
Antônio de Almeida

São Paulo, 1996

LUTAS, ORGANIZAÇÃO COLETIVA E COTIDIANO 
Cultura e Política dos Trabalhadores no ABC Paulista 

1930 - 1980

Tese de doutoramento em História 
Social, apresentada à FFLCH/USP, 
sob a orientação do Prof. Dr. Marcos 
Antônio da Silva. *



2

ÍNDICE

05Introdução 

42Um Encontro de Origens Diversas 

95

169

183

224

Considerações finais 267

Bibliografia 278

Experiência, Cultura e Identidade Coletiva 
O trabalhador e seus espaços 
O trabalhador enquanto sujeito coletivo ....

Os Trabalhadores e a Igreja:
Religiosidade e Lutas na Construção da Identidade 

97
 104

136

225
245

21
22
31

52
52
63
86

Industrialização: Desenvolvimento com Pobreza 
A marcha do progresso .......................................
Os traços da pobreza  
Dividindo para reinar: classes dominantes e controle do poder político 

Arte, Lazer e Entretenimento no Cotidiano do Trabalhador 
Entre a criação e a apropriação: os trabalhadores e 

os significados simbólicos da arte ............ .
Pausa para a alegria: festas e divertimentos populares .

Organizações Coletivas, Representatividade e Hegemonia Política
O surgimento das primeiras entidades representativas

e a presença do anarco-sindicalismo 
Novas lutas e velhas leituras: os percalços da hegemonia comunista
Velhas lutas e novas leituras: a emergência de outros sujeitos 

Memória Coletiva: ,
Resistência e Conservadorismo na Idealização do Passado 



3

Agradecimentos

A realização de um trabalho de pesquisa geralmente conta com apoios 

pessoais e institucionais, imprescindíveis para a sua concretização. Neste caso, 

através de algumas pessoas, gostaria de agradecer as inúmeras colaborações que 

recebi.

Inicio pelos colegas do Departamento de História da Universidade Federal 

de Uberlândia, pelo fundamental apoio institucional que recebi. Nessa mesma 

linha, agradeço também ao Prof. Dr. José Roberto A. Mello, do Departamento de 

História da USP, pela colaboração na fase inicial do curso de doutoramento.

Aos funcionários dos diversos arquivos públicos, dos sindicatos e dos 

movimentos populares, existentes no ABC, e aos entrevistados, sou grato pela 

presteza com que me atenderam e pela paciência que tiveram em responder as 

minhas indagações.

Aos pesquisadores da história da região do ABC que, como eu, têm se 

esforçado para transformar em conhecimento o material disperso e fragmentado 

existente nas poucas fontes documentais, quero agradecer, através da figura 

amiga e prestativa de Ademir Mediei, as pistas e roteiros deixados 

propositadamente em seus trabalhos, referências fundamentais para minorar a 

nossa peregrinação na busca de dados.

Às amigas Teonila, pela cuidadosa revisão gramatical, e Jacy, pela 

apurada leitura e oportunas sugestões, meu muito obrigado.

Ao professor e amigo Marcos Silva, agradeço pela orientação, com as suas 

cuidadosas leituras, análises e sugestões, em vários momentos do 

desenvolvimento da pesquisa, e pelas trocas e reflexões, que foram além das



4

vida.

incumbências de um orientador. E à professora e amiga Déa Ribeiro Fenelon, 

pelo convívio, que se aproxima de duas décadas, referência sempre fundamental 

em termos de orientação teórica, política e comportamento profissional.

Aos amigos de toda-hora, João Marcos e Zan, pelos incontáveis momentos 

de trocas, discussões, socialização das angústias e das expectativas e aos 

companheiros do Núcleo de Movimentos Sociais de Uberlândia, pelos diversos 

exemplos e oportunidades que me ofereceram para continuar alimentando o 

sonho de construirmos juntos uma sociedade fraterna e igualitária.

Por último, agradeço de forma especial à Dalva, Carolina e Vinícius, que 

me oferecem o porto seguro do aconchego familiar, onde encontro o amor, afeto 

e carinho necessários para o enfrentamento das adversidades, na academia e na



5

Introdução

Ao ter início o processo de construção do presente objeto de estudo, a 

referência fundamental que moveu os primeiros passos da pesquisa estava situada 

no conjunto dos acontecimentos que tiveram lugar na região do ABC paulista1 a 

partir de finais da década de 1970. A preocupação prioritária era buscar 

explicações para diversas cenas protagonizadas pelos trabalhadores daquela 

região, que, por diversas vezes, os colocaram no centro das discussões políticas 

deste país.

A relevância de um tema e o envolvimento do pesquisador com o mesmo 

são elementos indispensáveis para o bom andamento de um trabalho, diz a prática 

da pesquisa. Neste caso, nem mesmo a minha convicção de que essas duas 

condições estavam plenamente atendidas foi fator impeditivo para que algumas 

constatações iniciais desaconselhassem o prosseguimento das investigações. A 

primeira delas estava associada a um certo desprestígio por que passam 

atualmente os temas relacionados ao mundo do trabalho, seja pela avalanche das 

chamadas novas abordagens no campo da história, cujo foco de análise tem sido 

deslocado para objetos que hoje apresentam maior notabilidade, seja pela nova 

realidade imposta pelas recentes alterações nas relações capitalistas de produção, 

em que, diante das novas formas de acumulação de capital, progressivamente o 

trabalhador tem perdido prestígio e, consequentemente, os seus espaços 

tradicionais têm sido reduzidos a patamares insignificantes. A compreensão de

1 . Situada na região metropolitana da Grande São Paulo, com vários dos seus municípios fazendo divisa 
com a capital paulista, a região do ABC é composta hoje pelos seguintes municípios: Diadema, 
Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São 
Caetano do Sul.
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que o conhecimento histórico não pode ser confundido com uma mera 

mercadoria exposta às oscilações do mercado consumidor e a convicção de que a 

produção do historiador é, antes de tudo, o resultado do seu próprio compromisso 

com a realidade na qual está inserido foram fatores decisivos para superação 

desse primeiro obstáculo.

Restava, porém, um outro tipo de inquietação: diante da vasta produção de 

livros, teses, dissertações, ensaios, folhetos e materiais diversos abordando direta 

ou indiretamente os trabalhadores da região do ABC, qual a contribuição que 

mais um estudo nessa área poderia trazer para o conhecimento histórico e, mais 

precisamente, para a compreensão da realidade vivenciada por aqueles 

trabalhadores? A essa indagação, que me acompanhou durante todo o processo de 

desenvolvimento da pesquisa, a resposta foi surgindo aos poucos, na medida em 

que o diálogo estabelecido com as fontes e com a bibliografia relacionada ao 

tema ia sendo permanentemente retomado.

Os primeiros contatos com as fontes documentais e com a bibliografia, 

orientados pela motivação inicial, levaram-me à constatação de que, de fato, a 

partir de 1978, e pelo menos durante os cinco anos que vieram a seguir, grande 

parte das atenções nacionais e, até certo ponto, também internacionais, estiveram 

voltadas para a região do ABC paulista. Diferentemente de vezes anteriores, 

quando os destaques ficaram por conta do dinamismo empresarial e da reiterada 

pujança económica e industrial da região, desta vez, o que chamou a atenção dos 

políticos, inclusive dos conservadores, e ocupou as manchetes dos principais 

jornais e emissoras de rádio e televisão do país foram as ações desencadeadas 

pelos trabalhadores locais. Em muitos casos, o noticiário aparecia recortado por 

apelos às autoridades governamentais no sentido de que medidas punitivas 

fossem adotadas contra aquilo que era qualificado como baderna, bagunça, 

desordens ou desacato às autoridades e ordens estabelecidas.
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não

seus

Greves massivas pipocaram na maioria das empresas da região e as cenas 

dos estádios de futebol lotados por trabalhadores reunidos em assembleias se 

tomaram emblemas de um novo sindicalismo que emergia. Simultaneamente a 

isso, uma infinidade de movimentos sociais populares organizados nos bairros, 

nas ruas, igrejas e associações passaram a reivindicar melhorias e equipamentos 

urbanos os mais variados. Da conjunção de todos esses fatores, duas outras

instâncias representativas bem mais amplas surgiram a seguir: o Partido dos 

Trabalhadores - PT - e a Central Única dos Trabalhadores - CUT. Embora, no

caso destas últimas, as pretensões iniciais apontassem para uma necessária 

abrangência nacional, reconhecidamente, concentravam-se no ABC os seus 

principais pontos de sustentação.

Entre as muitas indagações iniciais para as quais eu procurava respostas, 

interessava-me descobrir os critérios organizativos adotados por aqueles 

trabalhadores, quais as vinculações que eles mantinham com as tradicionais 

correntes políticas do campo das esquerdas e até que ponto o conjunto dessas 

ações se fazia presente na sua vivência cotidiana. Mais do que tudo, inquietava- 

me compreender como no interior de um quadro de completa adversidade, 

imposto pela ditadura militar que há década e meia governava o país, aqueles 

trabalhadores desacataram leis vigentes, não reconheceram medidas 

governamentais e forçaram empregadores a enfrentarem negociações com as 

quais, há muito, estavam desabituados.

Ao perseguir as respostas para essas indagações, pouco a pouco o eixo da 

pesquisa assumia novos contornos, ampliando consideravelmente os 

horizontes. Descobri que, mais do que buscar explicações para os acontecimentos 

inicialmente destacados, tomava-se imprescindível compreender, antes de tudo, 

quem eram aqueles trabalhadores e quais elementos motivadores os estimulavam 

a agir daquela forma.
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Estabelecidas estas prioridades, emergiram dois novos problemas 

requerendo equacionamento: que período histórico deveria ser eleito para o 

desenvolvimento da pesquisa e o que priorizar no interior desse período? 

Reflexões de Thompson ("não podemos entender a classe a menos que a 

vejamos como uma formação social e cultural, surgindo de processos que só 

podem ser estudados quando eles mesmos operam durante um considerável 

período histórico"3} sugeriram-me pistas para ambos os questionamentos. Ou 

seja, a necessidade de localizar as procedências nacionais e regionais desses 

trabalhadores, procurando identificar através dos seus valores culturais e das 

experiências socialmente vivenciadas os elementos explicativos para a sua forma 

de ser e de agir, remetia-me, ao mesmo tempo, para a constituição inicial da 

classe e para a atualidade. Com isso, o que pretendo afirmar é que, ao optar por 

discutir aqui a cultura, lutas e organização coletiva dos trabalhadores da região do 

ABC, o que procuro identificar prioritariamente são os elementos constitutivos da 

sua própria condição de sujeito social e, a partir daí, como compreendem a 

realidade na qual estão inseridos e orientam as suas ações. Nesse sentido, as 

experiências vivenciadas ao longo do tempo, os registros retidos na memória, a 

religiosidade, as práticas de lazer e divertimento, as lutas diversas pela 

sobrevivência ou melhoria nas condições de vida e de trabalho são todos

2 . Po- composição social da classe trabalhadora, estou entendendo a caracterização dos trabalhadores da
região do ABC, com suas origens (nacionais e regionais) e suas carências sociais e matmais

3 . Thompson, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa, Rio de Janeiro, Paz e Terra, vol. 1, 1987,

Com essa constatação, definia-se também, como objetivo central deste 

trabalho, estudar a própria classe trabalhadora da região do ABC, entendendo 

com isso a sua composição social2, os valores culturais presentes na construção 

dos espaços de sociabilidade e na constituição da identidade coletiva e, por 

último, a maneira como as lutas por eles desenvolvidas, incluindo as 

anteriormente referidas, foram orientadas.
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do ABC Paulista, quais sejam, o período mais significativo da fase inicial de

também, por conterem em seu interior meio século de experiências desses

incomensurável de pistas para melhor conhecimento de suas práticas e

representações.

Acredito ser desnecessário maiores argumentações para afirmar que não se

se tratar de um período bastante dilatado, pois, de resto, essa é uma medida que

respostas.

pretende aqui estar à procura de todos os dados relacionados aos trabalhadores 

dessa região, ao longo dessas cinco décadas a serem pesquisadas. E isso, não por

imprescindível do processo de investigação, considero mais importante do que 

uma volumosa quantidade de material coletado, abordar os documentos, lugares,

trabalhadores, com suas lutas, seus sonhos, utopias, vitórias e derrotas, fracassos 

e sucessos que, em seu conjunto, fornecem ao investigador uma gama

não seria mesmo possível nem para o mais curto período selecionado. Quero 

afirmar com isso que, mesmo compreendendo a pesquisa empírica como parte

Partindo dessas premissas, estabeleci como recorte temporal para 

desenvolvimento da pesquisa as décadas de 1930, para início, e 1980, para 

término do período a ser estudado. Cabe justificar que essas datas, além de se 

constituírem como marcos importantes para a história dos trabalhadores da região

constituição da classe (década de 1930) e o momento dos grandes embates 

políticos da história recente da região (década de 1980)4, elas se justificam,

elementos constitutivos de uma formação cultural e social que dá sentido à vida e 
orienta a trajetória desses trabalhadores.

pessoas ou objetos a partir de problemas e hipóteses aqui formuladas, 

vinculando-as às preocupações para as quais se intenta buscar explicações ou

4. Com já foi salientado anteriormente, refiro-me aqui, aos embates políticos que tiveram lugar na região 
a partir de finais da década de 1970 e durante a primeira metade da década de 1980, expressos 
através de um movimento sindical marcado por grandes e sucessivas greves, dos inúmeros 
movimentos populares de caráter reivindicatório, e pela criação do Partido dos Trabalhadores e 
da Central Única dos Trabalhadores.
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teoria, embora referência fundamental para o investigador, precisa ser

redimensionada, desde que o contato direto com as evidências assim o exija,

(tanto em termos de retroagir a tempos mais remotos, como estender-se até mais

próximo da atualidade) desde que tal medida tomou-se necessária para melhor

clareza e compreensão do objeto enfocado.

Definido o objeto e estabelecidas as prioridades de como lidar com ele,

evidentemente, novos desafios estavam postos e outras indagações requeriam

soluções. Com o crescimento industrial e urbano que se verificou na região nesse

aumentoe

essa acentuada heterogeneidade pode ser considerada como entrave no processo

próprio convívio cotidiano? No entrelaçamento dessas culturas tão diversificadas

alguém estaria cedendo espaço? Seriam os migrantes que, afastados dos seus

locais de origem e carentes de uma adaptação à nova realidade, submetem-se a

processos de completa aculturação? Ou, pelo contrário, seus mecanismos de

defesa passam pela criação de guetos que os excluem de um convívio social mais 

intenso?

Os dados estatísticos oficiais apontam para uma permanente superioridade 

da religião católica entre os trabalhadores do ABC. Instigante, porém, era discutir 

a religiosidade desses trabalhadores num contexto mais amplo, procurando

consequente

progressivamente operadas no interior da classe trabalhadora local. Até que ponto

também os marcos temporais acima especificados, balizamento importante para 

orientar a trajetória do pesquisador, vez por outra, foram aqui ultrapassados

de interação entre esses trabalhadores na organização das lutas comuns e no

Por isso, instrumentos como marcos temporais, delimitação espacial e a 

própria formulação teórica são todos muito úteis ao trabalho do pesquisador, 

desde que não assumam a forma de camisa-de-força, o que poderia comprometer 

a própria qualidade do conhecimento a ser produzido. Ou seja, assim como a

período, marcado principalmente pela presença de sucessivas levas de migrantes 

populacional, profundas alterações foram
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perceber que a sua viabilidade não admitia o caminho relativamente fácil de

certas hierarquias ou classificações, geralmente presentes em pesquisas nessa

área. Considerar igualmente importantes todos os diferentes espaços de atuação

do trabalhador, sejam eles a fábrica, o sindicato, o partido, os movimentos

consideram

nessas lutas e organizações, hegemonizada pelas direções ou lideranças?

Diante da complexidade dessa proposta de investigação, não foi difícil

organizados ou as manifestações diversas da vivência cotidiana, tomou-se uma 

condição necessária. Por isso, sem desmerecer as muitas contribuições contidas 

nos trabalhos relativos ao tema, com os quais mantive contato5, constatei que as

5 . Entre os trabalhos consultados que abordam os trabalhadores do ABC, suas lutas e organizações, 
destaco os seguintes títulos: Ademir Mediei e Suety Pinheiro. Io de Maio e os Principais 
Momentos da Luta Sindical em São Bernardo: 1902-1990, São Bernardo do Campo, Prefeitura 
Municipal de São Bernardo do Campo, 1990; Aloízio Mercadante Oliva. Estado Autoritário e 
Desobediência Operária (os trabalhadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema), 
dissertação de mestrado, Unicamp, 1988; Aloízio Mercadante Oliva (coord.). Imagens da Luta: 
1905-1985, São Bernardo do Campo, Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Bernardo 
do Campo e Diadema, 1987; Armando Mazzo. Memórias de um Militante Político e Sindical no 
ABC, São Bernardo do Campo, Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, 1991; Cândido 
Giraldez Vieitez. Reforma e Contra Reforma em Santo André (a Política do PCB no Coração do 
ABC Paulista: 1956-1964, tese de doutoramento, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
1986; Heloisa Helena T. de Souza Martins. Igreja e Movimento Operário no ABC: 1954-1975, 
São Paulo, Hucitec/Prefeitura de São Caetano do Sul, 1994; John D. Frendi. O ABC dos 
Operários: conflitos e alianças de classe em São Paulo, 1900-1950, São Paulo, Hucitec/Prefeitura 
de São Caetano do Sul, 1995; Luís Flávio Rainho e Osvaldo Martines Bargas. As Lutas Operárias 
e Sindicais dos Metalúrgicos em São Bernardo: 1977-1979, São Bernardo do Campo, Associação 
Beneficiente e Cultural dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, 1983; Ricardo 
Antunes. A Rebeldia do Trabalho (o confronto operário no ABC Paulista): as greves de 1978-80, 
Campinas-SP, Ensaio/Ed.Uhicamp, 1988.

inclusive perceber o relacionamento conflituoso entre eles e aquela instituição, 

particularmente quando estavam em jogo interesses antagónicos.

No interior de todo esse processo, qual o papel desempenhado pelas 

entidades representativas criadas por esses trabalhadores, particularmente os 

sindicatos e partidos políticos, o que significaram as lutas organizadas 

coletivamente e que importância teve para eles a orientação política, presentes

seus autoreslinhas teóricas adotadas pela maioria dos 

prioritariamente as intervenções políticas dos trabalhadores a partir dos espaços 

consagrados institucionalmente. Isso, se por um lado indicava-me caminhos que
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deveriam ser evitados, por outro, identificava lacunas que poderiam ser 

preenchidas.

Quanto a isso, ao optar aqui por compreender as manifestações culturais 

como algo que perpassando o todo expressa também a dimensão do político, 

acredito estar valorizando, no contexto da história dos trabalhadores do ABC, 

sujeitos e ações geralmente pouco considerados, sem, com isso, negligenciar as 

dificuldades inerentes a esse tipo de decisão. Dentre elas, o diálogo com leituras 

consagradas no campo das esquerdas sobre a própria noção de classe social e dos 

espaços considerados significativos para sua compreensão, foi tão estimulante 

quanto desafiador6.

No que diz respeito à delimitação da região do ABC enquanto espaço 

geográfico para desenvolvimento da pesquisa empírica, o que, a princípio, 

identifica este trabalho com aquilo que tem sido qualificado como história local 

ou regional, alguns cuidados tomaram-se necessários. Entre os riscos que podem 

estar associados a essa opção, está o do pesquisador circunscrever o seu trabalho 

a "demandas de grupos sociais dominantes", como alerta Marcos Silva, 

pautando-se por critérios administrativos que expressam posições do Estado, 

empresas ou especialistas, e que podem ter como resultado uma "História que 

congela e repete regras de pensar, sem ousar questionar seus temas e 

interpretações(...) ou uma região igualmente fossilizada e da qual se perdem as 

pistas referentes à constituição e transformações"1.

No caso da denominação ABC paulista, embora cunhada por iniciativa 

jornalística8, há muito foi adotada pelos poderes instituídos, quer seja para 

identificar uma subdivisão administrativa do Estado de São Paulo, quer para

6 . Sobre essa discussão e a forma como foram aqui empregados os conceitos de classe social e espaços
sociais do trabalhador, ver mais adiante o cap. Experiência, cultural e identidade coletiva.

7 . Marcos A. da Silva. A história e seus limites, Revista História e Perspectivas, Uberlândia,
Universidade Federal de Uberlândia, curso de história, n° 6,1992, pp. 59-65.

