 3 
Sace G 395 2 
VDO G 86 1 

81!- GTE SP 942 1 \ 

26/6 a 1/7 Inducon SP 352 3 
Telemecanique SP 309 1 

.. D1BE SP 280 1 
Plessay SP 1. 092 1 
Telefunken SP 3. 141 1 
Schlum bcr gc i' SP 603 1 
Gould Axious SP 280 1 
GKW SP 262 1 
Pcrro Paz SP 790 1 
Philco G 3.224 3 
\1onark SP 2.365 1 
Semco SP 176 1 
nc rctt a SP 224 1 
~1~n n c snwnn * G 1. o 15 l 
IT J\ o 40 l 
Sarco o 80 1 1 

1 
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SEMANA FÃBRICA CIDADE N9 DE N9 DE . 
GREVISTAS DIAS 

8~ Cumpro o 110 1 
Senkan o 40 1 

9~ Inducon * SP 352 2 
3 a 8/7 Cibiê SP 710 2- ··-

Texima SP 475 1 
Carto SP 113 2 
Albion SP 211 1 
GTE * SP 942 1 
EAV o 1. 320 1 
Coapa o 210 1 

10~ Bianco e Savind SP 250 1 
10 a 15/7 Semp Toshiba SP 892 2 

Forin SP 778 2 
Alfa SP 300 3 
Capelinha SP 155 1 
Calite SP 250 4 
Baterias C e D SP 88 5 
RCN SP 540 1 
Brastubo SP 361 2 
Hartman e Braun SP 450 3 
Vanasa. SP 205 1 
Facos a SP 61 2 
Luwa SP 200 1 
Luminação Sta.Maria G 511 2 
Tec. I nd. G 413 2 

11'!- Jurub at uba SP 310 1 
17 a 22/7 Presto li te SP 369 1 

Bat e e D* SP 88 1 
Barba rã SP 863 3 
Tecno Forjas SP 407 1 
Jlartman e Braun* SP 450 1 
Faces a* SP 61 2 
Maycr Schacdlcr SP 460 1 
Marqucj unta SP 105 1 
H~rndon G 349 2 -------

12 ~ Condcal G 185 l 
25 a 29/7 

,___. 

RJNTE: PcsquisG de da<los prinitrios rcaliz:ida na "Folha de.~ S.P::iulo","0 Estado de S.11 

10
1
,
1 

".Tornai da Tan.lc","Movimcnto", 11 1111 Tcn~m" e ''Relação de Jkonlos J\ss in:idos' 
fornecida pelos Si11diG1tos 1\letallírgicos de S.P:1ulo e Cuarulhos e ''Vt•_ia"'.'lsto 



ANEXO 2 

QUADRO SfNTESE · 

SB SA se SP o G TOTAL 

n<? 
greves 28 21 4 65 18 9 145 

n9 
grevistas 61.800 25.210 1.890 55.905 14.890 7.690 167.655 

dias 
parados 66 41 7 127 41 20 298 

raédia 
grevistas 2.212 1.200 473 860 827 884 1.156 

duração 
média greves 2,4 1,9 l,8 1,9 2,3 2,2 2,1 

n<? trab./ 
categoria 125.557 46.081 421.277 32.885 655.800 

'6 grevistas/ 
categoria 50 55 13 45 27 

FOXTE: Anexo 1 
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CONCLUSÃO - (0 SIGNIFICADO DA GREVE) 
(f) 

OJ 
o -11 
11 
r 
o 11 S como ter o primeiro filho. Greve pela. primeira I 

vez, foi aquele entusiasmo. Chegava prâ mulher: . 
- 'Tô de greve! ' ..._ 
- 'Pô, você tá de greve?' e 

cn - 'Tô de greve!' 
Não.sabia nem porque estava em greve, 
o que era greve, mas o importante era 
ve. !: como ter o urimei ro filho." 
(montador - Ford)-

não sabia neiltl 
estar de gr{-

"Estar de greve" pela primeira vez é como ter o primeiro 
filho. Um estado, muito mais do que uma açao delimitada por uma 
racionalidade definida e planejada, circunscrita a .um calculo de 
custo-benefício. Como o nascimento do primeiro filho, um momento 
de renascimento de si mesmo. 