8 . Quem primeiro utilizou a expressão ABC, para referir-se às cidades de Santo André, São Remardo
do Campo e São Caetano do Sul, foi o Jornal Folha do Povo, que iniciou suas atividades em 1948. 
Conf. Projeto Viva-Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, 1992, mimeo.
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pode estar dada a priori, nenhum modelo estabelecido pode 
servir de ponto de partida para a adequação a realidade, 
nenhuma situação histórica deve ser considerada como dada por

expressar a sua pujança económica e industrial. Cabe reconhecer, entretanto, que 

essa é também urna expressão incorporada pelos próprios moradores da região, 

sendo muito comum a sua utilização para identificação de locais de moradia ou 

trabalho.

9 . Sobre isso, ver Raphael Samuel. História local e história oral, Revista Brasileira de História, n° 19,
São Paulo, ANPUH-Marco Zero, set89/fev.9O, pp. 219-243, onde o autor além de mostrar as 
riquíssimas possibilidades de abordagem do objeto a partir de uma dada localidade, alerta 
também para os riscos dessa mesma localidade ser entendida como entidade distinta e separaria

10 . Michel Foucault. Microfísica do Poder, Rio de Janeiro, Graal, 1984,4* ed., pp. 171-172.

Ao estabelecer, no presente trabalho, esse recorte espacial, entendendo~o 

como necessário à viabilização da pesquisa, o que se buscou não foi o 

entendimento do regional como entidade distinta e separada, já que seria 

impraticável estudar o ABC como se formasse um conjunto cultural coeso e 

específico. Dessa forma, a localidade ou região não pode ser encarada como 

objeto de pesquisa em si mesmo e, os dados, ali estudados, devem ser 

compreendidos como uma janela aberta para uma realidade mais ampla9. Com 

isso, o que se pretende afirmar é que a delimitação espacial, a exemplo dos 

marcos temporais e da própria escolha do tema, deve ser entendida como medida 

aleatória, ainda que necessária, não podendo, portanto, conduzir o pesquisador a 

perder a dimensão do todo. E isso, não significa estar à procura de explicações 

generalizantes, a partir do objeto enfocado e nem da formulação de teorias 

definitivas, o que seria recorrer ao que Foucault denunciou como "discursos 

englobantes" que, sedimentados numa "unidade abstrata da teoria", atua, 

centralizada e coercitivamente, a partir "de um discurso teórico, unitário, formal 

e científico"™. Pelo contrário, o compromisso de melhor compreender a realidade 

implica reconhecer que nenhuma definição
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naturais de determinismos de qualquer

alertou Fontana, toma-se "erróneo y mistificador cuando se intenta presentar

No caso do relacionamento com as fontes de pesquisa, parti sempre do

coletiva, pois "tomar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das

entendimento de que cabe ao historiador estar alerta para as manipulações que, 

consciente ou inconscientemente, são exercidas sobre a memória individual e

11 . Déa Ribeiro Fenelon. Trabalho, Cultura e História Social: Perspectívas de Investigação, Revista
Projeto História, n° 4, PUC-SP, Programa de Estudos Pós-Graduados em História e Departamento 
de História, 1981, pp. 21-37.

12 . Eric J. Hobsbawn. O ressurgimento da narrativa: alguns comentários, RH - Revista de História,
UNICAMP, n°s 2 e 3,1991, pp. 39-46.

13 . Josep Fontana. História: Analisis Del Pasado y Proyecto Social, Barcelona, Editorial Critica,
1982, p. 260.

Trata-se, portanto, de reconhecer que 

compartimentada em blocos isolados ou independentes e que, na medida em que 

os acontecimentos se entrelaçam, espraiando-se por todo tecido social, também o 

objeto deve ser explorado a partir das suas múltiplas dimensões. Como lembra 

Hobsbawn, embora numa perspectiva distinta daquela perseguida por Foucault, a 

ampliação do campo da história "não se choca com a tentativa de criar uma 

explicação coerente do passado" e

não há nada de novo em escolher olhar o mundo por um 
microscópio, ao invés do telescópio. Na medida em que 
concordamos que estamos estudando o mesmo cosmo a opção 
entre o microcosmo e macrocosmo é uma questão de escolha da 
técnica adequada1 .

Por isso mesmo, quando recortes espaciais ou posturas teóricas e 

metodológicas conduzem o pesquisador a optar pelo fragmentário, entendendo-o 

como algo particular que, isolado do todo, merece explicações à parte, isso pode 

resultar em conclusões contaminadas por equívocos irreparáveis, ou, como já

leis inevitáveis e 
ordem11.

estas otras historias sectoriales como vias que han de permitir analizar al 

hombre autónomamente"13.

a realidade não se encontra
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práticas e saberes populares", reforçando uma prática de dominação em que "a 

folclorização da cultura popular constitui a marca mais visível deste processo de 

desqualificação da experiência e do saber dos dominados"^.

Desse modo, se, por um lado, merece reconhecimento o esforço 

despendido por algumas pessoas, em vários pontos do país, objetivando a 

preservação e o tombamento histórico de antigos casarões construídos por setores 

da aristocracia brasileira, posto que são peças de fundamental importância para o

grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 

dominam as sociedades históricas"14. Ou seja,

enfrentadas ao longo deste trabalho relacionou-se exatamente à insuficiência e 

precariedade das fontes de pesquisa, pois é efetivo no Brasil o empenho das 

classes dominantes em descaracterizar tudo que possa estar relacionado às classes 

populares ou trabalhadoras. Para isso, contam elas com a aquiescência e 

colaboração de pretensos pesquisadores que, em nome de uma propalada 

sabedoria técnica e científica, promovem "a desqualificação de concepções,

o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, 
mas uma escolha efectuada quer pelas forças que operam no 
desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer 
pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que 
passa, os historiadores15.

Assim, se concordamos com a afirmação de que o trabalho do historiador 

deve ter um caráter de contribuição social, isso implica reconhecer também que 

"devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e 

não para a servidão dos homens”16.

Atuando a partir dessas premissas, uma das principais dificuldades

14. Jacques Le Goff. Memória, in: Jacques Le Goff et. al., Memória-História, Porto, Enciclopédia 
Einaudi-Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984, vol. l,p. 13.

15 . Idem ibidem, p. 95.
16 . Idem ibidem, p. 47.
17 . Olga Brites da Silva. Memória, preservação e tradições populares, in: O Direito a Memória:

património histórico e cidadania, São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura - Departamento do 
Património Histórico, 1992, pp. 17-18.
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18 . Marcos A. da Silva. História: o prazer em ensino e pesquisa, São Paulo, Brasiliense, 1995, 
especialmente o cap. Patrimónios Históricos.

incluir no património histórico outros campos artísticos 
(pintura, escultura, música, etc.), objetos cotidianos (utensílios 
domésticos, instrumentos de trabalho, vestimentas, etc.), 
materiais de diferentes arquivos, acervos bibliográficos, falas e 
práticas de múltiplos agentes sociais1*.

Na mesma direção do problema anteriormente levantado, são várias as 

argumentações apresentadas pelos poderes públicos para destruição de 

documentos relativos a processos reivindicatórios da população trabalhadora, 

destacando-se, aí, a já surrada alegação da falta de espaço. Aliás, tudo isso é 

sempre muito bem justificado e aceito como inerente à modernidade, tão 

almejada quanto inevitável.

Esse é um quadro que não apenas dificulta mas, muitas vezes, toma 

mesmo impossível ao pesquisador ter acesso a dados que possam revelar, de 

forma mais efetiva, a maneira de ser e de agir dos trabalhadores, pois a ausência 

de qualquer tipo de registro na maioria dos eventos, principalmente aqueles que 

ocorrem no plano do cotidiano, implica, em muitos casos, o desaparecimento de 

evidências de forma irrecuperável. Encontra-se, aí, uma das explicações pelas

resgate de determinadas facetas de nossa história, por outro lado, é 

profundamente lamentável a constatação do pouco que tem sido feito no sentido 

de se evitar a contínua destruição da memória popular. Freqúentemente, 

presenciamos desalojamentos de comunidades inteiras de favelados ou moradores 

de bairros periféricos, com consequente destruição de suas moradias, para ceder 

espaço a algum tipo de empreendimento lucrativo ou desapropriações de casas 

populares para construção de amplas e vistosas vias de tráfego urbano, sem nunca 

ser levado em consideração os valores, tradições, hábitos comuns, espaços de 

sociabilidade e laços de afetividade dos desalojados. Por isso, como observa 

Marcos Silva, "sem perder de vista a grande importância" da esfera edificada ou 

arquitetônica, que deve ser preservada, toma-se necessário também
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Sul, e um Serviço de Documentação da História Local, em São Bernardo do

Campo, que atendem mais de perto aos interesses de pesquisadores. No conjunto, 

é possível encontrar, nessas entidades, exemplares e, em alguns casos, até mesmo

quais a maioria dos trabalhos nessa área está voltada prioritariamente para os 

espaços institucionalizados dos trabalhadores, como sindicatos, partidos políticos 

e outras entidades formais da sociedade civil, onde, ao menos em parte, alguns 

registros estão preservados. Mesmo assim, com a ação repressora 

institucionalizada oficialmente no país (famosa por destruir e queimar arquivos 

ou forçar os militantes a procederem dessa forma, na tentativa de não serem 

apanhados com documentos e materiais comprometedores) muitos estragos têm 

sido praticados de forma irrecuperável19.

Ao buscar em diferentes lugares do ABC paulista as possíveis fontes que, 

de alguma forma, puderam fornecer respostas para as indagações aqui formuladas 

pude constatar, com satisfação, da parte dos poderes instituídos algum progresso 

nessa área. Nas três principais cidades da região, Santo André, São Bernardo do

Campo e São Caetano do Sul, escolhidas como espaço prioritário para esta 

investigação, diferentemente de uma década atrás, quando desenvolvi pesquisa na 

região20, algumas iniciativas, colocadas em prática nos últimos anos pelo próprio 

poder público municipal, ainda que tímidas e com muitas lacunas, objetivaram a 

preservação de fontes documentais. Por isso, além das fontes mais convencionais, 

comuns a todos os municípios, como as produzidas e preservadas por prefeituras, 

câmaras municipais e bibliotecas públicas, desta vez, foi possível contar também 

com o acervo de dois museus, um em Santo André e outro em São Caetano do

19 . Ao longo desta pesquisa, consultando as entidades sindicais da região, deparei-me, por diversas
vezes, com a ausência completa de materiais e documentos referentes a determinadas épocas, 
fruto das sucessivas intervenções oficiais sofridas por essas entidades. Cabe registrar também que, 
de acordo com os depoimentos de militantes locais, muitos documentos foram preservados em 
função de ações corajosas por parte daqueles que escondeu-os em sua casas, ou, ao contrário, 
foram destruídos por esses mesmos militantes, temerosos das repressões.

20 . Refiro-me à dissertação de mestrado desenvolvida sobre o tema dos movimentos populares da região
do ABC, defendida junto à PUC de São Paulo, em 1986, e posteriormente publicada, em 1992. 
Conf. Antonio de Almeida. Movimentos Sociais e História Popular: Santo André nos anos 70 e 
80, São Paulo, Marco Zero/CNPq, 1992.

com a
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corrente daqueles órgãos.

atas contendo reuniões de professores ou de pais, onde ficam evidenciadas as

diferenciadas do social.

Quanto às entidades mais diretamente vinculadas à sociedade civil,

inúmeros contatos com sindicatos de diversas categorias de trabalhadores, com

movimentos populares variados, sociedades italianas de mútuo socorro (criadas

desde as primeiras décadas do século), igrejas, clubes recreativos e esportivos

espalhados pelos três municípios citados, foram todos muito proveitosos.

precariedades e insuficiências do ensino, juntamente com os processos internos, 

desencadeados objetivando a adoção de medidas punitivas contra atos de 

indisciplina de alunos, foram todos documentos ricos, expressando dimensões

No tocante à documentação existente nas escolas, uma leitura do material 

disponível, principalmente nas mais antigas, revelou-se bastante produtiva. As

coleções completas dos jornais de circulação regional, desde início deste século, 

como, O São Bernardo, São Caetano Jornal, O Monitor, Folha do Povo, O 

Imparcial, Diário do Grande ABC, Borda do Campo, O Município, Jornal de São 

Caetano e Folha de São Bernardo, além de atas das câmaras municipais e os 

processos do executivo, excluindo-se, nestes dois últimos, o material de uso

De toda essa documentação, merece destaque especialmente o material 

coletado dentro do projeto Viva Cidade21, que reúne um conjunto de entrevistas 

com moradores antigos da cidade, com mais de 100 fitas k-7 gravadas, além de 

outros documentos de origem diversa, como imprensa alternativa, grande 

imprensa, sindicatos, prefeituras, câmaras municipais, trabalhos acadêmicos e

21 . Trata-se de um projeto voltado para o resgate e preservação da memória histórica da região, 
executado pela administração petista de Santo André, gestão 1988-1992.

Para discutir o desenvolvimento industrial e urbano da região, 

particularmente as questões relacionadas a migração e crescimento populacional, 

as pesquisas desenvolvidas pelo IBGE foram as fontes mais proveitosas.
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as noções de experiência, cultura e identidade coletiva foram aqui utilizadas 

associando-as à constituição da classe,

especificidades. Parti sempre do suposto de que, muito mais do que 

individualidades, as pessoas expressam em seus depoimentos experiências 

vivenciadas coletivamente. Por isso, como Samuel, entendo qué as fontes orais, 

se bem trabalhadas, são tão significativas para a análise do historiador quanto as 

escritas, o que reforça a necessidade de se procurar estabelecer uma interação 

contínua entre as duas formas de evidências23.

22 . Cabe informar que desse conjunto de fitas, parte encontra-se transcrita e sistematizada para consulta 
e todas estão disponíveis para serem consultadas no original.

23. Raphael Samuel. História local e história oral. op. cit., pp. 219-243.

filmes antigos que focalizam a região. No seu conjunto, esse material contém 

informações acerca do surgimento dos bairros, das lutas dos moradores, suas 

carências, reivindicações e formas de entretenimento22.

Ainda no tocante às fontes de pesquisa, foram realizadas algumas 

entrevistas, principalmente com militantes políticos e sindicais e com moradores 

antigos da região. Nesse ponto, o tratamento dado a esses depoimentos, assim 

como àqueles produzidos dentro do projeto Viva Cidade, não foi o de buscar por 

meio de dados estatísticos aquilo que alguns consideram como amostra

ao mesmo tempo em que foram 

destacados os espaços de atuação dos trabalhadores considerados significativos 

para esse fim. O capítulo dois procura compreender quais as origens nacionais e 

regionais dos trabalhadores que compõem a grande massa humana dos sete 

municípios que constituem juntos o ABC paulista de hoje, entendendo ser tal

representativa, nem utilizar as fontes orais como mero complemento da 

documentação escrita ou ainda apêndice ilustrativo de determinadas

Por último, ao procurar um desencadeamento lógico perseguindo respostas 

para as indagações aqui formuladas, este trabalho, em sua redação final, assumiu 

a seguinte configuração: no primeiro capítulo, dialogando com várias 

formulações teóricas, as argumentações desenvolvidas objetivaram aclarar como
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prioritariamente para compreender até que ponto as experiências vivenciadas 

cotidianamente pelos trabalhadores, em seus mais diversos espaços de atuação 

(expressas através das religiosidades, das festas, das lutas ou registradas na 

memória coletiva) contribuíram para a constituição de um campo de valores que 

identifica a própria formação da classe, procurando explicar também como tudo 

isso se manifesta nas suas variadas formas de ação.

e organização coletivas, desenvolvidas pelos trabalhadores da região ao longo do 

período aqui enfocado, procurando discernir em seu interior as formulações 

teóricas e possíveis hegemonias políticas exercidas pelas suas direções ou 

lideranças. Nos capítulos cinco, seis e sete, as atenções estiveram voltadas

controle do poder político pelos segmentos minoritários compostos pelas classes 

dominantes. O capítulo quatro registra as principais formas de representatividade

levantamento de fundamental importância para o entendimento das variadas 

manifestações culturais ali existentes. O capítulo três, ao trazer dados sobre o 

processo de industrialização e urbanização do ABC, cumpre a função de 

evidenciar o contraste existente entre o propalado progresso regional e as 

condições de pobreza e miserabilidade enfrentada pela maioria da população 

trabalhadora local, além de chamar atenção para a forma como é exercido o
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Capítulo 1 - Experiência, Cultura e Identidade Coletiva

I
I e a

As vivências dos trabalhadores do ABC Paulista, ao longo do período 

compreendido por esta pesquisa, apresenta^ como um dos seus traços mais 

característicos formas diversas de construção da experiência social. Para isso dois 

fatores contribuíram decisivamente: o processo de industrialização 

configuração urbanística da região. Na medida em que, desde as primeiras 

décadas deste século, a produção industrial transformou-se na principal atividade 

económica local e passou a aglutinar crescentes levas de trabalhadores em 

espaços característicos de produção ou moradia, a maioria deles viu-se 

impossibilitada do acesso aos instrumentos de auto-subsistência e, por 

conseguinte, sem alternativas de vida fora dos parâmetros estabelecidos para o 

convívio na cidade grande. Com isso, atos simples da vida cotidiana, como 

trabalhar, morar ou se divertir, progressivamente, passaram a implicar novas e 

intensas relações sociais em tomo das quais todos se viram voluntária ou 

involuntariamente impingidos.

A obviedade desta constatação que, guardadas as especificidades, tem sido 

verificada na maioria dos grandes núcleos urbanos inseridos no contexto das 

relações entre capital e trabalho, está na ordem inversa do grau de complexidade 

das discussões travadas entre aqueles que têm procurado conceituar tal 

fenômeno. Afinal, num conglomerado humano desta natureza, quais parâmetros 

devem ser considerados na busca de explicações para os entendimentos, 

aproximações, conflitos e distanciamentos existentes entre os moradores locais? 

O que conduz um trabalhador ao discernimento entre os pares e aqueles cujos 

interesses são divergentes e conflitantes em relação aos seus? Enfim, que



22

O Trabalhador e Seus Espaços

referência relaçãode esquerda datomamcorrentes que por a

base/superestrutura, muitas vezes assume o primeiro plano uma leitura

mecânica e economicista de caráter extremamente reducionista que estabelece,

estudo da classe ou para orientações políticas revolucionárias se resumem à

fábrica e seus corolários, como os sindicatos de trabalhadores industriais e os

partidos políticos revolucionários, que elegem o operariado como alvo principal

tanto em termos de arregimentação de quadros como para execução de uma

missão histórica transformadora. Dispensa afirmar que, para esse tipo de visão, a

por assim dizer, o império das relações de produção, a partir das quais tudo pode 

ser explicado e compreendido. Nessa perspectiva, os espaços privilegiados para

compreensão das relações sociais prevaleceu, por longo tempo, entre diversos 

pesquisadores, notadamente, os do campo das ciências humanas. Para muitos

significados encerra a noção de trabalhador enquanto sujeito coletivo e que 

espaços sociais devem ser valorizados como significativos para o estudo da 

constituição das identidades?

A noção do trabalho, enquanto categoria central para o estudo e

1 . Essa é a visão crítica apresentada por Claus Offe ao demonstrar que esse "amplo poder macro- 
sociologicamente determinante do fato social do trabalho (assalariado) e das contradições da 
racionalidade empresarial e social que o comanda(...), agora se toma sociologicameníe 
questionável?'. Conf. Claus Offe, Trabalho & Sociedade: Problemas estruturais e perspectivas 
para o futuro da "Sociedade do Trabalho", Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1989, p. 16.

o trabalho assalariado(..), assim como as formas por ele 
desenvolvidas de integração social ou de resistência económica, 
política e cultural, eram então o ponto de referência óbvio para 
o desenvolvimento da teoria e da pesquisa nas ciências sociais, 
a partir do qual todos os outros aspectos da sociedade -política 
e cultura cognitiva, família e sistema moral, formas de ocupação 
do solo e religião- deveriam ser desdobrados .

Em algumas dessas argumentações, gestadas no interior de determinadas
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2

3

determinados aspectos da vida cotidiana, mantendo ou até mesmo aprofundando 

a mesma visão de realidade fracionada, o que traz como resultado a produção de 

pretensos conhecimentos históricos nos quais os conflitos e antagonismos

esfera do cotidiano geralmente é simplesmente desconsiderada ou, quando muito, 

qualificada como espaço da reprodução de mão-de-obra ou da alienação.

Caminhando em direção diametralmente oposta a essa, encontramos, hoje, 

alguns dos chamados inovadores do campo historiográfico. Desprezando os 

dados relacionados ao espaço do trabalho, esses novos historiadores, apenas 

invertendo a ordem de valores, centralizam suas atenções exclusivamente em

. Jean-Didier Wolfromm. Quarenta Anos de Vida Quotidiana, in: Jacques Le Goff etal., A Nova 
História, Lisboa, Edições 70, 1986, p. 66.

. Idem, ibidem, p. 68.

parecem desaparecer das relações entre os homens.

Exemplificadores, nesse sentido, são os elogios apresentados por Jean- 

Didier Wolfromm à coleção francesa intitulada Vie Quotidienne, justificando o 

seu sucesso editorial a partir dum suposto interesse dos leitores pelos mexericos 

da História, pela vontade de se saber como é que se dormia na Idade Média, 

como se viajava no tempo de Péricles ou de que pratos se compunham as 
refeições dos faraós2. No entendimento desse autor, nada mais lógico do que 

qualificar como produção do conhecimento histórico os estudos do fragmentário, 

do anedótico, do pitoresco, já que, para ele, a história ganha importância e 

significado não por possibilitar um melhor conhecimento da realidade, mas 

exatamente por entender que "a nossa curiosidade sobre as coisas do passado 

não tem fim" e que "jamais nos sentiremos saciados de saber se era antes, de 

outro modo ou noutro lugar, que deveríamos ter nascido" .

Referindo-se a essa mesma coleção francesa tão enaltecida por Wolfromm, 

Le Goff, embora reconheça a presença de bons livros entre os títulos publicados, 

destaca também a existência de "obras medíocres, que mais não são do que uma 

poalha de anedotas, de dados dispersos, de instantâneos, que nada têm a ver
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com o verdadeiro quotidiano e, ainda menos, com a história", deixando claro o 

desserviço desses estudos da "vida quotidiana em migalhas" para a compreensão 
da "história do vivido" *

ao mesmo tempo em que nega ao trabalho "um papel central enquanto referência 

normativa de vida"adota uma postura que pode conduzir à compreensão do 

trabalhador como possuidor de papéis sociais sucessivos e excludentes de tal

O curioso nesse tipo de interpretação é que, em que pesem as críticas do 

autor às formulações teóricas centradas no âmbito do trabalho e por mais que 

procure valorizar aspectos diversos da vida cotidiana, considerando "o trabalho 

um assunto entre outros", já que as "experiências feitas na esfera do trabalho e 

nas condições aí predominantes" não são possuidoras de poderes privilegiados 
6

"na determinação da consciência e da ação sociais" , na verdade a base da sua 

argumentação fimdamenta-se na mesma lógica presente em seus interlocutores. 

Enquanto para estes o trabalhador é entendido como alguém cujo sentido da vida 

se resume no trabalho e para o trabalho, Offe, por sua vez, mantém a mesma 

visão dicotomizada que separa o tempo do trabalho do tempo da vida. Assim,

Ao fundamentar sua tese que identifica uma atual crise na sociedade do 

trabalho, Claus Offe entende que "a tentativa de construção, a partir da esfera 

do trabalho, de todo o ambiente de vida como uma unidade subjetiva coerente, é 

cada vez mais inútiV pois nada evidencia que as indagações sobre a noção 

social do trabalhador sejam a priori mais relevantes do que as indagações 

"sobre a noção de sociedade do consumidor de gasolina ou do contribuinte do 
IPF5.

4 . Jacques Le Goff A História do Quotidiano, in: Georges Duby et al. História e Nova História, Lisboa,
Teorema, 1986, pp. 78-9.

5 . Claus Offe. Trabalho & Sociedade: Problemas estruturais e perspectivas para o futuro da "Sociedade
do Trabalho", op. cit, pp. 21 e 28.

6 . Idem, ibidem, p. 17.
7 . Idem, ibidem, pp. 28-29.
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forma que, ao incorporar no tempo da vida a condição de consumidor de
gasolina, perca seus atributos anteriores ou vice-versa.

Entre os autores declaradamente marxistas, que têm valorizado o cotidiano

Entre os méritos dos estudos de Lefebvre, chama atenção a sua reflexão

acerca dos mecanismos adotados pelo capitalismo para penetrar nos espaços da

vida cotidiana, assim como as formas empregadas por esse sistema para estender,

entendendo o cotidiano como espaço privilegiado para o capitalismo realizar tal

intento, a ênfase exagerada que atribui à eficiência do sistema no controle da

vida dos trabalhadores, ainda que revestida do caráter de denúncia, apresenta o

cercando a vida cotidiana, as necessidades e o cotidiano são programados e a

9

10

Entendendo que os trabalhadores não limitam suas vidas apenas ao local de 

trabalho, o autor destaca as experiências vivenciadas na vida social, na vida 
familiar e na vida política9, para justificar a sua posição.

capitalismo como algo quase onipotente.

Tendo como referência a sociedade francesa, Lefebvre entende que desde

às variadas atividades ali desenvolvidas, as suas práticas de dominação. Mas, ao 
formular a sua clássica tese sobre a Re-Produção das Relações de Produção10,

como espaço significativo para compreensão da realidade dos trabalhadores, o
8 destaque fica para Henri Lefebvre, com seus vários estudos sobre o tema .

8 . Dentro dessa mesma linha de reflexão, ver também: Karel Kosik. Dialética do concreto, Rio de 
Janeiro, Paz e Terra, 1976, 2* ed. e Agnes Heller. O Cotidiano e a História, Rio de Janeiro, Paz 
e Terra, 1985, 2* ed. Em ambos os estudos, os autores deixam evidente suas preocupações em 
discutir a relação entre a cotidianidade e a História mas, ao voltarem suas análises para o 
conjunto das relações entre os homens, nenhum deles abre espaço para discussão específica das 
práticas dos trabalhadores na esfera do cotidiano, como o faz Lefebvre.

. Henri Lefebvre. Toward a Leftist Cultural Politics: Remarks Occasioned by the Centenary of Marx's 
Death, in: Cary Nelson and Lawrence Grossberg, eds. Marxism and the Interpretation of Culture. 
Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 1988, p. 78.

. Sobre esse tema ver, Henri Lefebvre. A Re-Produção das Relações de Produção, Porto, Publicações 
Escorpião, 1973.

a Segunda Guerra Mundial, com a extensão do capitalismo até os mínimos 

detalhes do ordinário, com a mercadoria e o dinheiro com sua lógica implacável
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Hoje, as alterações que têm sido observadas no interior do sistema

11

emergir um novo quadro. Verdades cristalizadas de ontem cederam espaço a 

inquietações e perplexidades ou mesmo a novas acomodações e, numa tentativa 

de se livrar de certos incómodos que pressupõem vinculações com o passado, 

nomes de partidos políticos foram alterados, teorias revistas e orientações de 

caráter militante passaram e continuam passando por processos de reformulações 

e até de liquidações.

capitalista de produção, associadas ao próprio comportamento da classe 

trabalhadora, fomecem dados que fundamentam profundos questionamentos de 

várias dessas teses anteriormente referidas. Quanto a isso, se alguns insistem em

produção juntamente com as relações de produção determinam o consumo11. 

Hoje, ainda segundo o autor, o cotidiano não somente é controlado, mas também 

completamente manipulado. É administrado e gerenciado, em grande parte, por 

corporações multinacionais que têm investimentos colossais 
12 cotidiano .

continuar localizando nos desvios de rota ou na incompreensão da verdadeira 

teoria, as justificativas para reafirmação de velhos paradigmas, considerados 

como fundamentação da verdade, por outro lado, parece inquestionável que 

essas novas relações sociais experimentadas, por si só, encarregaram-se de fazer

Entretanto, apesar da posição acima referida, é o próprio Lefebvre quem 

reconhece que o cotidiano é ambíguo e contraditório e, se por um lado fornece 

satisfação às necessidades que produz, por outro, provoca um mal estar, uma 

profunda insatisfação, uma aspiração por alguma outra coisa. Por fim, conclui o 

autor, o cotidiano é modificável e transformável e sua mudança deve ser uma 
parte importante de um projeto para a sociedade13.

no consumo

. Henri Lefebvre, Toward a Leftist Cultural Politics: Remarks Occasioned by the Centenary of Marx's 
Death, op. cit, p. 79.

. Idem, Ibidem, p. 79.

. Idem, Ibidem, p. 80.
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Neste trabalho, partindo-se do entendimento teórico de que, para a melhor 

compreensão da história da classe trabalhadora, nada pode ser deixado de lado ou 

considerado insignificante, a preocupação foi considerar igualmente importantes 

e indissociáveis todas as práticas ou manifestações desses trabalhadores, estejam 

elas vinculadas diretamente ao processo formal do trabalho, às relações sociais da 

vivência cotidiana ou alojadas no patamar das representações simbólicas.

Com isso, o que se pretende afirmar é que os espaços do trabalhador 

devem ser compreendidos como pluridimensionais que, tanto apresentam traços 

visualmente identificáveis, como a casa, a rua, o bairro, a escola, as praças 

públicas e o local de trabalho, todos eles carregados de significados, bem como,

transcendendo o plano da materialidade, podem-se expressar também como 

campo das subjetividades, da elaboração e reelaboração da cultura.

Como Le Goff, entendo que "o quotidiano, se o perscrutarmos
14 atentamente, revela-se como um dos lugares privilegiados das lutas sociais" . 

Ou seja, introduzir o cotidiano nos estudos da classe trabalhadora não é estar à 

procura do superficial, do anedótico, do ilustrativo, nem essa postura pode ser 

confundida com a produção de certos escritos históricos suaves, facilmente 

aceitos no mercado consumidor para serem degustados nos intervalos dos 

programas de televisão. Pelo contrário, adotar essa medida num processo de 

investigação é reconhecer a importância da vivência cotidiana no processo de 

constituição da própria classe trabalhadora; é desmistificar determinadas visões 

teleológicas que atribuem a segmentos específicos, que atuam em espaços 

singulares, o papel exclusivo de condução de um processo transformador; é trazer 

para o plano do conhecimento histórico também os humildes, os desempregados, 

os marginalizados, os excluídos, enfim todos os homens, mulheres, crianças, 

jovens e idosos que compõem a classe trabalhadora. Claro está que assumir esse

14 . Jacques Le Goff A História do Quotidiano, in: Georges Dyby et. al. História e Nova História, 
Lisboa, Teorema, 1986, pp. 80-1.
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tipo de posição implica dialogar criticamente com alguns leituras consagradas no 

terreno dos estudos sobre os trabalhadores, inclusive, como bem observou 

Bourdieu, estabelecendo rupturas com determinadas teorias marxistas:

Ruptura com a tendência para privilegiar as substâncias(..) em 
detrimento das relações e com a ilusão intelectualista que leva a 
considerar a classe teórica, construída pelo cientista, como uma 
classe real, um grupo efectivamente mobilizado; ruptura como o 
economismo que leva a reduzir o campo social, espaço 
multidimensional, unicamente ao campo económico, às relações 
de produção económica constituídas assim em coordenadas da 
posição social; ruptura, por fim, com o objetivismo, que 
caminha lado a lado com o intelectualismo e que leva a ignorar 
as lutas simbólicas desenvolvidas nos diferentes campos e nas 
quais está em jogo a própria representação do mundo social e, 
sobretudo, a hierarquia no seio de cada um dos campos e entre 
os diferentes campos .

Assim, caminhando em direção oposta àquelas que negligenciam o local 

da moradia por considerá-lo destituído de significado político, esse é um espaço 

que aqui está sendo compreendido como um fértil terreno constitutivo de 

sociabilidades e identidades coletivas no qual os indivíduos, para além das 

relações formais do mercado, são identificados não apenas pelo que fazem ou 
possuem, mas também, pela sua própria condição de sujeito social16.

Tudo isso, entretanto, só adquire significado evitando-se o equívoco de 

trabalhar o cotidiano como entidade autónoma e isolada ou que se coloca em

15 . Pierre Bourdieu. O Poder Simbólico, Lisboa, Difel, 1989, p. 133.
16 . Como lembra Martín-Barbero, "frente a la provisionalidad y rotatividad del mercado de trabajo

que, especialmente en tiempo de crisis económica dificulta la formación de lazos permanentes, 
es en el barrio donde las clases populares pueden establecer solidaridades duraderas y 
personalizadas. Porque es en ese espacio donde quedar sin trabajo no significa perder la 
identidad, esto es, dejar de ser hijo de fulano o padre de mengano". Conf Jesús Martín-Barbero. 
De los médios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonia, México, Ediciones G. Gili, 
1987, p. 217.

oposição ao local de trabalho. Antes, esses espaços devem ser compreendidos 

como complementares, que se interpenetram, até porque, como alerta Le Goff, o 

cotidiano "só tem valor histórico e científico no seio de uma análise dos
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, ou

inquirida em mero

V . Jacques Le Goff. A História do Quotidiano, op. ãt, p.79.
18 . Josep Fontana. Historia: Análisis del Pasado y Proyecto Social, Barcelona, Editorial Critica, 1982, 

p.260.

sistemas históricos, que contribuem para explicar o seu funcionamento"^, 

seja, quando remetido para o plano global das relações sociais.

Daí, a importância, nos estudos históricos relacionados aos trabalhadores, 

de se compreender como as suas experiências, vivenciadas concretamente em 

seus diversos espaços, são trabalhadas, decodificadas, assimiladas e incorporadas 

nas tradições e nos sistemas de valores e como, a partir daí, se estabelecem os 

mecanismos de resistência ou acomodação em relação às práticas de dominação.

Isto posto, entre os fatores que motivaram a investigação deste tema, 

destaca-se a possibilidade de uma compreensão renovada do passado, não para 

justificar os projetos sociais que hoje revelam-se insustentáveis, nem para fazer o 

chamado caminho de volta à procura de novos acertos e erros que possam 

justificar o presente, pois isso fatalmente prenderia o pesquisador a uma lógica 

que não permite espaço para indeterminações. Os desafios, que também se 

apresentam como estimuladores, para estudarmos aqui a cultura, as lutas e as 

organizações coletivas dos trabalhadores da região do ABC paulista, consistem 

em entender

los mecanismos que aseguran la explotación de unos hombres 
por otros, y que no sólo actuan a través de las reglamentaciones 
del trabajo o del salario, ni se fundamentan sólo en elementos 
coercitivos físicos, sino que impregnan toda nuestra vida, 
nuestras formas de comprender la sociedad, la familia, el 
hombre y la cultura .

Daí, a opção de se evitar aqui percorrer o mesmo caminho daqueles que 

preferem submeter o objeto à sua própria idealidade, transformando a realidade 

"instrumento reiterativo de posições aprioristicamente
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Hoje, mais do que nunca, toma-se fundamental para o investigador dessa 

área evitar esquemas teóricos e metodológicos que possam conduzi-lo a algum 

tipo de aprisionamento. O inovador, enquanto perspectiva de investigação, é 

buscar compreender quais parâmetros têm proporcionado aos trabalhadores 

alcançarem a "satisfacción de las necesidades colectivas, incluyendo en ellas la

cristalizadas, sem qualquer interferência 

conhecimento .

de la liberación de toda forma de opresión"; é escapar à lógica do vencedor com 

abertura para recuperar os "caminos cortados -programas fracasados, derrotas y
20 

utopias-, porque nada nos garantiza que lo que triunfo fue siempre lo mejor" .

. Ao longo do período aqui considerado, proliferaram no ABC Paulista 

partidos políticos de esquerda, inúmeros sindicatos de variadas categorias de 

trabalhadores e diversas entidades aglutinadoras de movimentos populares. Sem

deixar de reconhecer a importância dessas entidades e desses movimentos como 

espaços significativamente férteis para construção de identidades coletivas no 

âmbito da classe trabalhadora local, considero que esses espaços não podem ser 

entendidos como a expressão da classe trabalhadora no seu todo, ainda que 
21

possam significar isso também . A importância de estudá-los, incluindo aí as 

práticas desenvolvidas em seu interior, está vinculada à necessidade de se 

conhecer quais as motivações que levaram à sua criação, a importância dada 

pelos trabalhadores à sua existência e até que ponto os seus interesses e 

aspirações estão ou não ali representados.

no processo de construção do

19 . Antônio de Almeida. Movimentos Sociais e História Popular: Santo André nos anos 70 e 80, São
Paulo, Marco Zero/ CNPq, 1992, p. 16.

20 . Josep Fontana. Historia: Análisis del pasado y proyecto social, op. cit, pp. 262-263.
21 . Refletindo sobre o sindicato, Paoli chega a conclusão de que o mesmo nem sempre "representa a

classe e, quando a representa, nem sempre isto se mede pela eficácia de sua barganha; esta 
eficácia, quando acontece, nem sempre significa uma tradução política dos interesses de sua 
base”. Conf. Maria Célia Paoli. Os trabalhadores urbanos na feia dos outros: tempo, espaço e 
classe na história operária brasileira, in: J.S. Lopes (coord.). Cultura e Identidade Operária: 
aspectos da cultura da classe trabalhadora. Rio de Janeiro, Marco Zero/Ed. da UFRJ, s/d, p. 15.
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O Trabalhador Enquanto Sujeito Coletivo

Neste trabalho, evoco os conceitos de experiência, cultura e identidade

para discutir a constituição da classe trabalhadora na região do ABC, por

acreditar que a classe deve ser compreendida como uma instância constitutiva do

sujeito social que engloba componentes presentes simultaneamente no plano da

materialidade e no plano simbólico. Isto é, as experiências vivenciadas social e

acomodações. Por isso mesmo, elas são fortes mananciais alimentadores de uma

construção de sua identidade coletiva.

Partindo de tais premissas, evitei adotar aqui tanto os conceitos de classe

Imprescindível, porém, é não tomar isso como o limite da pesquisa. 

Mergulhar no cotidiano desses trabalhadores, procurando penetrar na teia de 

valores que se formam e se expressam através de suas decisões, relações 

familiares, convivência entre amigos, hábitos, crenças, costumes e lazer, foi uma

contrapartida necessária utilizada aqui para melhor se aproximar do objeto 

enfocado.

que a tomam como algo difuso, impreciso e que comporta possibilidades 

múltiplas de composição, bem como aqueles que a concebem como coisa pronta 
22e acabada, desvinculando-a dos contextos historicamente vivenciados . Da

historicamente pelos homens, são sempre permeadas por relações de exploração e 

resistência e se expressam nos conflitos, nas lutas, mas também nas

cultura onde os trabalhadores encontram referências fundamentais para

22 . No primeiro caso, refiro-me aos defensores da tese da estratificação social, cujos esforços de 
racionalização visam, em última instância, buscar justificativas para legitimar a dominação 
capitalista. Para eles, a divisão da sociedade em estratos é vista como algo circunstancial, efémero 
e condição inerente à própria regulamentação do convívio social. Sendo assim, a estratificação 
chega até mesmo a ser considerada uma necessidade, instrumento que toma possível a premiação 
dos méritos individuais, através da mobilidade social. Por isso, a riqueza, o poder e o prestígio, 
atributos daqueles que são considerados os melhores, longe de serem compreendidos como 
instrumentos constitutivos de práticas de dominação, são vistos como formas de recompensa ou 
fatores de estímulo para que os indivíduos se sintam motivados a ocupar cargos ou posições ditas 
de responsabilidade. Sobre isso ver, por exemplo, Kingsley Davis e Wilbert E. Moore. Alguns 
Princípios de Estratificação, in: Otávio Guilherme Velho et al. (orgs.). Estrutura de Classe e 
Estratificação Social, Rio de Janeiro, Zahar, 1981,9* ed.
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os

mesma forma, também não foram aqui consideradas como significativas, 

determinadas discussões, geralmente pouco proveitosas, que, a pretexto de 

pretensas precisões conceituais, promovem uma rígida separação entre 

trabalhadores dos setores produtivos e não produtivos ou, ainda, dos pertencentes 

ou não às chamadas classes médias.

operários da indústria, comerciários, bancários, funcionários públicos, 

prestadores de serviços, trabalhadores autónomos e até mesmo pequenos 

proprietários. Enfim, estão aqui englobados todos aqueles que se encontram 

formalmente engajados no mercado de trabalho mas, também, os subempregados 

que sobrevivem através de bicos ou expedientes, os desempregados, aposentados, 

donas de casa, crianças, jovens e idosos.

Exemplificam o segundo caso, determinadas correntes de esquerda que entendem que "só 
quando se toma a relação com os meios de produção como o critério fundamental para a 
determinação das classes sociais é que é possível ligar estas com a estrutura social e chegar a 
análise estrutural da sociedade e à explicação sociológica e histórica”. Conf. Confi Rodolfo 
Stavenhagen. Estratificação Social e Estrutura de Classes, in: Otávio Guilherme Velho et. al. 
(orgs.). Estrutura de Classe e Estratificação Social, Rio de Janeiro, Zahar, 1981,9* ed., p. 134.