A fala do trabalhador da Ford ê clara e expressiva. A 

greve de maio de 1978 foi a vivência do inédito. Sua importância, 
a possibilidade de romper com uma situação anterior opressiva, vi 
gente durante longos anos: 

"A gente parado, depois de tantos anos, tanta d!_ 
tadura, tanta reprcssio. A gente via aquilo e se 
perguntava: t greve? Depois de tantos anos, tudo 
parado, eu estou participando dessa greve? 
'Quando o Lula entrou na fábrica dizendo gue era 
greve, nem dava prá acreditar: será que e verda 
de, eu estou de greve mesmo?" 
(montador - Ford) ' 

Scrâ que ê verdade? Eu estou de greve?("Não sabia nem 
porque era~ greve, não sabia nem o que era ·greve, mas o importa_!! 
te era estar de greve"). Confissão de increduli<la<lc e inconsciê~ 
eia do opcrârio "atrasado", <lo .peão que precisava ser informado 

pelo presidente do Sindicato <lo sentido da sua açiio? Ou justamc~ 
te a evidência de que a experiência viv.i<la envol\•ia aspectos mui t' 
mais amplos <lo que as reivindicações que estavam escritas na pa~ 

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto
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ta? O importante era estar de greve. Por quê? 

O próprio trabalhador responde: "depois de tantos anos, 
tanta ditadura, tanta repressão •.• " Depois de tanta humilhação, 
tantas portas fechadas, tanta desconsideração. Depois de tantas 
tentativas e experiências localizadas de reação que, embora impo!. 
tantes, haviam sido insuficientes para transformar significatÍV! 
mente a situação vivida. 

E~ estou de greve? Eu faço parte desse coletivo? Eu. 
tenho essa força (junto com os outros) para fazer finalmente os 
patrões (e o Governo e a sociedade) nos ouvirem? 

A descoberta da força da açao coletiva e a (re)descobe!. 
ta de si mesmo enquanto indivíduo e enquanto parte desse coleti 
vo. O renascimento. A concretização do novo em algo que . vai cres 

cer. 

Mas afinal de contas, que novo era esse'? O que realmen 
te foi conquistado e no que a situaÇão se modificou? 

Sigamos a avaliação da greve feita pelo próprio Sindi 
cato dos MetalGrgicos de São Bernardo(ll. O movimento foi conside 
rado vitorioso, apesar dos percentuais de reajuste obtidos terem 
ficado abaixo dos 20\ reivindicados. Al~m disso, o Sindicato as 

sinala: "rompemos a rígida política salarial" e "provamos a in~ 

ficiência da lei anti-greve", "obriganuo o governo a anunciar a 

intenção de rcvisi-las''. Parando por aqui, seria f5cil definir a 

greve: econômica com "desdobramentos" ou "efeitos" políticos. 

Mas o Sindicato continua: a greve foi uma cxperi6ncia de 

afirmaçã·o perante o outro. O outro (patrões e governo) opressor e 

onipotente, que durante tanto tempo havia se mantido cego e surdo 

e que agora era obrigado a ouvir e considerar: 

"A cufor i a que me Jeu a minha gente é por clc111 ;JÍ s 
embriagante e 11ão me ucixa raciocinar cm termos 
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protocolares. Vencemos, meus senhores, a primeira 
grande batalha na- briga contra os patrões. Por e_! 
sa razão, daqui para diante deveremos ser -t.rat! 
dos como força social digna do maior respeito 1>.!,: 
las autoridades e pelos patrões." (2) 

"Conseguimos nos impor como classe social organiza 
da e assim passar a influir nas decisões govername~ 
tais, sempre tomadas contra nossos anseios;; e inte 
resses ••• " (3). 

Mais ainda (e isso talvez tenha sido o mais importante), 

a greve foi uma experiência de ·reconhecimento de si mesmo, em ter 

mos individuais e de classe: 

"Finalmente, nos revelamos a nós mesmos, percebe 
mos que temos força e que somos capazes, quando
unidos e organizados, de levar o patronato ao diã 
logo produtivo com o nosso Sindicato, respeitandõ 
nossas reivindicações." (4) 

Conquistando reajustes salariais acima dos oficiais pela 
primeira vez em muitos anos, conseguindo fazer os patrões senta 
rem à mesa de negociações, abalando dois importantes sustentáculos 
da polftica econõmica e repressiva do regime, modificando as .rel! 
ções no interior das empresas (instituindo um espaço de respeito 