Entre os autores brasileiros que têm estudado a classe trabalhadora, a 

partir de referências empíricas, são muitos os que admitem a elasticidade do 

conceito para incluir em seu interior várias categorias de trabalhadores. É o caso, 

por exemplo, de Luiz Eduardo Wanderley, que engloba na categoria classes 

populares o operariado, o camponês, o pequeno proprietário, o funcionário 

público, enfim, os marginais (lumpemproletariado), desempregados, 

subempregados, indígenas, além de funcionários, profissionais e setores da

A opção, portanto, foi por lidar com o conjunto dos trabalhadores, 

entendidos como pessoas que sobrevivem do seu próprio esforço e que, no 

confronto entre capital e trabalho, num contexto mais amplo do processo de 

proletarização, identificam-se enquanto sujeitos coletivos com valores e 

interesses comuns, ao mesmo tempo em que se situam num campo oposto ao 

daqueles que se beneficiam com as práticas de acumulação. Refiro-me aos
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Ao assumir neste trabalho o posicionamento anteriormente anunciado, a

intenção não é negar a importância que teve e continua tendo o local da produção

como espaço de socialização e de explicitação dos conflitos. Trata-se de

diferentes formas e, com ela, as alternativas buscadas para sua superação. Mesmo

24

26

porque, ao se tomar a realidade dos trabalhadores a partir dos seus locais de 

moradia como objeto de investigação, não é possível se estabelecer uma linha

demarcatória que consiga separar os operários dos demais trabalhadores ali 

residentes, uma vez que todos compartilham uma forma de vida bastante 
26semelhante .

reconhecer que a constituição da classe trabalhadora não se dá apenas a partir de 

um local privilegiado e sim em todos os lugares onde a opressão se manifesta em

pequena burguesia23. Outros, como Araújo e Oliveira, mesmo lidando com a 

categoria classe operária também reconhecem que o conceito deve abarcar 

setores de trabalhadores que não estão diretamente vinculados ao processo de 

produção. O primeiro, embora alegue tratar-se de uma questão polêmica, admite 

que trabalhadores intelectuais tendem a se tomar cada vez mais em trabalhadores 
produtivos, acentuando, com isso, a heterogeneidade da classe operária24. 

Oliveira, por sua vez, admite que existe um grande número de empregados que 

não são operários, strito sensu, mas pertencem à categoria de trabalhadores

coletivos. No tocante a identidade dos trabalhadores do setor informal, o autor
25 

conclui que os mesmos pertencem ao conjunto do proletariado, em sentido lato .

23 . Luiz Eduardo Wanderley. Movimentos Sociais Populares: Aspectos Económicos, Sociais e Políticos. 
Revista Encontros com a Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, n° 25, 
1980, pp. 107-132.

. Braz José de Araújo. Mudanças na Estrutura Social, in: Paulo J. Krischke (org.). Brasil: do 
Milagre à Abertura, São Paulo, Cortez, 1982, pp. 36-37.

25 . Francisco de Oliveira. O Elo Perdido: Classe e Identidade de Classe, São Paulo, Brasiliense, 1987, 
pp. 80 e 91.

. Essa, por exemplo, foi a conclusão a que chegou Maria Auxiliadora Decca em trabalho que procura 
compreender o cotidiano operário na Cidade de São Paulo. Conf. Maria Auxiliadora Guzzo 
Decca. A Vida Fora das Fábricas: Cotidiano Operário em São Paulo (1920/1934), Rio de Janeiro, 
Paz e Terra, 1987, p.19.
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. Ou

Sendo assim, o mais significativo para constituição da classe não é o 

mercado, as características sócio-econômicas ou as relações de produção, 

quando tomados isoladamente, mas as atividades pelas quais "os homens - nos 

lugares sociais onde estão situados - vivem e agem o conflito social, e, mais 
27 exatamente, constituem-no como conflito sócia? .

Entendo, como Thompson, que, quando as pessoas se encontram num 

determinado contexto social e experimentam concretamente a exploração - que 

pode estar situada no interior das relações de produção ou em outros espaços -, 

elas identificam interesses que são antagónicos aos seus, começam a lutar contra 
esses interesses e, no processo da luta, se descobrem enquanto classe28. Por isso,

. Comelius Castoriadis. A Experiência do Movimento Operário, São Paulo, Brasiliense, 1985, p. 73.
28 . E. P. Thompson. Tradición, Revuelta y Consciência de Clase, Barcelona, Editorial Crítica,

1979, p. 37.
29 . e. P. Thompson. A Formação da Classe Operária Inglesa, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, vol. 1, 
p. 12.
30 . E.P. Thompson. Tradición, Revuelta y Consciência de Clase, op. cit., p.38.

para compreendermos a classe toma-se necessário "que a vejamos como uma

formação social e cultural, surgindo de processos que só podem ser estudados 
29 quando eles mesmos operam durante um considerável período histórico" .

seja,

las clases acaecen al vivir los hombres y las mujeres sus 
relaciones de producción y al experimentar sus situaciones 
determinantes, dentro "dei conjunto de relaciones sociales", con 
una cultura y unas expectativas heredadas, y al modelar estas 
experiencias en formas culturales. De modo que, alfinal, ningún 
modelo puede proporcionamos lo que debe ser la "verdadera" 
formación de clase en una determinada "etapa" de proceso. 
Ninguna formación de clase propriamente dicha de la historia es 
más verdadera o más real que otra, y clase se define a sí misma 
en su efectivo acontecer .

Dentro dessa perspectiva, não se objetiva neste trabalho substituir certos 

modelos explicativos da classe, com os quais aqui foram explicitadas 

divergências, por qualquer outro tipo de modelo, ainda que, neste último caso,
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trabalhadora tanto sofre alterações ao longo do tempo como, num mesmo

31

elementos que estiveram presentes na constituição da sua identidade, foi possível 

constatar que diante de questões postas pela realidade as respostas individuais 

dos trabalhadores nem sempre foram traduzidas pelos mesmos tipos de ações. E 

isso, não significa necessariamente uma negação dos pontos de identificação 

existentes entre eles mas apenas revela que o comportamento da classe

momento, pode se manifestar sob formas diferenciadas.

Ao situar o presente trabalho no interior do debate teórico anteriormente

apresentado, o resgate das manifestações culturais dos trabalhadores do ABC 

impôs-se, na pesquisa, como consequência natural.

suas fronteiras fossem ampliadas para espaços antes desconsiderados. Agindo 

assim, o risco de mantê-la como categoria estática ainda permanece. Como 

Sader, o que busco é compreender a constituição dos trabalhadores, enquanto 

sujeito-coletivo,

. Eder Sader. Quando Novos Personagens Entraram em Cena: Experiências, Falas e Lutas dos 
Trabalhadores da Grande São Paulo (1970-80), Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988, p. 55.

no sentido de uma coletividade onde se elabora uma identidade 
e se organizam práticas através das quais seus membros 
pretendem defender seus interesses e expressar suas vontades, 
constituindo-se nessas lutas(...). Já não se trata da idéia de 
algum sujeito histórico prh>ilegiado(...) trata-se, sim, de uma 
pluralidade de sujeitos, cujas identidades são resultado de suas 
interações em processos de reconhecimentos^recíprocos, e cujas 
composições são mutáveis e intercambiáveis .

Com isso, a preocupação deixa de estar centrada na busca de uma 

homogeneidade plena no interior da classe, como se a mesma formasse um bloco 

compacto e indiferenciado, para situar-se no chão histórico em que as

experiências são vivenciadas, assimiladas ou rejeitadas e, a partir daí, 

incorporadas ou não ao conjunto de códigos e valores dos seus membros. 

Partindo desse tipo de compreensão, ao se perseguir aqui a trajetória dos 

trabalhadores da região do ABC, procurando identificar ao longo do caminho os
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de práticascomo

Daí,
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permanentemente voltadas para "identificar o modo como em diferentes lugares e 

momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a

reproduzida na ação" - sendo que, nestes casos, "as pessoas organizam seus 

projetos e dão sentido aos objetos partindo das compreensões preexistentes da 

ordem cultura " -, como, inversamente, ser "alterada historicamente na ação", o

Evidentemente, não me restrinjo aqui a determinadas visões de cultura que 

a tomam como sinónimo de belas artes, espetáculos de entretenimento ou a 

limitam a formas específicas de produção intelectual./Mais do que isso, por 

cultura dos trabalhadores, considero tudo aquilo que expressa o seu próprio 

modo de ser e de viver, contribuindo para a constituição de uma dada ordem 

social e, ao mesmo tempo, em seu permanente processo de elaboração e 

reelaboração, apresentando-se, também, como resultado

32 . Maria Célia Paoli. Os Trabalhadores Urbanos na Fala dos Outros: Tempo, Espaço e Classe na 
História Operária Brasileira, in: J. S. Lopes (coord.), Cultura e Identidade Operária: Aspectos 
da Cultura da Classe Trabalhadora, Rio de Janeiro, Marco Zero/Ed. da UFRJ, s/d, pp. 57-58.

. Marshall Sahlins. Ilhas de História. Rio de Janeiro, Zahar, 1990, p. 07.

concretamente vivenciadas< Entendo, como Paoli, que quando

se reconhece que os sujeitos históricos têm emoções, 
experiências, tradições e valores próprios que os colocam numa 
relação consigo mesmo, diferenciada e se projetando no tempo, 
há uma redescoberta do cultural como central ao entendimento 
da dominação - algo que não se esgota na ideologia, ou nas 
lógicas e necessidades da produção e do poder, embora as 
suponham .

Nas palavras de Marshall Sahlins, a cultura tanto pode ser "historicamente

que ocorre quando os homens "criativamente repensam seus esquemas 

convencionais", a partir da constatação de que "as circunstâncias contingentes da 

ação não se conformam necessariamente aos significados que lhes são 
atribuídos por grupos específicos"33.

a importância do pesquisador estar com suas atenções



37

mentes. Sendo assim, as diferenças existentes no interior da classe são

36

que salta do extremamente negativo, entendido como um estado de alienação 

resultante de uma cultura imposta, ao ultra-positivo, que se expressa por meio de

Por isso mesmo, tomam-se erróneas e mistificadoras todas as análises que, 

embora procurando enaltecer os trabalhadores, lidam com uma visão maniqueísta

uma cultura genuinamente pura, separada de valores ideológicos alienígenas.

Nessas circunstâncias, a busca de uma consciência de classe para os 

trabalhadores, referenciada num parâmetro ideal previamente definido, 

geralmente conduz a uma aceitação, ainda que muitas vezes involuntária, de um 

poder avassalador emanado da classe dominante que consegue, a um só tempo, 

disseminar sua cultura por todos os espaços e controlar eficazmente todas as

34
ler" . Para isso, toma-se necessário compreender que um processo de 

investigação nessa área requer, antes de mais nada, que se tome por parâmetro a 

própria historicidade dos conceitos, os quais devem ser compreendidos como 

problemas em aberto, já que inseridos em movimentos históricos ainda não 

definidos .

Aliás, é também esse mesmo tipo de preocupação que está presente nas 

argumentações de Dave Harker, ao mostrar que, em determinados estudos sobre 

cultura popular, a utilização de terminologias como cultura, tradição e 

campesinato nos diz mais sobre as preocupações dos historiadores que as 

empregam do que sobre cultura popular mesmo. Isto é, "las palabras de este tipo 

oscurecen el aspecto activo, proteico, de la cultura como experiencia vivida, 
36 toda vez que la abstraen y alejan de la vida real de las personas" .

34 . Roger Chartier. A História Cultural: entre práticas e representações, Lisboa, Difel, 1990,
pp. 16 e 17.

35 . Sobre esse tema ver, Raymond Williams. Marxismo e Literatura, Rio de Janeiro, Zahar, 1979,
especialmente o capítulo conceitos básicos.

. Conf. debate entre Dave Harker e vários outros autores acerca do texto de Peter Burke El 
"descubrimiento" de la cultura popular, in: Raphael Samuel et al. Historia Popular y Teoria 
Socialista, Barcelona, Editorial Crítica, 1984, p. 89.
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como lembra Williams, é que

Cabe ao investigador, portanto, evitar repetir os mesmos equívocos

daqueles que, por força de determinadas posturas teóricas ou engajamentos

identificadas como problemas a serem superados e a homogeneidade se apresenta 

como condição necessária para se atingir a conscientização.

Em crítica apresentada por Chaui, essa é uma visão que entende a cultura

popular como dominada, invadida,

culturais, quando relacionadas a classes antagónicas, principalmente no que se 

refere à natureza da concepção de vida e da relação entre os homens. Os valores

culturais que estão presentes entre um grupo de empresários, ao decidirem em 

conjunto sobre uma política salarial a ser adotada ou sobre qual a melhor forma 

de cooptação de lideranças combativas, não podem ser confundidos com aqueles 

que impulsionam os trabalhadores a decidirem por uma manifestação grevista ou 

reivindicação de mais tempo para o lazer. O que precisa ser ressaltado então,

37 . Marilena Chaui. Cultura e Democracia: o discurso competente e outras feias, São Paulo, Moderna,
1981,2*ed-, p. 63.

38 . Raymond Williams. Cultura e Sociedade, Rio de Janeiro, Cia. Editora Nacional, 1969, p. 329.

o conjunto de trabalho intelectual e imaginativo que cada 
geração recebe como cultura tradicional é sempre e 
necessariamente algo mais do que o produto de uma só 
classe(...). Dá-se também que, mesmo no interior de uma 
sociedade dominada por uma classe particular, é possível que 
membros de outras classes contribuam para o património 
comum e que tais contribuições não sejam afetadas pelas ideias 
e valores da classe dominante ou se coloquem em oposição a 
elas*.

aniquilada pela cultura de massa e pela indústria cultural, 
envolvida pelos valores dos dominantes, pauperizada 
intelectualmente pelas restrições impostas pela elite, manipulada 
pela folclorização nacionalista, demagógica e exploradora, em 
suma, como impotente face à dominação e arrastada pela 
potência destrutiva da alienação .

Com isso, não se pretende aqui negar a existência de especificidades
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Permeando toda essa discussão, outra questão também inerente às análises 

culturais diz respeito às representações simbólicas. E aí, as dificuldades já estão 

presentes até mesmo na definição da terminologia a ser aplicada. Expressões do 

tipo imaginário, imagética, imaginação e mentalidade, apesar do emprego 

usual, comportam sempre inúmeras possibilidades de interpretação, sendo uma 

das polêmicas centrais a crítica da suposta linha demarcatória que separa o 

verdadeiro e real daquilo que é considerado ilusório e irreal.

Como demonstra criticamente Bronislaw Baczko, para a velha tradição 

positivista, gestada ainda no século XIX, uma abordagem científica do imaginário 

significa "apreendê-lo como epifenômeno do real e opô-lo rigorosamente aos 

conhecimentos e ao saber", ou seja, "a história verdadeira e real dos homens

está para além das representações que estes têm de si próprios e para além das 
40

suas crenças, mitos e ilusões" .

que se

expressa através de "uma influência recíproca entre a cultura das classes 
39

subalternas e a cultura dominante" .

políticos, transportam para a realidade a sua própria idealização, enaltecendo ou 

desqualificando a cultura popular ao entendê-la ora como merecedora de respeito 

e consideração, porque gestada entre os trabalhadores, ora desprezível, 

condenável e indesejável, por se tratar de algo resultante de imposições de 
valores burgueses/É preciso ter clareza da existência de uma constante 

interpenetração ou interação, ainda que conflituosa, entre as culturas gestadas no 

interior dos diferentes segmentos sociais, ou seja, aquilo que Ginzburg, 

referenciando-se em Bakhtin, qualifica como circularidade de cull

39 . Cario Ginzburg. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela
inquisição. São Paulo, Companhia das Letras, 1987, p. 24. Ver também Mikhail Bakhtin. A 
Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: O Contexto de François Rabelais. São Paulo, 
Hucitec/Ed. da UNB, 1987.

40 . Bronislaw Baczko. Imaginação Social, in: Anthropos-Homem, Enciclopédia Einaudi, voL 5, Porto,
Editora Einaudi-Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1985, pp. 297 e 303.
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imagística é,

Dessa forma,

as referências simbólicas não se limitam a indicar os indivíduos 
que pertencem à mesma sociedade, mas definem também de 
forma mais ou menos precisa os meios inteligíveis das suas 
relações^ com ela, com as divisões internas e as instituições 
sociais .

os imaginários sociais constituem outros tantos pontos de 
referência no vasto sistema simbólico que qualquer coletividade 
produz e através da qual, como disse Mauss, ela se percepciona, 
divide e elabora os seus próprios objetivos. E assim que, através 
dos seus imaginários sociais, uma coletividade designa a sua 
identidade; elabora uma certa representação de si; estabelece a 
distribuição dos papéis e das posições sociais; exprime e impõe 
crenças comuns; constrói uma espécie de código de bom 
comportamento designadamente através da instalação de 
modelos formadores tais como o do chefe, o bom súdito, o 
guerreiro corajoso, etc. .

41 . Marshall Sahlins. Ilhas de História, op. cit, pp. 14-15.
42 . E.P. Thompson. A Formação da Classe Operária Inglesa, Rio de Janeiro, Paz e Terra, vol. 1, p. 51. 

. Bronislaw Baczko. Imaginação Social, op. cit, p. 309.
44 . Idem, ibidem, op. cit., pp. 309-310.

Se compreendermos, como Sahlins, que "um evento não é apenas um 

acontecimento característico do fenômeno, mesmo que, enquanto fenômeno, ele 

tenha forças e razões próprias, independentes de qualquer sistema simbólico", 

mas que "somente quando apropriado por, e através do esquema cultural, é que 
41

adquire uma significância histórica" , ou como Thompson, para quem "a 

em si mesma, uma evidência de fortes motivações subjetivas, tão 

reais e eficazes quanto as objetivas" , temos que admitir, que ao estudarmos as 

representações dos trabalhadores, não podemos fazê-lo como algo à parte, 

desconectado do real que entraria na pesquisa apenas como apêndice 

complementar ou ilustrativo. Ao contrário, devemos compreendê-las como parte 

integrante da vida social. Como afirma Baczko,
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económicas e sociais, nem entendidas como um terceiro nível da experiência 

histórica que mereça um estudo particularizado. Pelo contrário, o enriquecedor, 

em termos de postura teórica e metodológica, é compreender que todas as 

manifestações humanas, resultantes de experiências concretas ou vivenciadas no 

plano da cultura, enquanto representações, símbolos ou imagens, são formas 

diferenciadas de manifestação do real, cujo processo de permanente construção e 

reconstrução está sempre permeado por muitas lutas, conflitos e antagonismos, 

mas também por identificações, solidariedade e companheirismo.

as relações económicas e sociais não são anteriores às culturais 
nem as determinam; elas próprias são campos de prática 
cultural e produção cultural - o que não pode ser dedutivamente 
explicado por referência a uma dimensão extracultural da 
experiência .

Ou seja, as representações simbólicas que permeiam as ações dos 

trabalhadores não podem ser encaradas como epifenômeno das relações

É por isso que "os sistemas simbólicos em que assenta e através do qual 

opera o imaginário social são construídos a partir das experiências dos agentes 
sociais, mas também a partir dos seus desejos, aspirações e motivações"^.

Portanto, ao incorporarmos aqui, enquanto estudo histórico da classe 

trabalhadora do ABC, a sua dimensão cultural, estamos considerando que

45.Idem,ibidem,p.311.
46 . Lynn Hunt. Apresentação: História, cultura e texto, in: Lynn Hunt. A Nova História Cultural, São 

Paulo, Martins Fontes, 1992, p. 09.
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Capítulo 2 - Um Encontro de Origens Diversas

marcantes traços de homogeneidade. Nas fábricas, nos bairros, no comércio dos

linguísticas, traços de manifestações culturais) que, pelas suas próprias

características, se apresentam como indícios anunciadores de uma complexa

A lente distanciada que capta em visão panorâmica a imagem global dos 

trabalhadores da região do ABC nos apresenta um gigantesco cenário com

n

I

i

pluralidade que envolve os sujeitos presentes no interior daquela unidade.

Perseguindo essas pistas, tendo em vista compreender essa multifacetada 

composição da classe trabalhadora local, duas ordens de fatores puderam ser 

detectadas como significativamente relevantes: a imigração estrangeira para o 

Brasil, principalmente a europeia, e o processo de migração interna, envolvendo 

em diferentes períodos e circunstâncias vários estados e regiões brasileiras.

No primeiro caso, a presença do trabalhador europeu, nesta região, deve 

ser compreendida a partir de elementos que estão situados num contexto mais 

amplo da realidade brasileira, e até mesmo européia, que tiveram lugar em fins do 

século passado e início deste. Ou seja, mesmo tendo presente a amplitude e a 

complexidade que envolvem o fenômeno da imigração européia para o Brasil, 

percebe-se que ela ao mesmo tempo que revela fatores intrínsecos à realidade 

daquele continente, como questões demográficas, económicas ou de conflitos 

entre os povos, também, se apresenta como alternativa para a produção agrícola

centros urbanos, enfim, nos diversos espaços dos encontros coletivos o que se 

nota é a presença de uma multidão com práticas cotidianas bastante semelhantes. 

Mesmo reconhecendo a evidência dessa constatação, uma focalização em ângulo 

aproximado possibilita ao pesquisador distinguir singularidades (étnicas,
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de italianos e outras nacionalidades de imigrantes europeus que, atraídos pela

2

Os pioneiros da imigração italiana na região instalaram o seu primeiro 

núcleo agrícola em São Caetano, em 1877. Dedicando-se inicialmente à cultura

brasileira naquele período, quer seja para suprir a necessidade de mão-de-obra 

dos grandes produtores rurais, principalmente cafeicultores, quer pela promoção 

da colonização de áreas inexploradas.

De fato, os imigrantes que chegaram ao ABC, entre as duas últimas 

décadas do século passado e as duas primeiras deste, encontraram na agricultura 
a sua principal atividade económica1.

de videiras, só bem mais tarde despertaram interesse por produtos argilosos, o 
que resultou na criação de várias olarias2. Na sequência, várias outras colónias 

agrícolas foram criadas nas imediações daquelas primeiras pelas sucessivas levas

1 . De acordo com o levantamento feito por Barbosa sobre os imigrantes que compuseram a colónia de 
São Bernardo, após instalarem-se na região 52,7% deles passaram a dedicar-se à agricultura e 
11% à produção do carvão vegetal, atividades braçais de natureza semelhantes. Os demais 
distribuíram-se entre atividades comerciais, fabricação de móveis, tecelagem e vários ramos do 
artesanato. Con£ Newton Ataliba Madsen Barbosa. Imigração Italiana em São Bernardo do 
Campo, São Bernardo do Campo, Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, 1975, 
mimeo., pp. 93-94.

. Conf. Jornal de São Caetano, 26-07-1986. Sobre isso ver também, José de Souza Martins. A 
Imigração e a Crise do Brasil Agrário, São Paulo, Pioneira, 1973.

propaganda oficial do governo brasileiro ou incentivados pelas próprias famílias 

aqui já instaladas, não paravam de chegar.

Aliás, o grande interesse demonstrado pelos imigrantes em promover a 

vinda de seus parentes para o Brasil, no começo deste século, suscitou o 

aparecimento de atravessadores que, a título de prestar um serviço de 

intermediação entre o governo e os interessados, passaram a extorquir dinheiro 

das famílias aqui estabelecidas. Em São Paulo, através da Secretaria de 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas, o governo desencadeou uma campanha 

de esclarecimentos junto às câmaras municipais, visando tomar pública a 

gratuidade desse serviço prestado pelo Estado e, ao mesmo tempo, procurando
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Na colónia do Rio Grande, um boletim da escola local referente aos

registros do ano de 1918 não deixa margem a dúvidas: de um total de vinte e

Nos anos 1920, acontece a fundação do Bairro Valparaiso, em Santo

André, que tem a maioria de sua população composta por poloneses, suiços,

3

No caso de Ribeirão Pires, as quase três centenas de pessoas ali residentes, 

em meados da década de 1890, dedicavam-se quase exclusivamente à agricultura. 

Dentre elas, excluindo-se os 30% de brasileiros e uma pequena quantidade de 

alemães, austríacos e portugueses, a grande maioria, cerca de 60%, era composta 
por italianos5.

Em São Bernardo, os italianos fixaram suas colónias agrícolas na região 

onde hoje estão os Bairros Riacho Grande, Demarchi, Batistini e Assunção, 

produzindo vinho, batata e carvão. No Bairro Assunção, somente a partir de 

1940, os descendentes dos imigrantes começaram a vender aquelas colónias para 

os empreendedores imobiliários que promoveram, a partir de então, os seus 
primeiros loteamentos4.

nove alunos ali matriculados, cerca de 97% eram filhos de pais estrangeiros,
6 

sendo que em apenas um caso os pais eram de nacionalidade brasileira .

coibir aquilo que era então qualificado como criminosos abusos de 
exploradores3.

. Em ofício encaminhado à Câmara Municipal de São Bernardo pela Secretaria da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas, em abril de 1902, além de denunciar e condenar os crimes cometidos 
pelos intermediários, o documento orientava que esse serviço era prestado gratuitamente pelo 
Estado bastando para isso que os interessados encaminhassem àquela secretaria os seguintes 
documentos: a) Carta do colono chamante ao parente chamado; b) Relação das pessoas chamadas 
e seus respectivos graus de parentesco; c) Carta do fazendeiro declarando o vínculo empregatício 
do colono em sua lavoura e que os futuros imigrantes ali encontrariam trabalho e colocação. 
Conf. ofício da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, São Paulo, 18-04-1902.

De acordo com o depoimento do árabe Mohamad Youssef os primeiros migrantes "vieram 
para o Brasil entusiasmados com a grandeza geográfica e, depois, mandaram buscar parentes e 
amigos dizendo que tinham encontrado um lugar hospitaleiro”. Conf Jornal DGABC, 
25-06-1991.

4 . Conf. Jornal DGABC, 27-07-1991.
5 . Conf. Ademir Mediei. Ribeirão lembra 100 anos dos imigrantes italianos, Jornal DGABC,

25-09-1988.
6 . Conf Boletim Escolar da Colónia do Rio Grande, Município de São Bernardo, 31-01-1918.
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segmento populacional de onde se extraía quase a totalidade da mão-de-obra) os

estrangeiros somavam 42,4%, conforme demonstra a tabela seguinte:

Lamentavelmente, a não realização de censos demográficos na década de

1930 toma-se um grande obstáculo para os pesquisadores desse tema, pois esse

significativo período da história dos trabalhadores urbanos do país fica carente de

dados mais precisos. No caso do ABC, entretanto, as informações fornecidas pelo

Cartório de Registro Civil de São Caetano dão provas de que, por mais de uma

década,

proporcionalmente relevante. De acordo com o Cartório, no ano de 1928, das 646

9

lituanos, alemães e húngaros. Daí, o apelido de Bairro dos Gringos7, atribuído 

pelos moradores de outras áreas da cidade.

POPULAÇÃO COM 15 E MAIS ANOS, SEGUNDO A NACIONALIDADE (1920) 
Região do ABC*

N°s absolutos
2

6.381
15.058

% de estrangeiros sobre o total da 
população com 15 e mais anos 

__________57,62%__________ 
__________42,38%__________ 

100,00%

Nacionalidade
_______ Brasileiros
_______ Estrangeiros

Total ________ __ ________________________ ___ ____________
* No período de 1890 a 30 de novembro de 1938 a Cidade de São Bernardo foi sede de toda a região do 
ABC.

Fonte: Ministério da Indústria e Comércio, Diretória Geral de Estatística, Recenseamento de 1920.

Nesse contexto, com a instalação das primeiras indústrias na região, a 

presença da mão-de-obra estrangeira tomou-se altamente expressiva. A exemplo 

do que ocorria na vizinha cidade de São Paulo (que, em 1920, tinha 52% de toda 
população adulta constituída por estrangeiros)8, e de outras regiões do país onde 

a industrialização começava a tomar corpo9, o ABC também não foge à regra. De 

toda sua população formada por pessoas com 15 anos ou mais (ou seja, o

a presença da mão-de-obra estrangeira na região manteve-se

7 . Conf. Jornal DGABC, 25-06-1991.
8 . Paulo Sérgio Pinheiro. O Proletariado Industrial na Primeira República, in: Boris Fausto (Dir.).

História Geral da Civilização Brasileira, tomo UI - O Brasil Republicano, 2o volume - Sociedade 
e Instituições (1889-1930), São Paulo, DIFEL, 1985,3* ed., p. 139.

. Na opinião de Pinheiro, no Brasil, nesse período, "terá especial significado, no que se poderia 
considerar como classe operária, a presença da mão de obra estrangeira composta pelos 
imigrantes europeus”. Conf. Paulo Sérgio Pinheiro. O Proletariado Industrial na Primeira 
República, op. cit, p. 138.
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anos, que essas duas colónias assumam respectivamente o primeiro e segundo

lugar em termos numéricos, o fato é que até 1940, ainda eram os italianos que

formavam a maior colónia de estrangeiros ali presentes. Nesse ano, sozinhos, eles

somavam 30% entre todos os imigrantes, seguidos pelos portugueses com 19,6%

e pelos espanhóis com 14,8%, conforme a tabela seguinte:

Essa supremacia italiana podia ser facilmente percebida através das

entidades associativas de caráter assistencial, criadas nos três maiores núcleos

POPULAÇÃO ESTRANGEIRA, SEGUNDO AS PRINCIPAIS NACIONALIDADES (1940) 
Região do ABC* 

N°s Absolutos 
1.282 
2.516 
5.121 
1.133 
3.338 
3.610 

17.000

________ Nacionalidades
____________ Alemães
____________ Espanhóis
____________ Italianos
____________ Japoneses
____________ Portugueses
____________ Outras

Total
* No período de 30 de novembro de 1938 a 30 de novembro de 1944 a cidade de Santo André foi sede de 
toda a região do ABC.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamento Geral de 1940.

% sobre o total de estrangeiros 
____________ 7,5%__________  
___________ 14,8%__________  
___________ 30,1%__________  
____________ 6,6%__________  
___________ 19,6%__________  
___________ 21,2%__________  

100,0%

Como se nota, o estudo da classe trabalhadora no ABC, principahnente em 

seus primórdios, passa necessariamente pela figura do imigrante europeu. E aqui, 

como já ficou demonstrado anteriormente, o contingente de trabalhadores 
italianos foi, sem dúvida, numericamente superior11. Se é verdade que o grande 

afluxo de portugueses e espanhóis para a região vai permitir, com o passar dos

. Conf S. Caetano Jornal, 13-01-1929.
11 . Cabe lembrar que não se trata de especificidades do ABC contar com esse expressivo número de 

imigrantes italianos, pois, segundo Petrone, dos 3,5 milhões de imigrantes que entraram no Brasil 
no período de 1890 a 1929, mais de um terço eram italianos. Conf. Maria Tereza Schorer 
Petrone. Imigração. In: Boris Fausto (Dir.). História Geral da Civilização Brasileira, tomo III - O 
Brasil Republicano, 2o volume - Sociedade e Instituições (1889-1930), São Paulo, DEFEL, 1985, 
3* ed., p. 100.

crianças que nasceram naquela cidade 60% eram filhos (as) de pais estrangeiros.

Nesse mesmo ano, entre as 224 pessoas que se casaram, 56% eram estrangeiras 
io

e apenas 44% brasileiras , o que prova a significativa presença dos estrangeiros 

até mesmo numa faixa relativamente jovem.
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no ABC e tem lugar a partir de meados da década de 1930, estendendo-se até o

ABC

conseguinte, em depositário das esperanças por melhorias de vida para milhares

de brasileiros.

12

Os estrangeiros, que em 1920 somavam 27% da população de toda região, 

passam a conviver com uma progressiva diminuição do seu número relativo, de 

tal forma que, em 1940, esse índice já havia caído para 18,9% e, em 1950, estava

final da primeira metade deste século.

Como a mão-de-obra composta pelas colónias estrangeiras e pela pequena 

quantidade de brasileiros instalados na região não mais atendia à crescente 

demanda criada pela nova realidade industrial, coube aos trabalhadores de outras 

localidades do país responderem a essa necessidade do capital. Aos poucos, o 

transformou-se num grande polo de atração de migrantes e, por

> que já 
muitos

urbanos da região, que congregavam exclusivamente os italianos, ou, até mesmo, 

pela utilização da língua e dos dialetos italianos na comunicação entre os 
imigrantes e, muito frequentemente, também entre os demais trabalhadores12.

No que diz respeito à presença dos migrantes internos na composição da 

classe trabalhadora do ABC, o fenômeno deve ser analisado no interior de um

processo contínuo e ininterrupto que atravessa um período de mais de meio 

século. A própria intensidade da migração e a origem dos trabalhadores que 

chegam àquela região possibilitam distinguir dois grandes momentos, ainda que a 

linha demarcatória que os separa deva ser necessariamente flexibilizada.

O primeiro deles está associado à aceleração inicial do processo industrial

. Exemplo revelador dessa expressiva presença dos italianos na região do ABC é o de Cândido 
Piccolo. Após deixar a Itália em 1921 com sua família, para trabalhar nas fazendas de café da 
Região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ele estava profundamente insatisfeito com as 
condições oferecidas pelo fazendeiro. Foi aí que Piccolo recebeu uma carta de um amigo 
estava morando em São Caetano informando tratar-se de uma cidade habitada por i 
vênetos, e onde se falava quase exclusivamente o italiano ou o próprio dialeto. Daí, a sua decisão 
de também instalar-se naquela cidade. Conf. Oscar Garbelotto. Da Itália a São Caetano: a 
trajetória da família de Cândido Piccolo. Revista Raízes, n° 2, São Caetano do Sul, Prefeitura 
Municipal de São Caetano do Sul, 1989, pp. 39-43.
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admissão pertencentes a três empresas do ramo de fiação e tecelagem instaladas 

em Santo André, apenas 6,25% registravam a presença de estrangeiros. Em 

contrapartida, 66,15% desses trabalhadores eram migrantes provenientes do 

interior do estado de São Paulo. Quanto aos demais, 8,65% eram provenientes de

13 . Ademir Mediei. 9 de Novembro de 1947: A Vitória dos Candidatos de Prestes, Santo André, 1990, 
mimeo. pp. 22-23.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ESTRANGEIROS EM RELAÇÃO 
AO TOTAL DA POPULAÇÃO 

Região do ABC*

Recenseamento de 1920; e 
10 e 1950.

Estrangeiros
6.833 

17.000 
24,226

% dos estrang. sobre o 
total da população 

27,1 % 
18,9% 
11,2%

A especificidade da exploração agrícola na região, onde prevaleceram as 

colónias compostas basicamente por imigrantes europeus, é em grande medida 

responsável pela pequena presença de ex-escravos negros e seus descendentes na 

composição da mão-de-obra industrial em seu período inicial. Entretanto, mesmo 

em meados do século, quando há pelo menos duas décadas o ABC já se tomara 

um polo atrativo da migração interna, os trabalhadores negros do país ainda não 

haviam tido acesso a esse tipo de atividade económica ali desenvolvida. Em

reduzido a 11,2% do total dos moradores do ABC, como pode ser observado na 
tabela a seguir:

outros estados brasileiros e 18,95% deles haviam nascido na própria cidade de 
Santo André13.

_________ Ano
_________ 1920
________ 1940
_________ 1950 ____________ _

* No ano de 1920 a região tem como sede a cidade de São Bernardo; em 1940, a cidade de Santo André; 
e, em 1950, constam três municípios autónomos: Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano 
do Sul.
Fonte - Ministério da Indústria e Comércio, Diretória Geral de Estatística, J 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamentos de 194(

Nesse período, embora já se observe a chegada de trabalhadores de vários 

estados e regiões do país, é do interior do próprio estado de São Paulo de onde 

vem a grande maioria. De fins de 1945 a abril de 1947, em 213 fichas de
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Em 1960, acima de 330 mil moradores, o que corresponde a 67% de toda

a população local, eram pessoas nascidas fora dos municípios onde residiam.

procedência, o fenômeno da migração para o ABC pode ser apurado ainda com

maior grau de precisão. Nesse ano, como pode ser conferido nos quadros 

seguintes, o número de moradores ali residentes nascidos fora dos municípios em 

que estavam radicados havia aumentado para 681 mil, o que representava 68,6% 

da população total. Desses migrantes, 16% tinham origem nordestina e 13% eram 

naturais do estado de Minas Gerais.

Apesar do IBGE não dispor dos mesmos dados para a década anterior, 187 mil 

desses migrantes declararam já residir no ABC há mais de seis anos, o que 
demonstra que esse fenômeno já se verificava desde início dos anos 5016.

Com a inclusão, no recenseamento de 1970, dos itens naturalidade e

O último estágio aqui considerado como significativo para a composição 

social da classe trabalhadora no ABC Paulista inicia-se na década de 1950 e

corresponde ao período de grande explosão industrial e populacional da região.^

Embora também nessa fase o interior do estado de São Paulo continue

1950, entre os 216 mil moradores da região 90% eram de cor branca e apenas 4%
, , 14declararam-se negros .

sendo a maior fonte fornecedora de mão-de-obra para as empresas locais, o que 

chama a atenção nesse período é a expressiva presença de nordestinos e mineiros 

na composição das correntes migratórias que para ali convergem.

O crescimento populacional assume proporções gigantescas e o número de 

moradores naturais dos próprios municípios do ABC toma-se extremamente 
reduzido diante da totalidade dos migrantes que passam a habitar a região15.

14 . Conf. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Recenseamento geral de 1950.
15 , Cabe alertar que isso se toma ainda mais significativo quando se atenta para o feto de que em

meados do século pelo menos duas gerações de moradores já se encontravam radicadas na região, 
isso para me ater apenas ao período em que os núcleos urbanos locais adquiriram importância no 
cenário nacional.

16 . Conf. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamento Geral de 1960.
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mineiros não se dirigiu diretamente para a região do ABC, após deixar a sua terra

natal. Dos 109 mil nordestinos residentes nos municípios do ABC na época do

recenseamento, quarenta e nove mil declararam como domicílio anterior

localidades não pertencentes ao nordeste. No caso dos mineiros, dos 88 mil

radicados no ABC, apenas 54,8 mil procediam diretamente daquele estado.

Outro aspecto relevante, revelado pelo censo de 1970, também diz

alguma forma, a grande maioria passara por algum tipo de experiência urbana,

anteriormente a sua chegada na região do ABC.

interior desse complexo e diversificado contexto urbano que os

trabalhadores do ABC se constituem enquanto sujeitos coletivos. Como pano de

respeito à situação domiciliar dos migrantes, nos locais de sua procedência. 
Dentre eles, 19% eram provenientes de zonas rurais17. Isso toma claro que, de

São Paulo 
% sobre total da 

população 
71,5%

N°s Absolutos
109.409

N°s Absolutos 
88.085

N°s Absolutos
54.834

N°s Absolutos
60.326

Minas Gerais
% sobre total da 

população
8,9 %

N°s Absolutos
508.887

BRASILEIROS NATOS, NÃO NATURAIS DOS MUNICÍPIOS ONDE RESIDEM, 
COM INDICAÇÃO PARA AS NATURALIDADES PREDOMINANTES -1970 

______________________________Região do ABC* 
_____________________________ NATURALIDADE 

Nordeste 
% sobre total da 

população 
11,0%

São Paulo 
% sobre total da 

população 
51,2%

Minas Gerais
% sobre total da 

população
5,5 %

N°s Absolutos
710.359 **__________________________________________________________________________

*No ano de 1970 existiam no ABC sete municípios autónomos: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio 
Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.
♦♦Entre as pessoas naturais do estado de São Paulo, evidentemente, também estão incluídas as nascidas 
na região do ABC Paulista.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Recenseamento Geral de 1970.

PESSOAS NÃO NATURAIS DOS MUNICÍPIOS ONDE RESIDEM, POR LUGAR DO DOMICÍLIO 
ANTERIOR, COM INDICAÇÃO PARA AS LOCALIDADES PREDOMINANTES - 1970 

_______________________________ Região do ABC*___________________________________  
PROCEDÊNCIA (Local do domicílio anterior) 

Nordeste 
% sobre total da 

população 
________________________________________________6,0 %
♦No ano de 1970 existiam no ABC sete municípios autónomos: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio 
Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Recenseamento Geral de 1970.

É interessante notar que expressivo número de migrantes nordestinos e

É no

17 . De acordo com o censo de 1970, entre as pessoas da região do ABC não naturais dos municípios 
em que residiam, 551.066 eram procedentes de zonas urbanas e 130.317 de zonas rurais. Coní 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamento Geral de 1970.
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sociabilidades são desfeitas e refeitas no vivenciar cotidiano das experiências 

adaptativas! É tarefa difícil, senão impossível, quantificar os obstáculos, 

dificuldades e lutas enfrentadas por esses trabalhadores para minimizarem as 

condições de pobreza e sofrimento a que estão expostos no interior daquela 

realidade, cujo padrão de desenvolvimento industrial e urbano, moldado à feição 

da classe dominante, orienta-se fundamentalmente pela lógica da acumulação de

capital.

Por tudo isso, para esses trabalhadores, a região do ABC, mais do que 

local de moradia e de trabalho, é também um espaço de trocas, de elaboração e 

reelaboração dos valores culturais, enfim, é um universo de constituição da 

identidade coletiva, de construção permanentemente renovada do existir enquanto 

classe trabalhadora.