\ 

e consideração), afirmando a própria existência perante si mesmos, 
os patrões, o governo e a sociedade, a greve foi, em termos mais 

amplos e não exatamente mensurâveis, urna experiência global de re 
paração de uma ferida profunda. A ferida da mutilação da própria 
subjetividade,da injustiça, da perda e da exclusão, que tentamos 
caracterizar ao longo desse trabalho. A greve ~ a possibilidade 
de sentir-se novamente gente. A greve ~ o que permite, em meio ~ 

força e~ pot~ncia redescoberta da açao coletiva, recuperar e ex 

pandir a pr6pria individualidade: 

"A gente acabou furando o terrível cerco e conqui'. 
tando o direito de reclamar. Reclamar pouca coisa·: 
apenas um pouco de cons itleração pelo que somos l'.O 

mo gente: como estômago, sent irncnto, e sohrctuclo
seres humanos desejosos <lc sobreviver dcccntcmen~· 
mcdi:mtc a venJa <.la noss:1 força de trabalho."(S) 
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"A partir da greve a gente percebeu que a.g~nte 
não é apenas um objeto dentro da fâbrica, ~ a gen 
te não pertence à fábrica, eles não são donos dã 
gente. A gente, apes ,::· de ter que trabalhar;.:na fir 
ma, de depender de .. .::; , ;1 1;cnte tem uma individua-
lidade • " ( 6) • -

A greve ê o que permite ao trabalhador, em Última in! 

tância, sentir-se novamente um ser humano. Não apenas recuperar 

parte do seu poder de compra ou ver os seus direitos tiabalhistas 

reconhecidos. Houve quem visse no surgimento do movimento grevi! 

ta a partir tle 1978, mais do que isso, um momento importante no 

processo de reconquista da cidadania dos trabalhadoresC7l. 

A meu ver, isso sem dúvida estava presente. A greve se 

inscreve no processo geral de luta da sociedade civil contra o ~s 

tado autoritário, no qual a questão da cidadania, ou seja, da&! 

rantia e ampliação dos direitos sociais e políticos para o conjunte 

da população, era (e continua sendo) fundamental. Mas a greve de 

1978, menos definida no terreno político do que os movimentos que 

a ela se seguiram (especialmente a partir da greve de 1980 no ABC) 

tinha em seu bojo algo ao mesmo tempo mais simples e mais profu~ 

do do que isso: a demanda de "ser tratado como gente"a partir da 

condição de trabalhador. O que pode ser pensado como uma demanda 

por cidadania, jâ que traz em seu cerne uma noç~o de direitos e 
de igualdade(B). Porém, como jâ se disse, a noção de direitos que 

aparece na greve vai alêm da sua dimensão polftica ou instituci~ 

nal. Est~ relacionada ~ subjetividade do trabalhador entendida no 

seu sentido mais geral, a uma conccpç5o (percepçüo) ampla da prª 

pria indiviJualida<lc e da pr6pr~a condiç5o de humanidade. 

Voltemos ~ fala dos trabalhadores: 

"Antes de 1978, cu me sentia humilhado. Às vezes 
até cu chcoava cm casa e comentava com a minha ir 
mii: 'Olha,'~não sei onde esse negócio vai parar.' 
Cada <lia que passnva saía um comunicado no qua1lro 
<le avi:;os: Hegul:1mento [nterno, n:io Unha nada a 
ver com a legislação hrasil<'ira, era um rcgul ;1111e1 1 

to que a própria empresa implantav:1: a partir de 
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tal dia vai ter que fazer tal e tal coisa. Eu 
não aceitava, mas não tinha a quem recorrer. Eu 
•e sentia revoltadó e às vezes pensava se não era 
o caso de trocar de emprego, procurar outro setor 
para ver se mudava aquele tipo de ambiente. · 

Na hora do almoço: s6 vai poder sair depois que 
a sirene apitar. Muitas vezes o guarda esquecia 
de vir dar o alarme,passava S minutos e o super
visor vinha na porta e dizia que enquanto não 
desse não ia sair ninguém. Aquele negócio, eu 
sentia, sei lá, uma revolta, só que cu nao tinha 
a quem recorrer prá quem reclamar"(9). 

Como se viu nos primeiros capítulos desse trabalho, es

sa era a situação vivida no interior das empresas; Os trabalhado

res ressentiam-se das manifestaçõe~ abusivas do poder patronal 

e frente a elas sentiam o peso da humilhação e da imnotência. ln~ 

meras formas de resistência e reação desenvolviam-sc,mas sua efi
cácia no geral era limitada. 