Na bagagem, esses trabalhadores carregam uma gama incomensurável de 

sonhos, utopias, esperanças, valores e símbolos gestados nas muitas origens, a 

partir de experiências culturais diversificadas. Quantas falas, religiosidades, 

crenças, mitos e padrões comportamentais ali se encontram e, ao longo dos anos, 

se chocam, entram em conflito e também são socializados! Quantas

fundo, configura-se uma necessidade comum a todos: a luta pela sobrevivência. 

Para uns, essa alternativa é buscada através do pequeno negócio, no qual os 

patrões e seus empregados praticamente se igualam em poder aquisitivo ou estilo 

de vida. Outros, mergulham na informalidade, nos afazeres domésticos, no 

subemprego, no trabalho de biscates. Para a grande maioria, o emprego formal é ' 

a solução. Como opções, engajam-se no trabalho do comércio, dos bancos, das 

instituições públicas, da construção civil ou das centenas de indústrias pequenas, 

médias e grandes, com destaque evidentemente para as gigantescas 

multinacionais.
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Capítulo 3 - Industrialização: Desenvolvimento Com Pobreza

A marcha do progresso

terras do núcleo de São Bernardo eram

sendo cultivados na região, com destaque para as plantações de batata e cebola, o 

fato é que o solo do ABC não se encontrava entre os mais apropriados para a 

produção agrícola, como constatou o próprio diretor da Agência de Colonização e 

Trabalho em visita ao local. Em seu relatório de 1907, ele reconhecia que as

Ao ter início este século, a pacata região do ABC Paulista congregava uma 

população de 10,8 mil habitantes1, distribuída em pequenos vilarejos cujos traços 

de urbanização ainda eram muito pouco perceptíveis.

A agricultura que, desde a penúltima década do século passado, com a 

instalação dos núcleos coloniais na região2, mantivera-se como principal 

atividade económica para a maioria dos trabalhadores locais, começava a perder 

espaço para as olarias e outros pequenos ramos industriais, em clara sinalização 

das profundas transformações que estavam por vir.

Na verdade, embora há algumas décadas vários tipos de cereais viessem

1 . Conf. Recenseamento geral de 1900, Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas - Diretória
Geral de Estatística.

2 . Para maiores informações acerca dos núcleos coloniais da região do ABC, consultar, José de Souza
Martins. A Imigração e a Crise do Brasil Agrário, São Paulo, Pioneira, 1973.

3 . Conf Relatório de Henrique P. Ribeiro, Diretor da Agência de Colonização e Trabalho, 12-06-1907,
in: Projeto Viva Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, 1989.

muito manchadas, havendo poucos lotes de terras boas. 
Geralmente são brancas, arenosas, seccas, de piçarra, de saibro 
e de pedregulho e também avermelhadas e pretas. Não se 
prestam para cultura, se bem que haja alguma cultura de 
cereaes, vinha, etc., com algum desenvolvimento3.
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os

lembrar que, além do transporte deficiente da localidade, baseado apenas na 

tração animal, as estradas eram de péssima qualidade e, mesmo assim, as pessoas 

que por ali trafegavam com seus produtos eram obrigadas a pagar pedágios aos 

proprietários rurais, quando por elas cruzavam as suas terras. São vários os 

exemplos que atestam essa situação: segundo o Jornal A Província de São 

Paulo, em fins do século passado, a estrada que ligava o Núcleo Colonial de São 

Bernardo à estação ferroviária era

simplesmente um inferno, de modo que com qualquer chuva 
toma-se façanha de Hércules a viagem. Há lugares que se 
transformam em vastas lagoas, outros em fundos lameiros, de 
sorte que tem muita vez acontecido um carro de boi ou um

que chegou a Connnissão de 

Melhoramentos de São Bernardo que, em 1928, sob a coordenação do 

engenheiro Plínio Antônio Branco, desenvolveu amplo estudo sobre 

melhoramentos a serem executados no município4.

Forçados, por esse problema, a buscar outras formas de sobrevivência, 

alguns trabalhadores da região encontraram na exploração de olarias e madeiras a 

alternativa procurada. Neste último caso, a extração de madeiras para as serrarias 

e para a produção de lenha e carvão vegetal manteve significativa relevância até 

fins da primeira década deste século, quando começou a definhar. Não por falta 

de madeira, evidentemente, mas porque, na medida em que as matas ainda 

inexploradas se distanciavam da estrada de ferro, única forma de escoamento de 

mercadorias para fora da região, o transporte do produto até a estação ferroviária 

encarecia demasiadamente essa atividade, tomando-a antieconômica5. Cabe

4 . De acordo com o relatório dessa Comissão, ”os terrenos nos arredores (refere-se à região do ABC),
não prestando para a agricultura; attrahiram para alli as mais variadas industrias'". Conf 
Relatório da Comissão de Melhoramentos de São Bernardo, 1928, p. 09.

5 . Nas palavras do diretor da Agência de Colonização e Trabalho, ”o fabrico de carvão diminuiu
extraordinariamente, devido ás mattas estarem em distancia da estrada de ferro e os carretos 
quasi absorverem os lucros obtidos n esta industria”. Conf. Relatório de Henrique P. Ribeiro, 
Diretor da Agência de Colonização e Trabalho, 12-06-1907, in: Projeto Viva Cidade, Prefeitura 
Municipal de Santo André, 1989.

Conclusões idênticas foram aquelas a
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abandono em que se encontravam as estradas por eles utilizadas, alegando que 

"ha bem dezesseis annos que alli essa prefeitura não despende um real na 

conservação de estradas, sendo certo que todos os habitantes dalli pagam 

regularmente seus impostos" e solicitavam providências quanto ao fato de um 

sitiante ter instalado uma porteira com cadeado na estrada que ligava Ribeirão 

Pires à Estação do Pilar, no local onde essa estrada cortava a sua propriedade, 

obrigando a todos os que por ali trafegavam a pagar-lhe a quantia mensal de 

15$0007. Em 1924, outro abaixo-assinado chegava à Câmara Municipal de São 

Bernardo. Desta vez, eram os moradores e proprietários das colónias de Rio 

Pequeno e Capivary, daquele município, reclamando que, ao transitarem "por 

essas estradas que ligam a essa Villa, luctam tenazmente devido o estado 

péssimo em que ellas se encontram, quer os caminhos, quer as pontes existentes 

em completa ruína" e, por isso, comprometiam-se a promover a recuperação e 

manutenção das referidas estradas desde que, em contrapartida, o município os 

isentasse de impostos pelo prazo de cinco anos8.

Alvo de críticas para os agricultores, motivo de elogios quanto à sua 

aplicabilidade na fabricação de produtos cerâmicos: assim era o solo do ABC. 

Por isso, a proliferação de olarias nos vários vilarejos da região9. Em 1893,

6 . Conf. Jornal A Província de São Paulo, 14-08-1884, in: Projeto Viva Cidade, Prefeitura Municipal de
Santo André, 1990, mimeo.

7 . Conf Processo da Prefeitura Municipal de São Bernardo, 26-02-1917.
8 . Conf Processo da Câmara Municipal de São Bernardo, 07-03-1924.
9 . Aliás, desde 1797 os frades beneditinos já haviam descoberto essa qualidade do solo da região do

ABC, quando inauguraram em sua fazenda denominada São Caetano uma grande olaria. Conf 
Revista do Município, 1938, p. 74.

Utilizando-se de mão-de-obra escrava, durante muito tempo, os beneditinos mantiveram ali uma 
significativa produção de telhas e tijolos destinados ao mercado da cidade de São Paulo. Sobre as 
atividades de cerâmica desenvolvidas pelos beneditinos na Fazenda de São Caetano, ver Luiz 
Gonzaga Piratininga Júnior. Dietário dos Escravos de São Bento, São Paulo, Hucitec-Prefeitura 
de São Caetano do Sul, 1991, especialmente capítulo 2.

cargueiro de abóboras gastar seis a oito horas para fazer o 
caminho até a estação6.

Em 1916, através de um abaixo-assinado encaminhado ao prefeito municipal de

São Bernardo, vários moradores do distrito de Ribeirão Pires reclamavam do
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funcionavam em Ribeirão Pires quatro olarias e, em Rio Grande, duas. Em 1904, 

em toda a região do ABC, elas somavam vinte e duas e, em 1910, esse número 

aumentara para quarenta e um10. A partir daí, o próprio crescimento urbano da 

região contribuiu para uma expansão ainda maior desse tipo de atividade. 

Tomou-se muito comum os loteadores criarem as suas próprias empresas do 

gênero oferecendo tijolos e telhas como brinde11 para estimular a aquisição dos 

terrenos, principalmente quando se tratava de áreas novas e isoladas. Do ponto de 

vista empresarial, o maior destaque na área fica por conta da Cerâmica São 

Caetano. De pequena olaria no começo do século, ela se transforma, em 1913, na 

Cerâmica Privilegiada do Estado de São Paulo, adquirindo patente para produzir 

as telhas francesas. Posteriormente, nas mãos de novos empresários e com a atual 

denominação, tomou-se uma das grandes empresas do ramo. Com a crescente 

expansão da empresa, seus empregados passaram a adquirir os lotes localizados 

nas suas proximidades, dando origem ao bairro homónimo, hoje um dos mais 

tradicionais da cidade de São Caetano do Sul.

10 . Conf. Projeto Viva Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, mimeo.
11 . Idem, ibidem.

No tocante à atividade industrial, propriamente dita, e o seu grande 

sucesso em toda região do ABC, são vários os argumentos que têm sido 

apresentados objetivando uma explicação. Para a largada inicial, a proximidade 

da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, antiga São Paulo Railway, foi sem dúvida 

um dos principais elementos estimuladores. Ligando a região à capital paulista e 

ao Porto de Santos, a ferrovia colocava o ABC num dos maiores circuitos de

desenvolvimento do país, facilitando, ao mesmo tempo, o acesso à matéria prima 

e escoamento da produção. Não é por acaso que, na disputa interna pelo 

desenvolvimento industrial, os vilarejos de Santo André e São Caetano, ambos 

cortados pela estrada de ferro, foram os vitoriosos dessa primeira etapa, 

superando São Bernardo, que, embora fosse também a sede do município que
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Estação São Bernardo, hoje Santo André, em fins do século passado:

valorização do solo, serviu para abrigar os empresários que visavam a iniciar ou

congregava toda a região, distanciava-se sete quilómetros da estação mais 
próxima.

A preferência pelas regiões localizadas nas proximidades da ferrovia para 

instalação das primeiras indústrias que surgiram no ABC fica muito clara nos 

depoimentos dos empresários da época. Veja o que diz Rudolf Streiff, um dos 

sócios da fábrica de móveis Companhia Streiff, instalada nas imediações da

12 . Conf. Projeto Viva Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, 1989, mimeo.
13 . Con£ Jornal O Imparcial, 27-07-1940 e Raul de Andrada e Silva. A cidade de Santo André e sua

função industrial, Revista do Arquivo Municipal, São Paulo, Prefeitura Municipal de São Paulo, 
n° LXXIX, 1941, pp. 201-216.

A estação se achava localizada nos brejos do rio Tamanduateí. 
O terreno era acidentado, com restos de florestas em direção a 
São Paulo e mata fechada em direção a Santos(...). Na Vila São 
Bernardo, assim que se ouve os rumores que dois estrangeiros 
pretendiam construir uma fábrica, lhes é oferecido o terreno 
necessário de graça, enquanto na Estação S. Bernardo, por 10 
mil m2 tiveram que pagar 5 contos. Zueifels e Streiff decidem 
pela Estação S. Bernardo, apesar do custo, pois era interessante 
a estrada de ferro para o transporte do material 
industrializado(..). O futuro mostrou que os dois amigos tinham 
acertado, pois até 1940 a Estação era uma cidade com 30 mil 
habitantes e altamente industrializada, enquanto São Bernardo 
era insignificante11.

Convertida em números, o que a fala do empresário expressava era que em 

fins da década de 1930, enquanto Santo André possuía setenta e dois 

estabelecimentos industriais com 7.661 operários e São Caetano sessenta e nove

fábricas com 8.127 trabalhadores, São Bernardo contava apenas com trinta e sete 

indústrias que abrigavam 1.551 empregados13.

Entre os demais fatores que juntamente com a ferrovia foram responsáveis 

pela consolidação da atividade industrial do ABC, no começo deste século, é 

possível destacar a vasta extensão de terras apropriadas para edificações que, 

com o crescimento urbano da vizinha cidade de São Paulo e consequente
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14 . Sobre os fatores que influenciaram a presença da indústria no ABC Paulista ver, entre outros,
Ademir Mediei. Migração e Urbanização: a presença de São Caetano na Região do ABC, São 
Paulo, Hucitec/Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 1993; Antônio de Almeida. 
Movimentos Sociais e História Popular: Santo André nos anos 70 e 80, São Paulo, Marco Zero- 
CNPq, 1992; Antônio de Andrade. Por que aqui?, Revista Raízes, Prefeitura Municipal de São 
Caetano do Sul, n°2, 1989, pp. 18-21; John D. French. O ABC dos Operários: conflitos e 
alianças de classe em São Paulo, 1900-1950, São Paulo, Hucitec/Prefeitura Municipal de São 
Caetano do Sul, 1995.

15 . Conf. ata da Câmara Municipal de São Bernardo, 11-12-1936. Cabe destacar que essa era uma
medida que já vinha sendo adotada no município de São Bernardo há pelo menos duas décadas, 
pois em 1917, alegando ter conhecimento "que essa municipalidade tem concedido favores de 
isenção de impostos a estabelecimentos congéneres” a Cerâmica Privilegiada do Estado de S. 
Paulo, instalada em São Caetano, solicitou à prefeitura esses mesmos benefícios. Conf ofício da 
Cerâmica Privilegiada do Estado de S. Paulo, enviado ao prefeito municipal de São Bernardo, 26- 
10-1917.

ampliar seus investimentos e se deslocaram para essa nova região à procura de 

baixos custos; a farta disponibilidade de água, primeiro através do Rio 

Tamanduateí e posteriormente também pela Represa Billings; a proximidade das 

fontes geradoras de energia elétrica, o que possibilitou que a região fosse 

beneficiada por esse recurso ainda na primeira década do século; a 

disponibilidade de mão-de-obra composta de início fundamentalmente pelos 

imigrantes europeus instalados nos vários núcleos coloniais da região e, 

posteriormente, pelos migrantes provenientes de várias regiões do território 

brasileiro e a doação de terrenos e isenção de impostos promovidos pelos 

administradores públicos locais como forma de atrair investidores14. Neste último 

caso, em 1936, a Câmara Municipal de São Bernardo aprovou uma lei 

concedendo tal benefício às "firmas ou impresas industriaes que se installarem 

em cada um dos Districtos de Paz, com o fim de explorar Industrias ou 

atividades que se lhes equipare, desde que, na dacta da promulgação desta Lei, 

não haja similares no Município . Os prazos de isenção, variando de acordo 

com o número de operários empregados, foram assim estabelecidos: de 50 a 100 

operários, seis anos; de 101 a 200 operários, nove anos; de 201 a 600 operários, 

doze anos e mais de 600 operários, quinze anos.15

Da combinação de todos esses fatores, vieram os resultados tão esperados 

por aqueles que se empenharam pela sua concretização: a industrialização do
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Em São Bernardo, a atividade industrial que mais prosperou inicialmente 

teve como base a madeira, e as várias serrarias e fábricas de móveis ali instaladas 

predominaram no município durante toda a primeira metade deste século.

Com esse desempenho, ao ter início a década de 1930, a industrialização 

transformou-se no principal fator da economia local, entre todas as atividades 

desenvolvidas no ABC. Aliás, em 1938, um integrante da própria direção da

ABC tomava-se realidade. Em Santo André, o pioneirismo ficou por conta das 

indústrias têxteis, como a fábrica de tecidos Kowarick e Ficher e a Silva Seabra e

Co., popularmente conhecida como Ipiranguinha, que foram seguidas pela fabrica 

de móveis Companhia Streiff, todas surgidas entre os últimos anos do século 

passado e a primeira década deste. Na década seguinte, foi a vez das 

multinacionais Rhodia Química, Pirelli S\A e Atlantis do Brasil.

Em São Caetano, em período correspondente, entre as empresas mais 

importantes que surgiram é possível destacar a fábrica Mariano Pamplona, 

produzindo sabão, óleo de algodão e de amendoim, velas e óleo de rícino; a 

Irmãos Scartozzoni, uma fábrica de móveis; Giorgi, Picossi & Cia, especializada 

em gordura de coco, velas, sabão, glicerina e óleo; a Metalúrgica Fami, uma 

indústria de fundição, tornearia e solda; a fábrica de biscoitos São Miguel; a 

DafMas, fabricante de diversos produtos químicos e adubos; a Trentini, que 

produzia bebidas amargas em geral, entre as quais ferro quina e femete; a 

Indústria Aliberti Ltda, fabricando botões em geral e a General Motors do Brasil, 

inicialmente montando caminhões. Além disso, a Cerâmica São Caetano ocupou 

o lugar de uma antiga olaria e passou a fabricar telhas, ladrilhos e tijolos em 

grande escala e a firma Mariano Pamplona foi adquirida pelas Indústrias 

Francisco Matarazzo, que instalou no mesmo local uma fabrica de seda 

artificial16.

16 . Para um resumo detalhado das primeiras indústrias que se instalaram em São Caetano, ver Henry 
Veronese. História de Vida e História Vivida (a casa, a rua, a fábrica), Revista Raízes, Prefeitura 
Municipal de São Caetano do Sul, n° 4,1991, pp. 24 a 37.
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Federação das Indústrias do Estado de São Paulo constatava que ali estava 

situado o segundo maior parque industrial de São Paulo, com quatrocentos e 

noventa e oito fábricas, representando cento e nove ramos diferentes de indústria, 

o que tomava o município de São Bernardo "um dos mais importantes do Brasil, 

e por isso mesmo um dos mais importantes da América do Sul"11. Nesse mesmo 

ano, a arrecadação de tributos federais na região foi bem superior a de vários 

estados brasileiros, incluindo Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e 

Pernambuco18.

17 . Conf. Revista do Município, novembro de 1938, p. 07.
18 . Conf. Revista do Município, novembro de 1938, p. 18.
19 . Conf ata da Câmara Municipal de São Bernardo, 25-08-1937.
20 . Conf. ata da Câmara Municipal de São Bernardo, 01-09-1937.

A expressiva presença do trabalhador fabril na região, consequência 

natural do desenvolvimento industrial, forçou os poderes públicos a adotarem 

medidas voltadas especificamente para esse segmento social. Em 1937, duas leis 

aprovadas pela Câmara Municipal de São Bernardo diziam respeito diretamente 

ao operariado local. Uma isentava esses trabalhadores, pelo período de dez anos, 

do pagamento de todos os impostos municipais relacionados à construção de suas 

moradias19 e a outra dispensava-os do pagamento de licenciamento de 

bicicletas20, largamente utilizadas como veículo de transporte.

Para se ter mais uma idéia do significado desse crescimento, o setor 

industrial local que, em 1920, empregava pouco mais de dois mil e seiscentos 

trabalhadores, quantidade praticamente idêntica à de pessoas ocupadas em 

atividades agropecuárias, em 1940, teve esse número alterado para a casa dos 

vinte e três mil e atingiu, em 1950, a elevada cifia de 46,3 mil trabalhadores 

industriais. Paralelamente, a população da região que, nas duas primeiras décadas 

do século, crescera apenas pouco mais que o dobro, nas três décadas seguintes, 

aumentou em mais de oito vezes, saltando de 25,2 mil habitantes, em 1920, para
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Com isso, os núcleos urbanos perdiam as suas características provincianas

distanciados das áreas

trabalhadora em seu lugar, constituindo-se uma nítida separação entre setores

pobres e nobres, estes últimos reservados evidentemente aos segmentos mais 

abastados da população.

vínculos com atividades agropecuárias reduzia-se a cifras economicamente 

insignificantes. Em 1950, entre os 162 mil trabalhadores do ABC com dez ou

mais anos de idade, apenas 2,8 mil, ou seja, menos de 2% mantinham, como 

ocupação principal, atividades vinculadas ao campo, como agricultura, pecuária 

ou silvicultura24.

e os bairros periféricos, que foram surgindo em grande número, cada vez mais 

centrais, cumpriam o papel de colocar a classe

21 . Conf. Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, Diretória Geral de Estatística,
Recenseamento de 1920; e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamentos 
Gerais de 1940 e 1950.

22 . Conf Relatório da Commissão de Melhoramentos de São Bernardo, 1928, p. 28.
23 . De acordo com os dados do IBGE, em 1950 as cidades de Santo André e São Caetano do Sul

somavam juntas 186,8 mil habitantes. Conf Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, Recenseamento Geral de 1950.

24 . Conf. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamento Geral de 1950.

216,1 mil em 195021. Esse crescimento inusitado não pôde ser previsto nem 

mesmo pelos estudos mais elaborados, induzindo os técnicos do poder público a 

cometerem erros grosseiros. Em 1928, uma equipe de engenheiros contratada 

pela prefeitura de São Bernardo, ao elaborar um plano de extensão do 

abastecimento de água para o município, após elaboradíssimos cálculos 

matemáticos, chegou à conclusão de que, para garantir um abastecimento com 

folga, seria necessário prever que, até 1950, as cidades de Santo André e São 

Caetano juntas atingiriam uma população de 70 mil habitantes22, cifra essa que 

foi ultrapassada quase duas vezes23.
Como sintoma dessa nova realidade, enquanto as atividades tipicamente/^ | 

urbanas arregimentavam a expressiva maioria dos que compunham a população ' 

economicamente ativa da região, a quantidade de pessoas que mantinham
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país, não foi por acaso que parte significativa dos novos investidores optou pelas 

cidades do ABC para instalação de suas empresas. Afinal, as vastas áreas ainda 

desocupadas na região, a infra-estrutura urbana e a farta disponibilidade de mão 

de obra certamente foram fatores que influenciaram na hora da decisão.

Ao lado das grandes indústrias automobilísticas que se instalaram no 

ABC, transformando a região no principal polo produtor de veículos do país, 

multiplicaram-se também uma infinidade de fábricas de autopeças, mecânicas, 

elétricas, metalúrgicas e toda sorte de fornecedores que as produtoras de veículos 

necessitam para o desempenho de suas funções. Some-se a elas os demais ramos 

empresariais que também elegeram esse mesmo espaço como o mais adequado 

para as suas acumulações e o que se tem é uma densa paisagem, composta de 

cimento e fumaça, que contém em seu interior verdadeiros formigueiros humanos 

que transitam diariamente dentro de uma enorme constelação fabril, donde se 

destacam: Volkswagen, Ford, General Motors, Pirelli, Firestone, Rhodia,

Inquestionavelmente, esse significativo crescimento industrial e urbano, 

foi responsável por profundas mudanças no perfil sócio-econômico de toda a 

região. Ainda assim, tudo isso seria rapidamente superado pelos novos 

acontecimentos que tiveram lugar a partir da década de 1950, o que prova a 

intensidade das alterações ali verificadas na segunda metade deste século.

A inauguração da Via Anchieta, em 1947, cumpriu nessa nova fase o 

mesmo papel desempenhado pela ferrovia no processo inicial de industrialização 

na região. Ao ligar o Porto de Santos à cidade de São Paulo, passando por toda a 

extensão da cidade de São Bernardo, essa moderna rodovia tomou-se fator de 

grande estímulo para investimentos industriais no ABC, principalmente ao longo 

das suas margens. Em situação inversa à verificada anteriormente, São Bernardo 

do Campo era, agora, o município privilegiado.

, / Assim, a partir da segunda metade da década de 1950, quando o governo 

de Juscelino Kubitschek estimulou abertamente o desenvolvimento industrial no
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empregados no setor industrial cresce aceleradamente. A acumulação de riquezas 

por parte dos investidores empresariais locais destaca-se nos cenários nacional e 

internacional e as cidades da região passam a integrar as listas das mais 

desenvolvidas do país. A tabela seguinte é bastante ilustrativa quanto à 

magnitude desses números, ao longo do período compreendido por essa pesquisa.

Petroquímica, Cofap, Brastemp, TRW, Bom Bril, Scania, Fontoura, Copas, 

Philips, Alcan, Mercedes Benz, Mangels, Massey Perkins e Villares, para citar 

apenas algumas das consideradas gigantes da região.

Essa estupenda explosão industrial só poderia ter como consequência uma 

não menos inusitada explosão populacional. Em apenas duas décadas, o número 

de habitantes da região salta de pouco mais de 200 mil para, em 1970, se 

aproximar da casa de um milhão. Da mesma forma, o número de trabalhadores

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO E DO EMPREGO NO SETOR INDUSTRIAL 
Região do ABC

2.648
23.190
46,368
95.869*

173.943

População
10.816
25.215
89.874

216.159
504,416
993.569

Pessoas empregadas no 
setor industrial_______Ano______

_______1900______ '
_______1920______ '
_______1940______ '
_______1950______ '
2______ 1960______ '

1970
* Este número refere-se ao ano de 1959.
Fonte: Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, Diretória Geral de Estatística, Recenseamentos 
de 1900 e 1920; e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamentos Gerais de 
1940, 1950, 1960 e1970.

Diante desse contexto, o perfil urbanístico da região passa por abruptas e 

profundas transformações, assumindo uma configuração própria dos centros 

industrializados, como, por exemplo, as construções de enormes viadutos e largas 

avenidas, atributos necessários para o escoamento da volumosa quantidade de 

mercadorias produzidas; a construção de modernos centros administrativos, 

destinados a sediar os poderes executivo e legislativo municipais; o surgimento 

de uma infinidade de prédios de apartamentos, demonstrando um claro 

crescimento vertical das cidades como opção encontrada pelos setores médios da
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Os traços da pobreza

Diante desse gigantesco crescimento urbano, e da acumulação de riquezas 

por parte dos investidores capitalistas do ABC, a situação vivenciada pela classe 

trabalhadora local constitui um grande paradoxo. Embora essa estupenda 

performance industrial seja um dos rnais fortes argumentos apresentados por 

segmentos diversos da classe dominante na difusão e no fortalecimento da idéia 

de um propalado progresso regional, as condições gerais vivenciadas pelos 

trabalhadores locais apontam em direção contrária. É verdade que, ao longo dos 

anos, entre a população trabalhadora local, encontram-se pessoas que adquiriram 

uma certa estabilidade em termos de condições materiais de vida. Trata-se, 

entretanto, de um segmento minoritário composto pela chamada mão-de-obra 

qualificada e por aqueles que, em função de uma longa permanência no mercado 

de trabalho, conseguiram, dentre outros fatores, acumular recursos suficientes 

para aquisição de terreno, construção de moradia e ter algum tipo de acesso ao 

mercado consumidor. Mas mesmo esses trabalhadores, principalmente no último 

caso, registram uma história de vida marcada por situações de grandes 

dificuldades enfrentadas ao longo dos anos, contornadas geralmente através de 

extenuantes jornadas diárias, tomando-se lugar comum a permanente realização 

de horas-extras que têm obrigado esses trabalhadores a permanecerem a maior 

parte de suas vidas no interior dos locais de trabalho. As piores situações, porém, 

têm sido reservadas ao grande contingente populacional composto por 

desempregados, subempregados ou mesmo por aqueles formalmente engajados 

no mercado de trabalho, que recebem como remuneração salários irrisórios. Para

população para permanecerem nos bairros mais centrais; e a ocupação 

desordenada das regiões periféricas pela grande massa de trabalhadores, que tem 

como consequência a proliferação de cortiços, favelas ou pequenos barracos em 

áreas totalmente inadequadas para a habitação.
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estes, nenhuma alternativa tem possibilitado ultrapassar as barreiras da exclusão 

social que os atira no submundo urbano, onde as condições de sobrevivência 

estão bem abaixo do mínimo requerido para se manterem com dignidade. Nesse 

sentido, os boletins de ocorrência expedidos no começo deste século pela 

Delegacia de Polícia da Vila de São Bernardo, que em casos de morte traziam 

reiteradamente a inscrição "faleceu sem assistência médica", e os mais recentes 

atestados de óbitos, que diagnosticam como causas de falecimento as diversas 

consequências do estado geral de pobreza da população25, fazem parte de um 

mesmo longo processo de perversidade e de luta pela sobrevivência nesse 

contexto urbanizado.

O tratamento desigual dado a empresários e trabalhadores pelos poderes 

públicos locais deixa claro, desde o processo inicial de urbanização do ABC, as 

prioridades estabelecidas. O notável esforço da classe dominante ao trazer para a 

região a energia elétrica, ainda no começo do século, atende às exigências do seu 

setor empresarial, mas em nada beneficia a maioria população. Na ausência de 

infra-estrutura necessária para as instalações dos serviços de energia, na maioria 

das residências os moradores permaneceram utilizando os lampiões e lamparinas 

a querosene por vários anos ainda, mesmo após a introdução daquele benefício na 

região.

O transporte coletivo, que durante muito tempo esteve limitado à carroça 

de tração animal, também permaneceu deficiente por muitos anos, após a sua 

introdução motorizada, em meados da década de 1920. Em 1934, um jornal local 

registrava diversas queixas dos usuários quanto à inobservância de horários dos 

ônibus, o que implicava superlotações e tomava praticamente inviável a sua 

utilização26. Como relembra um antigo morador local,

25 . No primeiro caso, pelo menos durante as duas primeiras décadas deste século, vários boletins de
ocorrência assinados pelo delegado de política da Vila de São Bernardo atestam o falecimento de 
pessoas sem assistência médica e recomendam, dado o estado de extrema pobreza dos falecidos, 
que os mesmos sejam enterrados gratuitamente.

26 . Conf. Jornal Folha do Povo, 28-10-1934.
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número de linhas, nem isso era oferecido. Em 1934, entre as licenças concedidas

eram

Mesmo assim, os moradores que se expunham a verdadeiras aventuras durante as 

viagens, em função das precárias condições dos veículos e das estradas, ainda 

podiam dar-se por satisfeitos pois, para a grande maioria, com o reduzidíssimo

os passageiros eram maltratados, tinham que ficar em fila, sem 
nenhuma cobertura, com chuva ou sol, e depois ficavam 
esperando os ônibus até dar uma superlotação. A empresa tinha 
um fiscal que empurrava as pessoas para fechar a porta do 
ônibus21

pela prefeitura municipal, figuravam apenas quarenta ônibus, enquanto os 

veículos de tração animal, incluindo carroças, carretões e aranhas, somavam 

juntos novecentos e nove28. Por isso, os deslocamentos a pé ou de bicicletas para 

ir e voltar do trabalho ou mesmo para os passeios domingueiros era uma 

constante na vida daqueles trabalhadores29. Nos dias de chuva, com as ruas 

tomadas pelo lamaçal, era comum encontrar pessoas caminhando com seus 

calçados nas mãos ou carregando um par de sapatos substitutos que só eram 

utilizados após vencerem os trechos de caminhos mais críticos30.

As ruas, além de desprovidas de asfalto e esburacadas31 

freqiientemente tomadas pelo mato e transformadas em verdadeiros depósitos de 

lixo, com os quais a população se via obrigada a conviver. Até fins da década de 

1930, os distritos de São Bernardo e São Caetano não dispunham sequer dos 

serviços de água e esgoto e, em Santo André, esses serviços eram diminutos e

27 . Conf. depoimento de Manoel dos Santos, antigo morador da região, in: Trajeto, publicação da
Secretaria de Transportes da Prefeitura Municipal de Santo André, p. 37, s/d.

28 . Conf Projeto Viva Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, mimeo.
29 . No mesmo ano de 1934 a prefeitura local concedeu 766 licenças para bicicletas. Conf Projeto Viva

Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, mimeo.
30 . Situações como as de Armando Spessotti que, para trabalhar numa fabrica de móveis situada no

centro de S. B. do Campo, se deslocava 40 minutos a pé até atingir o ponto de ônibus mais 
próximo de sua residência, eram corriqueiras no cotidiano dos trabalhadores do ABC, na 
primeira metade deste século. Conf depoimento de Armando Spessotti, Jornal DGABC, 12-03- 
89.

31 . Em 1924, vereadores da Câmara Municipal de São Bernardo indicam ao prefeito a necessidade de
adquirir ou arrendar carroças para a irrigação das ruas centrais do distrito de Santo André, 
objetivando evitar as "nuvens úfe pó que se elevam com a passagem de vehiculos" e preservar "os 
habitantes de contrahirem por esse meio diversas moléstias''. Conf processos da Câmara 
Municipal de São Bernardo, 07-03-1924 e 09-05-1924.
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deficientes32. Por isso, a recorrência às águas de poços, para uso doméstico, e aos 

rios e córregos, para lavagem de roupas, expunha a população a diversos riscos 

de contaminação33.

Em fins da década de 1940, quando o processo de urbanização encontrava- 

se relativamente adiantado, as reclamações constantes da imprensa local, ainda 

que fundamentadas a partir de interesses bairristas, são bastantes elucidativas 

para revelar o descaso dos administradores públicos em relação às necessidades 

da população:

São Caetano é um povoado em que o progresso estagnou a 
continuidade de seu aspecto urbano. Sem plano urbanístico, o 
aglomerado humano se expande sem diretrizes e sem moldes 
prefixados; sem higiene e sem assistência técnica, a cidade não 
se alinha em forma e nem sob um aspecto moderno. Luz 
deficiente, ruas enlameadas, esgoto diminuto, água inexistente, 
apesar do alto ritmo de sua capacidade industrial...34.

Cabe ressaltar que, em 1950, apenas 27% das residências da região eram servidas 

por redes de água e esgoto, sendo que os outros 73% continuavam dependendo 

do serviço de fossas35. Até mesmo em meados da década de 1960, quando Pe.

Rubens assumiu a paróquia de Vila Palmares, em Santo André, encontrou

uma vila que não tinha absolutamente nada. De 1963 para 1964, 
tinha um núcleo da favela e no resto da Vila Palmares eram 
barracos, quer dizer, pouquíssimas casas de alvenaria e o que 
existia de alvenaria era como se fosse barraco(...), não tinha 
condução, nada.. .

32 . Conf. Processos da Câmara Municipal de São Bernardo, 19-03-1937 e 04-05-1937. Em 1938, o
próprio prefeito municipal reconhecia a importância que São Caetano já assumia como "imenso 
parque de trabalho” e admitia que como aquele distrito não dispunha de canalização de esgoto e 
de água encanada, com a instalação de fossas nas proximidades dos poços, "os lençóis d 'água 
ficam contaminados com gravíssimos prejuízos para a higiene”. Conf Revista do Município, 
novembro de 1938, p. 11.

33 . Em 1921, um abaixo assinado subscrito por autoridades e empresários do distrito de São Caetano,
enviado à Câmara Municipal de São Bernardo, reivindicava os serviços de água e esgoto para 
aquela localidade sob a alegação de que a feita dacpieles serviços vinha trazendo como 
consequência a proliferação de moléstias infecciosas, principalmente a tifo. Conf. processo da 
Câmara Municipal de São Bernardo, 01-03-1921.

34 . Conf. Jornal de São Caetano, 18-08-1946.
35 . Conf. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamento Geral de 1950 e

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Conselho Nacional de Estatística, Rio de Janeiro, 
1953, p. 48.

36 . Conf depoimento de Padre Rubens a Silvio Duarte dos Santos, 1988.
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No caso da educação escolar, os índices de analfabetismo e as precárias 

condições de funcionamento das escolas atestam o profundo descaso do Estado 

em arcar com essa responsabilidade. Em 1920, mais de 50% da população do

estão surgindo.

Um levantamento de cartas-ofício encaminhadas à prefeitura municipal de 

Santo André pelas associações de moradores dos diversos bairros da cidade 

permite constatar a profunda carência de equipamentos coletivos daquela 

população periférica, ao longo de toda a década de 1970. Redes de água e esgoto, 

pavimentação asfáltica e iluminação pública estavam entre as reivindicações mais 

solicitadas.

Na verdade, essa situação de carência em termos de infra-estrutura urbana 

na região tem permanecido constante para significativos segmentos da classe 

trabalhadora local até mesmo em períodos mais recentes. E isso se verifica por 

dois motivos básicos. Primeiramente, devido ao constante surgimento de bairros 

novos, cada vez mais afastados das localidades centrais e necessários para 

agasalhar uma população que cresce aceleradamente, principahnente em função 

dos novos migrantes. Esses bairros acabam reproduzindo sucessivamente as 

precárias situações vivenciadas anteriormente pelos demais. Em segundo lugar, 

com o transcorrer dos anos, embora os melhoramentos públicos acabem 

chegando também aos bairros majoritariamente habitados por trabalhadores, 

muitas vezes, eles se tomam, antes de mais nada, um fator de expulsão para 

muitos dos que ali residem. Sem dispor de recursos para saldar os custos dos 

melhoramentos (pois o poder público transfere tal responsabilidade para os 

próprios moradores), ou impossibilitados de arcar com os novos valores de 

aluguéis (visto que nessa lógica urbana os melhoramentos públicos são 

alimentadores de especulação imobiliária), num ou noutro caso, para muitos, a 

única alternativa que resta é transferirem a moradia para os novos bairros que
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Situação muito parecida com essa era vivenciada pelas professoras da 

vizinha cidade de Santo André. As que lecionavam no Grupo Escolar Pignatari, 

situado no Bairro de Utinga, até mesmo em início dos anos 40, quando já 

transcorrera mais de uma década que o bonde havia sido introduzido na região 

como meio de transporte coletivo, ainda continuavam dependendo da carroça de 

tração animal para chegar ao local de trabalho39. Aliás, nos dias de chuva, essa 

era também uma excelente alternativa encontrada pelos moradores daquele bairro 

que trabalhavam do lado oposto da linha de trem ou nas cidades de São Caetano e

São Paulo, pois, com as ruas alagadas, não podiam circular a pé ou de bicicletas, 

como faziam costumeiramente.

Exemplo disso era a maratona realizada pela professora Miquelina 

Pedroso Magnani que, na década de 1930, lecionava no Bairro dos Meninos, hoje 

Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo. Residente na Capital, a professora, 

após se deslocar de bonde do Bairro Bela Vista até o Sacomam, era obrigada a 

completar o longo trecho que ligava este último bairro ao local de trabalho 

utilizando-se do transporte de charrete, único meio disponível. Além de São 

Bernardo ser desprovida de ferrovias, as péssimas condições das estradas de

rodagem não permitiam outra solução. Isso a forçava a permanecer na cidade 

durante toda a semana, dormindo nas casas dos pais de alunos38.

ou escrever37. Na décadaABC com idade acima dos sete anos sequer sabiam ler 

seguinte, apesar de não dispormos de censos oficiais, a própria luta dos 

moradores em diversos bairros reivindicando a construção de grupos escolares 

para seus filhos dá provas de que a situação pouco se alterara. As inúmeras 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação no exercício do 

magistério também são bastante reveladoras.

37 . Conf. Ministério da Indústria e Comércio, Diretória Geral de Estatística, Recenseamento de 1920.
38 . Conf. Jornal DGABC, 04-02-1988.
39 . Conf Projeto Viva Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, mimeo.
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Para piorar o quadro da questão educacional, o ensino nas escolas da 

região atingia somente as quatro primeiras séries do primeiro grau, sendo que 

muitas delas estavam limitadas apenas aos dois primeiros anos iniciais. Noutras, 

lecionava-se simultaneamente numa mesma sala para alunos dos quatro anos 

escolares, situação essa que, em muitas escolas, permaneceu até meados do 

século40.

Além do mais, era grande o número de crianças em idade escolar 

impossibilitadas de serem alfabetizadas por falta de vagas nas escolas. No ano de 

1946, em São Caetano do Sul, os quatro grupos escolares públicos existentes na 

cidade, juntamente com as duas escolas mantidas por instituições religiosas, um 

curso primário na Escola Comercial e pequenos cursos particulares de 

alfabetização não atenderam juntos sequer 50% da demanda existente41. Em 

Santo André, no ano de 1948, conforme levantamento feito pela própria 

prefeitura municipal, cerca de cinco mil crianças em idade escolar deixaram de 

frequentar escolas por falta de vagas42.

Diante desse quadro, era muito comum as improvisações adotadas pela 

população, como a instalação de pequenas e precárias escolas no interior das 

próprias residências. Nesse aspecto, a timidez da lei municipal que, a partir de 

1917, regulamentou a obrigatoriedade do ensino na região, pode ser detectada a 

partir dos seus próprios termos: primeiro, porque tal obrigatoriedade limitava-se 

apenas aos quatro anos iniciais de escolaridade; segundo, porque facultava o

40 . Na década de 1920, um movimento organizado em São Caetano, objetivando a construção de
escolas, apresentou como um dos principais problemas educacionais o feto de alunos de várias 
séries estudarem numa mesma sala de aula. Conf. Claudinei Rufini. O povo e sua voz, Revista 
Raízes, n° 5, Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 1991, pp. 70-73.

No Bairro dos Meninos, hoje Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, essa situação só foi 
amenizada a partir de 1938, com a criação do primeiro grupo escolar. Conf DGABC, 
04-02-1988.

Na escola do Bairro Parque das Nações, em Santo André, até início dos anos 1950 funcionavam 
apenas as duas séries iniciais do curso primário. Conf. depoimento de Antonio Rego, Projeto Viva 
Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, mimeo.