A greve começa a mudar isso. Constitui-se uma força 

coletiva capaz de contrapor-se mais diretamente ao poder patro

nal. No dia a dia do trabalho, começa a ser possível distinguir 

mais claramente o que era certo e o que era errado, quais eram 
\ 

os direitos, e mais, quais os caminhos e instrumentos capazes de 

fazer valer esse direito. Porque antes tamb~m muitas vezes se sa

bia o que estava errado, tanto que se sofria, era-se obrigado a 
engolir a revolta,a humilhação, mas apesar disso "não havia a 

quem recorrer". Agora a. potência havia sido descoberta: estava 

na força <la ação coletiva e isso tornava possível a reparação 

da terida. Os canais e os instrumentos passam a estar mais ao 

alcance: a conversa com os companheiros, o Sindicato, o Departa

mento Jurídico: 

"O que começou a dar mais ânimo foi quando come
çaram os movimentos. A gente sentia aquele cntusia 
mo. Quando o pessoal via determinada coisa di:ia: 
'Opa, p0ra aí, ti_crra<lo'. Co!cçava a conversa e~ 
trc a gente: 'Sera que isso ta certo? Vamos ~on
sultar o Sindicato, vamos consultar o Departamen
to .Jurídico, fn z tnnto tempo que cu trabalho nesse 
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sistema, se a empresa quiser mu~ar legalmente ela 
pode? O que a ge~te vai fazer? E começava a arti 
cular: 'Eu não vou aceitar. E você, o que acha?'
(10) 

Além do reconhecimento dos direi tos, e da poss.ibilidade
de colocar freios na onipotência patronal, reivindicando como 1!, 
mite a isso no mínimo o respeito ã legislação vigente (que ·co
mo já se viu não era assumida . · como algo que defendesse realmen
te os direitos dos trabalhadores),avança-se no sentido de reparar 

a ferida da ~umilhação, da injustiça, da exclusão, sentida e -por 
várias formas elaborada durante toda a década. 

"Aí começou a levantar a moral. A gente começou 
se sentir assim, sei lâ, mais útil, mais como ser 
humano mais fazendo arte, sei la da sociedade, 
que voce nao estava joga o, sem ter pra on e re
correr, lá esquecido, que você não estava ali 
para trabalhar até a hora que achassem necessá
rio, depois ·era igual a laranja: chupa e joga o 
bagaço fora, é um a mais, um a menos, para mim 
não faz diferença. Você começava a se sentir 
Útil, que era alguma coisa, alguem que já se en
caixava mais". (11) 

"O que(os trabalhadores) anseiam mesmo é o reco
nhecimento pelo que ~epresentam na vida social, 
política e econômica do meu Brasil Grande e Poten 
te" (12). 

"Dignidade prá mim é o lli rei to que a gente tem. 
Atraves <lesses movimentos a - ~entc começou a ser 
funo êlaqu1lo que a gente sem5re tez. co·meçou a 
ver reconheciJo um pouquinho o trabalho e do lu 
cro que a gente vinha dando para o patrão" (13): 

A greve ~ . sentida tambim, segundo a pr6pria fala dos 
traball1a<lores,como a possibilida<le Je reagir a sua redução a um 
mero fator de produção, uma coisa, que ~ conserva<la enquanto é 
Útil e <lcpois jogada fora. Umn laranja que se chupa. O trab;1 lha
<lor como o bagaço que restou <lo processo no qual a sua energia v_i 
tal foi sugaua, sem nenhum reconhecimento. E isso não é exagêro 
nem apenas uma figura <lc lingungcm. Basta volt.ar aos indicadores 
apre scn tados no Capítulo 1: <liminuição Ja capac i<la<le Jc al imcn t;1-
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çao das mulheres, aumento da mortalidade infantil e dos índices 
de acidente de trabalho e doenças profissionais, velhice preco-
ce, etc., além da desconsideração moral, que feria tanto 
quanto. 

O que se recupera na greve é a capacidade <le ~st~bele

cer uma discriminação entre a própria individualidade e o mundo 

objetivo e opressor: 

"Ele sabe que é explorado, que o contrato de tra
balho que ele tem gue prestar para a empresa não 
oferece um bom salario mas por outro lado ele se · 
sente mais di no como ser humano. Sente ue esta 
ali prestan o um serviço porque ele foi contrata-

ara isso, mas esta ali como ser humano. Nao e 
porque ele 01 contrata o pra prestar aque e ser
viço gue ele esta ali como uma ma uina como um 
objeto: 'Voce nao e mais nada que ter que pro uzir 
isso aí, fica quieto que você é um pião e eu pos
so te substituir, fica quieto'. A partir do mo
mento em que ele tem direito de levantar e opinar: 
'Eu estou prestando o meu trabalho, mas eu exijo 
respeito', então ele se sente digno de reivindi
car o direito dele de ser tratado como gente e 
nao como um objeto, uma maquina". Ll4) 

"Eu por ~xempl~ p~nso assim: eu nao nasci aqui 
dentro, isso nao e meu e eu não tenho por gue ter 
medo. Se ele tem a autoridade dele eu tambem te
nho a minha. Hoje eu tenho coragem de tratar o 
meu chefe, não vou dizer de igual para igual,mas 
pelo menos de defender aquilo que eu acho que eu 
tenho direito". (15) 

Não se trata de uma individualidade livre e aut6noma. 

A relação de dominaç~o continua presente, ~ ~ parte integrante 

e decisiva da cxperiSncia vivi<la e da elaboração consciente que 

se tem a respeito <lela: cu continuo tendo n~cessidadc de vender 
a minha força de trabalho. Eu n5o controlo todas ou sequer a 
maioria <las condições dessa venda. Eu preciso desse emprego e 
nele 6 o patr5o que domina. Ele decide o serviço que cu devo 
fa:cr, como eu <levo fazer, e o sa15rio que cu recebo cm troca 
cont.inua nilo sendo o que cu mereço. Ele continua, cm suma, con
trol:rndo a utili:ac;ão da. minha força <le tr:1balho. Mas não é mais 
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dono da minha alma. 

* * * 

E a dignidade? A dignidade é um dos símbolos atrav:.:· · 
dos quais os trabalhadores expressavam tudo isso. A dignidade 
ferida e violentada pelas condições de vida e trabalho dentro e 
fora da fibrjca no decorrer d~ década, no decoFrer do Milagre 
e daqueles tantos anos uc ditadura,e a dignidade recuperada 

na greve: 

"A dignidade é o respeito que a gente conquis
ta" (16). 

Como todo o símbolo, evoca mais do que define, exprc~ 
sa algo que não é possível de ser objetivamente mensurado ou 
quantificado. Tem miiltiplos registros e interpretações. O resga
te da dignidade na greve é a reparação da ferida imposta. Ao mes 
mo tempo em que abre um novo caminho, uma nova perspectiva, cvi 
dencia mais claramente o sentido de tudo o que havia sido vivido 
naquei'cs anos, o sentido <lo trabalho naqucl as condições. Recupe
ra salários, renova e revitaliza o sindicato, abre um espaço pú
blico de manifestação e reconhecimento do movimento. Por isso tu 

do e por mais que isso, "lava a alma". 

Na fal~ dos trabalhadores: dignidade ~ poder andar de 
cabeça erguida. Dignitla<lc e direito, respeito e mcrcciment~.Algo_ 

que estava sendo negado (nas condições <lc trabalho e na conjunt~ 
ra política vigente), e nlgo que s5 pode ser recuperado atr~vSs 

da luta~<lo confronto: 

"A dignidade <lo trabnllwdor é o merecimento do 
trabalhador: aqui lo que você merece, aquilo ttuc 
deve 1 hc ser dado" (17). 

"Dignidade t: vocc ser respeitado. Você é um pr:: 
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fissional, e além disso é um ser humano. Então 
você tem honra e deve ter as mesmas condições de 
d~alogar e se decidir a enfren!ar qualquer supe! 
visor, qualquer gerente, ou ate mesmo o presiden
te da Ford" . (18):. 

"Dignidade é poder levantar a cabeça e falar: 
'Olha, você me respeita que cu sou uma pessoa 
igual a você, me respeita como ser humano.( ... } 
O que aconteceu de 1978 prá cá foi um passo !'ar:i 
que a gente pudesse dizer: 'Õ, levantei a cabeça, 
estou aqui'. A dignidade prá mim é uma coisa que 
vem muito daquela época e que cada vez mais eu 
aprendi" (19). 

Levantar a cabeça ê romper a submissão e vencer a hu
milhação. Dizer: eu estou aqui. Eu existo e devo ser reconheci
do enquanto trabalhador e ser humano, a partir da minha diferen
ça,da minha condição específica de trabalhador. Eu mereço o mesmo 
respeito e a mesma consideração que qualquer um nessa sociedade, 
porque dela eu participo com o meu esforço (Pellegrino, 1983). 

Respeito à minha condição de trabalhador (e aos direitos a ela 
associados) e, mais simples e mais profundamente do que isso, 
ã minha condição humanidade, ã minha individualidade como um to
do, fortemente determinada pela condição de trabalhador mas que 

nao se. resume a isso. Mais uma vez parece ficar claro que o que 
está presente na fala dos trabalhadores não é principalmente um 
espirit de corps, uma consciência corporativista relativa à in
·-serção particular e específica no mercado profissional e do tra 
balho. Como se procurou demonstrar, essa <limcns~o cst5 presente 
(o orgulho de ser metal~rgico, o orgulho de trabalhar nas gran
des cmpre sas) , mas está presente contradi torbrncntc .. \(auto) va
lorização profissional específica dos mctalfirgicos (e dentre eles 
dos mais qualifica<l~s) n5o ser5 o iinico elemento presente na no

çiio de <lignic.lac.lc, expressa e elaborada durante toda a d~cada. 

A greve, particularmente, ser~ o momento da configuraç5o de uma 
soli<laricda<lc muito mais ampla, seja interna à categoria (entre 
tr<1ba lhJdores qua li f icac.los e não-qu~1 l. if ica<los, peões e fcrramen
teiros, e o Sindicato tcrii um papel importante nisso), seja ex- . 

- . 1 1 (20) -ternamente em r<:laçao ao ronJt1nto da classe trabal Wl ora • Nao 
por acaso, os meta lÚrgicos de São Bcrnanlo, seu Si ncUcato e !iUa 
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luta tornar~se-ão um símbolo importante para o conjunto da 

classe trabalhadora. e todos os setores com'!)rometidos com a luta 
pela democratização da sociedade. 

"O trabalhador, mas não só o trabalhador U.as in
dústrias, mas o trabalhador cm geral todos nós, 
o professor, a mulher que esti dentr~ de c~s~. 
todos tem uma dignidade, um respeito que tem d'-' 
exigir de alguém" (21). 

"Quando o cara luta, se organiza, ele passa a re 
conhecer o~ p~Ôprios direitos, a própria digni~ 
dade, o propr10 valor dele. Eu acho que foi o que 
aconteceu aqui. Pessoas que estariam dor~indo 
até hoje, aceitando coisas como se fosse dado a 
ele corno benefício, reconhece agora que ~ um direi 
to que ele tem, que é o merecimento dele" (22). -

"Dignidade acho que é .quando a gente pode falar 
e o outro tem que ouvir, tem que ouvir e respei
tar o que esti ouvindo. Se a gente csti sendo rcs 
peitado a gente es!á sendo di!jno. A dignidade <la
gente e quando voce fala em 1e de igualdade com 
quem sempre te oprimiu. · c10 que a t1gn1 a e vai 
por ai. No dia cm que voe~, que 6 explorado, fala 
em pé dê igualdade como seu explorador" (23). 

Mais. uma vez a idiia da reparaçao da ferida, e de que 

a dignidade (o merecimento, o respeito, a consideração, os di
reitos) ~ algo que se obtém através da luta. O orgulho que cst~ 
presente na greve não é o orgulho simplesmente de ser metalúrgi
co. 11 de ser o metalúrgico que lutou, que ousou levantar a cabeça 

para fazer valer seus direitos, para exigir o que lhe era devi-

do. 

Recuperar a dignidade na greve nao significa o fiw <la 

relação.social opressora. O trabalhador não sai da condiç5o <lc 

assalariado, que supõe <les iguahladc, <lominaçi\o, exp 1 oração. r't:1 s 

ele não se sente mais um escravo (ou um animal, uma _coisa, um 

ohjcto à mercê do patrão) form:is usadas tantas vezes para simbo-
1 i.z.nr algo que o tr:ihnlha<lor n:io queria ser, 1.'.0ndição da qual 

ele quc1·ia se distinf~tdr,mas ã qual se sentia redu:i<lo pcl=t ~;i

tuação <lc trabalho vigente, pela JcsconsiJcraç5o dos seus direi-
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tos e suas necessidades físicas e psicológicas, pelas humilha
ções impostas, pela forma, enfim, pela qual o trabalho tendia 
a dominar o conjunto <la sua vida. 

-A greve e o momento em que o trabalhador consegue 
recuperar a consciência da sua própria individualidade e <la for 

ça do seu poder coletivo, em um mesmo processo. Em que ele se sen 

te novamente gente e parte de uma categoria, represent~da µor 

um Sindicato, que consegue impôr limites à situação de opressão 
vigente. Ni~so está o resgate ~a dignidade. Disso ele (cada um 
dos grevistas, o Sindicato, a categoria) vai tirar forças para 
se recusar a aceitar o que antes parecia natural ou inevitável 
e avançar no rumo da ampliação das conquistas e da pr6pria subje 
tividade. A análise dos acontecimentos posteriores a 1978 cm São 

Bernardo confirmaria isso. 

A demanda de dignidade presente na greve, dessa for
ma, ao mesmo tempo em que encerra a reivindicaç~o de inclusão na 
ordem vigente, no sentido do fim da vivência de exclusão (e a 
partir da condição de trabalhor e não de qualquer outra que se 

colocasse de fora dessa ordem), traz em si a questão da sua trans 
formação. No sentido de que a condição de trabalhador passe a ser 

devidamente considerada e que se possa receber a partir dela o 

que lhe ~ de direito: <lo salirio correspondente is necessidades 
e~ quantidade de trabalho despendida rio respeito pessoal, dos 

direitos sindicais e trnball1istas aos direitos políticos. 
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NOTAS 

(1) TM n9 46, julho/78. 

(2) "Bilhete do João Ferrador"·. TM n9 46, julho/78. 

(3) TM n9 46, artigo de avaliação da greve. 

(4) Idem. 

(S) "Bilhete do João Ferrador", 1M n9 47, set/78. 

(6) Eletricista, Ford. Entrevista realizada por mim em 1985. 

(7) Ver Moisés (198la), Vianna (1983) e Wcffort (1981). 

(8) "Ter dignidade é a gente ser respeitado igual a que todo mun 
do é. Porque .hoje o que a gente vê é só o pessoal ligado ao 
capital, o pessoal que tem dinheiro sendo respeitado. E o 

trabalhador que produz a riqueza não é". (maquinista, Volks) 

\ 
(9) Operador de empilhadeira, Ford. Entrevista realizada por mim 

cm 1985. 

(10) Idem. 

(11) Idem. 

(12) "Bilhete do J. Ferrador", TM n9 46, j ulho/7 8. 

(13) Ajudante Geral, Ford. Entrevista realizada por mim em 1985. 

(14) Operador de empilhadeira, Ford. I<lcm. 

(1~) Eletricista, Ford. Idem. 
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(16) Mecinico de Manutcnção,Ford. Entrevista realizada por mim 

em 1985. 

(17) Inspetor de Qualidade, Scania. Entrevista realizada por mim 

em 1985. 

(18) Montador, Ford. Entrevista realizada por mim em 1985. 

(19) Inspetor de Qualidade, Scania. Idem. 

(20) Basta lembrar dois exemplos ocorridos cm 1979: o reconheci-

menta dos grevistas da Construção Civil em Belo Horizonte 

(literalmente rebelados contra os patrões e a direção pele

ga d~ seu Sindicato) i liderança de Lula, chamado a inter

vir; e a greve dos trabalhadores da cana-de-açúcar em Perna~ 

buco. Segundo Sigaud (1980:13), ."··· foram sobretudo as gre
ves vitoriosas de setores da classe oper~ria e de setores 

da classe média que mais decisivamente influíram na mobili

zação de Pernambuco. A informação tornada possível graças 

a um relaxamento da censura dos meios de comunicação - de 

que os trabalhadores voltavam a se organizar para reivindi

car direitos, que voltavam a fazer greve e voltaram a ob-
' ter vit6rias-se constituiu cn ineg~vel esiímulo tanto para 

as Uderanças quanto para os trabalhadores <la Zona da Mata". 

E conhecido o papel da greve de 1978 (a primeira) nesse pr~ 

cesso de reorgoniz.ação do movimento sindical, e certamente 

não eram as condiç6es específicas de trabalho a base da 

identidade cria<la entre os mctaliirgicos de S.Bernardo, os 

trabalhadores da Construç5o Civil de Belo Horizonte e dos 

engenhos <le Pernambuco. 

(21) Operador de m5quinas da usinagcm~ Scania. 

(22) Mensalista, Scania. 

(2 .3) Mensal is ta, ~Jcrccdes. 
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