41 . Conf. Jornal de São Caetano, 28-07-1946.
42 . Conf. Três anos de administração no Município de Santo André, Prefeito Antonio Flaquer (1948-

1950), Santo André, Sociedade Impressora Brasileira, s/d, p. 77.
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direito do ensino ser praticado dentro das próprias residências. No Bairro Arraial 

de Santo Antônio, em Santo André, por exemplo, até o ano de 1952, não existia 

ainda nenhuma escola pública, mas apenas umas poucas escolinhas particulares 

funcionando precariamente nos fundos das casas dos moradores locais43.

Para aqueles que pretendiam dar continuidade aos estudos após a 

conclusão da quarta série do primeiro grau, a situação era ainda rnais complicada. 

O Ginásio Estadual de Santo André Dr. Américo Brasiliense, o primeiro a ser 

instalado na região, só começou a funcionar em 1948 e assim mesmo abrigando o 

reduzido número de trezentos e dezesseis alunos44. Antes, as opções se limitavam 

a disputar uma vaga num dos ginásios estaduais da capital ou arcar com os custos 

de uma das poucas escolas particulares disponíveis na região. Em ambos os 

casos, essa era uma situação que praticamente excluía os filhos dos trabalhadores 

de darem prosseguimento aos estudos.

Nesse período, a presença do ensino municipal no ABC era praticamente 

desprezível. Em 1936, apesar da propaganda oficial alardear os feitos do 

executivo em quadruplicar o número de unidades escolares, as vinte e quatro 

escolas municipais da região somavam juntas apenas 1.492 alunos matriculados. 

Destes, entre os seiscentos e dois que foram submetidos a exames no ano 

anterior, somente trezentos e setenta e cinco conseguiram aprovação45.

Com isso, ainda em 1940, embora o índice de analfabetos tenha sido 

significativamente reduzido em relação ao censo de 1920, caindo para 21,4% do 

total da população com idade igual ou superior a dez anos, na verdade, quase 

80% dos que se declararam alfabetizados não haviam sequer concluído o então 

chamado grau elementar, como pode ser percebido nas tabelas seguintes:

43 . Conf. depoimento de Manoel de Oliveira, morador antigo do bairro, Projeto Viva Cidade, Prefeitura
Municipal de Santo André, mimeo., 1990, p.34.

44 . Conf Três anos de administração no Município de Santo André, Prefeito Antonio Flaquer (1948-
1950), op. cit., p. 78-81.

45 . Conf. relatório de prestação de contas enviado à Câmara de vereadores pelo prefeito municipal,
08-04-1937.
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Na segunda metade deste século, o significativo crescimento populacional

verificado na região implicou também em necessário aumento das vagas

escolares, única possibilidade de atendimento da enorme demanda ocasionada

principalmente pela marcante presença dos trabalhadores. Entretanto, no

investimentos capitalistas na região, a questão educacional continuou recebendo

haviam concluído os estudos correspondentes ao grau elementar e, até mesmo

entre as crianças em idade escolar (de cinco a quatorze anos), somente 54% eram

alfabetizadas46. Nessa oportunidade, a cidade de São Bernardo do Campo

dispunha de apenas quatro estabelecimentos de ensino primário, com novecentos

trinta e um estudantes47. Para se perceber a insignificância desses números, em

PESSOAS COM 10 ANOS E MAIS, SEGUNDO A INSTRUÇÃO - 1940  Região do ABC*

46 . Conf. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamento Geral de 1950.
47 . Conf. Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Seção de Cadastro e Estatística, 1972,

p.71.

PESSOAS COM 10 ANOS E MAIS QUE POSSUEM CURSO COMPLETO 
OU DIPLOMA DE ESTUDOS DO GRAU INDICADO - 1940 

Região do ABC*

Instrução_____________
Sabem ler e escrever
Não sabem ler e escrever
De instr. não declarada
Total____________________ _________________________ ____________ .

* No período de 30 de novembro de 1938 a 30 de novembro de 1944 a cidade de Santo André foi sede de 
toda a região do ABC.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamento Geral de 1940.

Grau de Instrução
Grau superior
Grau Médio______
Grau Elementar
Grau nao declarado
Total________________________________________________________________

* No período de 30 de novembro de 1938 a 30 de novembro de 1944 a cidade de Santo André foi sede de 
toda a região do ABC.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamento Geral de 1940.

N°s absolutos
52.487
14.602

1.005
68.094

N°s Absolutos
235

1.025
9.482

395
11.137

% s/ o total da população 
com 10 anos e mais

77,1%
________ 21,4%
__________ 1,5%

100,0%

e noventa e dois alunos matriculados e duas escolas secundárias, com duzentos e

% s/ o total de pessoas alfa
betizadas c/10 anos e mais

__________ 0,4 %
_________ 1,95%_______
_________ 18,07%_______
__________ 0,8 %_______

21,2 %

um tratamento secundário. Em 1950, entre os moradores locais, apenas 25%

conjunto de prioridades estabelecidas pelo Estado, objetivando favorecer os
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novos

48 . Conf. Jornal Folha do Povo, 03-03-1953.
49 . Essa situação de precariedade nas condições de trabalho e estudo no Colégio Estadual Américo

Brasiliense, pode ser constatada através de ofício enviado pela direção da escola ao Chefe de 
Ensino Secundário e Normal do Estado de São Paulo, conforme processo n° 6.492, de 1956, bem 
como por meio de relatório apresentado pelo Inspetor Federal após inspeção realizada na 
instituição, conf. processo n° 14.996, de 1956.

1953, em um único grupo escolar estadual da região mais de trezentas crianças 

em idade escolar deixaram de ser matriculadas por falta de vagas48.

Nesse aspecto, a situação de abandono em que permaneceu a escola 

estadual Dr. Américo Brasiliense, de Santo André, ao longo de toda a década de 

1950, também é bastante reveladora. Embora se tratasse da primeira escola 

ginasial pública, instalada ofícialmente na cidade desde 1948, aquela instituição 

não dispunha sequer de espaço apropriado para os professores desenvolverem 

suas atividades, o que forçava a direção a transformar em salas de aula cubículos 

sem ventilação e mal iluminados, eliminando, com isso, as atividades de 

biblioteca, secretaria e laboratório que ali funcionavam precariamente. 

Desprovido de bebedouros, o prédio apresentava ainda graves defeitos nas 

instalações sanitárias, não dispunha de carteiras suficientes para os seus alunos 

(sendo que, em várias salas, os estudantes utilizavam-se de tábuas como assento) 

e, no período noturno, eram frequentes as dispensas de aulas em função das 

deficiências na rede de energia elétrica. Com o crescimento do número de 

matrículas, em razão da nova realidade imposta para a região, o número de 

professores da escola tomou-se insuficiente e a contratação de 

profissionais sem a devida habilitação foi a alternativa encontrada pela direção 

para contornar a situação. No que diz respeito ao período noturno, acrescente-se 

a isso as condições de esgotamento físico dos alunos, após um dia inteiro de 

trabalho, e a alimentação insuficiente e tem-se como resultado um fraco 

rendimento escolar, culminando com altos índices de reprovação49.

Diante da grave situação vivenciada pela escola, que tem como 

conseqiiência vários processos administrativos, e face às incontestáveis
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alcançado.

Quanto a isso, pelo menos durante um certo tempo, alguns empresários do 

ABC incluíram, entre os itens de assistência ao trabalhador, o atendimento à 

habitação. Foi assim que surgiram as chamadas Vilas Operárias, compostas por 

conjuntos de pequenas casas térreas ou sobrados geminados, geralmente 

dispondo de algumas áreas de uso comum, como lavanderias, poços de água,

i
i

50 . Conf. relatório da Chefia do Ensino Secundário e Normal apresentado à Inspetoria Seccional de São 
Paulo, processo n” 14.996, de 1956.

evidências constantes dos relatórios apresentados às autoridades competentes, 

sintomaticamente, a solução apresentada para os problemas veio por meio da 

redução na quantidade de matrículas, da proibição de transferências de alunos de 

outras localidades e da não aceitação na escola dos alunos repetentes50, medidas 

essas que prejudicavam diretamente os trabalhadores e seus filhos por não 

disporem, em sua grande maioria, de recursos para ingresso nas escolas 

particulares.

? \ No que diz respeito às condições gerais de moradia, a crescente 

precariedade habitacional vivenciada pela população trabalhadora do ABC, 

também está associada ao processo de industrialização e urbanização ali 

verificado. Nesse sentido, o forte significado simbólico da aquisição da casa 

própria, entre aqueles moradores, não pode ser traduzido como simples 

assimilação de valores impostos pela racionalidade capitalista, que entende a 

propriedade como acumulação de riquezas, valor de troca ou uma forma de 

ascensão social. Ainda que isso em certos casos realmente ocorra, cabe 

reconhecer, também, que diante da instabilidade gerada pela redução das 

alternativas de sobrevivência, na medida em que todos se vêem forçados a se 

curvarem às exigências do mercado de trabalho, a moradia se apresenta como 

uma necessária segurança para o abrigo familiar, principalmente nos momentos 

mais adversos, figurando, portanto, como um dos objetivos prioritários a ser
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51 . Depoimento de Conrado Bruno Corazza, empresário do ramo moveleiro, em S. B. do Campo, e filho 
de Manoel Corazza, empresário do mesmo ramo que, na primeira metade deste século, construiu 
setenta casas destinadas à moradia dos seus empregados. Conf Jornal DGABC, 12-03-1989.

pátios e, em alguns casos, até mesmo creches. Entretanto, não só o número 

desses empresários se tomou rapidamente insignificante frente ao crescente 

aumento populacional e consequente demanda por moradias, bem como, o 

redimensionamento do próprio capital, observado a partir do maciço investimento 

empresarial na região, encarregou-se de colocar por terra as poucas iniciativas do 

gênero. E aí, os protestos dos pequenos empresários e as afirmações de que "a 

deterioração da cidade começou a partir do momento em que as grandes 

indústrias vieram para cá e não se comprometeram a construir casas para os 

funcionários e nem a prestar assistência"5*, não mais causaram a menor 

ressonância, pois a lógica de acumulação do grande capital, requerendo que o 

mesmo se desvencilhasse, o mais possível, dos ónus vinculados à reprodução da 

sua mão-de-obra, levou os empresários a transferir tal responsabilidade para a 

esfera privada do próprio trabalhador ou, quando muito, para o Estado, o que, em 

última instância, significou restrições enormes quanto ao atendimento dessa 

demanda ampliada.

Da necessidade da população em possuir moradia ao sucesso dos 

empreendedores imobiliários foi um passo. É verdade que, muito freqiientemente, 

o sonho da casa própria desmoronou-se diante da impossibilidade de arcar com o 

pagamento das prestações dos lotes ou dos terrenos adquiridos, tomando-se um 

pesadelo. E isso, em grande medida, ocorreu porque as facilidades apresentadas 

pelos loteadores para atrair compradores, como o parcelamento do pagamento em 

prazos delongados, eram substituídas por juros exorbitantes e ausência de 

negociações, quando o comprador não saldava em dia o compromisso 

formalizado. Da desistência de uma compra, com a consequente perda dos 

valores pagos, saltava-se para uma nova aquisição, geralmente em local mais 

afastado da área central. Aliás, a formação de bairros destinados à população
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52 . Con£ folhetos de propaganda e material publicitário veiculado na imprensa da época pela Empreza
Immobiliaria de S. Bernardo.

53 . Conf. folheto de propaganda de loteamento do Centro Industrial da Estação de Pilar, s/d.

trabalhadora do ABC faz parte do ideário da classe dominante local, desde as 

primeiras décadas do século. Ao promover, na década de 1920, um gigantesco 

loteamento em Santo André, numa área que posteriormente seria desdobrada em 

vários bairros, a Empresa Imobiliária São Bernardo teve o cuidado de subdividir 

os lotes de acordo com características bastante específicas: a área localizada nas 

proximidades da ferrovia destinou-se à implementação de atividades industriais e 

comerciais; o denominado Bairro Jardim, com terrenos destinados a construção

de "prédios de habitações e villegiatura" e os bairros Campestre, Utinga, Santa 

Maria e Saúde, "com terrenos para chácaras", foram reservados para as pessoas 

com maior poder aquisitivo; e, finalmente, o Bairro Operário, como o próprio 

nome indica, destinou-se a "terrenos e habitações económicas"52. Em outro 

loteamento, destinado a implementação de um centro industrial na Estação de 

Pilar (hoje Mauá), os responsáveis fizeram questão de deixar claro que além das 

áreas reservadas às instalações industriais existiam aquelas "appropriadas a 

moradia dos proprietários das diversas industrias ou seus gerentes. Situação 

pittoresca e agradável, servida de água potável, luz electrica, exgottos; e mais 

melhoramentos indispensáveis a moradia moderna e confortável". Além disso, 

"a empresa organizadora não se descuidou da moradia dos operários. Para esse 

fim projetou(..) separadamente(..) uma villa operaria a 650 mtrs. da 

Estação"53.

Esses foram os primeiros sinais para a constituição daquilo que, 

posteriormente, seria qualificado como bairros periféricos. E a ocupação dessas 

áreas mais afastadas custou sempre muitos sacrifícios aos moradores. Foi o caso, 

por exemplo, da Vila Pires, hoje um dos bairros centrais de Santo André que, na 

época, era compreendido como um fim de mundo, como o qualificou dona 

Carolina ao se mudar para lá: "Não tinha luz, era lampião à querosene. Não
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como

tinha rede de água. Tinha poço com água tão estragada que era amarela. Para 

lavar a roupa a gente ia no rio"54. Em muitos casos, na ocupação de novas áreas, 

havia dificuldades até mesmo de acesso ao bairro, pois

54 . Conf. depoimento de dona Carolina, antiga moradora de Santo André. Projeto Viva Cidade,
Prefeitura Municipal de Santo André, 1989, mimeo.

55 . Depoimentos de antigos moradores do Bairro Camilópolis, em Santo André, ao Projeto Viva
Cidade. Conf. Projeto Viva Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, 1989, mimeo.

56 . Conf relatório da Prefeitura municipal de Santo André apresentado no XDC Congresso Estadual de
Municípios , Campos de Jordão, Maio de 1975.

não existiam ruas. Para se chegar aos lotes as pessoas tinham 
de passar por picadas. Construi minha casa em três sábados e 
domingos(..). As paredes e o telhado foram construídos em fins 
de semana, com a ajuda de amigos. Minha mulher trazia almoço 
num caldeirão e o pessoal nem deixava o local do trabalho. 
Comia ali mesmo, trabalhando direto.

Em 1940 mudei para Camilópolis. Fui seu 11° morador. 
Comprei o terreno e precisei roçar a rua à foice. Construí minha 
casa sem reboque, por mutirão. Um ano depois liguei a luz. Os 
ônibus só vinham até Santa Terezinha(...). Furava o poço e só 
pegava água podre55.

Como é possível depreender da fala desses moradores, a dedicação de suas 

poucas horas de descanso semanal à construção de suas próprias moradias 

funcionava como uma espécie de sobretrabalho, configurando-se, dentro do 

contexto das relações entre capital e trabalho, como mais um mecanismo de 

exploração e dominação. Além do mais, como reconheceriam posteriormente as 

próprias autoridades municipais,

mal levantadas as paredes e colocado o telhado (essas casas), já 
eram habitadas, sem os acabamentos básicos e indispensáveis à 
moradia, sem as mínimas condições de higiene e por que não 
dizer, até mesmo de segurança, colocadas tábuas e folhas de 
zinco em lugar das portas e janelas, as paredes nuas, 
desprovidas de revestimento, os pisos de terra batida... 56.

Nesse contexto, as áreas que se supunha abandonadas e inaproveitáveis 

para serem comercializadas, como as margens dos rios e as regiões 

acentuadamente íngremes, repentinamente se transformaram em loteamentos 

residenciáveis. Ali, barracos construídos à base de sobras de tábuas e madeiras se
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multiplicaram para agasalhar o crescente número de migrantes provenientes de 

diversos pontos do país e proliferaram as construções clandestinas, insalubres e 

sem acompanhamento técnico. Já na década de 1940, o Bairro Baeta Neves, em 

São Bernardo do Campo, possuía mais de 80% de suas casas construídas de 

madeira, sendo que algumas famílias habitavam grandes caixões de pinho 

utilizados no transporte de carros importados pelas grandes empresas da região57. 

Entre as nefastas conseqúências de todo esse processo de deterioração das 

condições de vida, registra-se anualmente nas épocas chuvosas, um crescente 

número de desabrigados, consequência das enchentes ou desmoronamentos das 

moradias.

57 . Conf. Prefeitura Municipal de São Bernardo, Seção de Cadastro e Estatística, 1.972, p. 22.
58 . Antônio de Almeida. Movimentos Sociais e História Popular: Santo André nos anos 70 e 80, São

Paulo, Marco Zero/CNPq, 1992, p.30 e Prefeitura Municipal de Santo André, Coordenação de 
Planqamento Urbano/Coordenação de Informações ao Planejamento, 1989.

59 . Conf Jornal DGABC, 01-01-1989.

Pior do que isso, só mesmo a situação dos trabalhadores cujos recursos 

financeiros sequer permitem a aquisição desses precários lotes e, não tendo como 

arcar com os custos dos aluguéis, encontram nas favelas a única alternativa 

possível de moradia. Surgidas no começo da década de 1960, elas se alastraram 

por toda a região do ABC, aglutinando uma população que não parou de crescer. 

Em 1977, somente na cidade de Santo André já estavam cadastrados pela 

prefeitura municipal vinte e quatro núcleos de favelas que continham ao todo 

1.512 barracos; dez anos depois, esse número crescera para setenta e oito núcleos 

com 8.472 barracos e, em 1989, as estatísticas da prefeitura registravam oitenta e 

dois núcleos que comportavam 9.021 moradias58. Nesse mesmo ano, segundo 

dados apurados pelo Jornal Diário do Grande ABC, a cidade de São Bernardo 

possuía oitenta e quatro núcleos de favelas, abrigando uma população 

aproximada de 160 mil pessoas59.

Embora os dados disponíveis não permitam aferir a data de surgimento de 

todas as favelas existentes na região, no caso do município de Santo André, para
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de pagar o aluguel, foram morar na Favela Sarapui, também no Parque João 

Ramalho. "Fomos no lixão, catamos madeira e construímos dois cômodos com

Situada no Jardim Alzira Franco, a Favela Sorocaba teve sua ocupação 

iniciada a partir de meados da década de 1970, intensificando-se no início dos 

anos 80. Por tratar-se de um terreno acentuadamente íngreme, as dificuldades dos

moradores eram redobradas. Além do "sacrifício de subir com os baldes de água 

lá de baixo até aqui em cima" e com "as roupas que nós ia lavar num 

correguinho que passava lá embaixo(...), toda época de chuvarada começa esses 

barrancos a cair (...), o barraco cai, o povo volta a construir"64. No Jardim

60 . Conf. Prefeitura Municipal de Santo André, Coordenação de Planejamento Urbano/Coordenação de
Informações ao Planejamento, 1989.

61 . Trata-se de um projeto de urbanização das favelas existentes no município, colocado em prática pela
administração petista a partir de início dos anos 90.

62 . Conf. Livros da Comunidade (Histórico e Intervenção). Prefeitura Municipal de Santo André,
Secretaria de Habitação/Centro de Documentação e Pesquisa, março de 1992, p. 24.

63 . Idem, ibidem, p. 36.
64 . Idem, ibidem, p. 85. Conf. depoimentos de vários moradores residentes no local.

trinta telhas; quando nós ia dormir, nós dormia que nem porco, um por cima do 

outro"63.

os sessenta e cinco núcleos nos quais a prefeitura conseguiu apurar essa 

informação, constata-se a seguinte situação: 17% deles surgiram na década de 

1960; 58,5% na década de 1970 e 24,5% na década de 198O60. Os depoimentos 

apresentados a seguir, selecionados entre os vários que foram colhidos pela 

Prefeitura Municipal de Santo André, dentro do projeto de urbanização das 

favelas locais61, são auto-explicativos para revelar as precárias condições de vida 

a que sempre estiveram submetidos aqueles moradores favelados. Joana, seu 

marido e os dois filhos chegaram da Bahia em 1970. Pagaram aluguel por algum 

tempo mas, forçados pelas condições financeiras, mudaram para a Favela 

Ipiranga, no Parque João Ramalho. Ela conta que "na época era tudo mato, 

estava cheio de ratos e cobras; água tinha que ir buscar na mina e luz era a base 

de lamparina; não existiam vias asfaltadas e as pessoas iam a pé para o centro 

da cidade"62. Tereza, seu marido e treze filhos, no ano de 1970, impossibilitados
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O trabalho realizado pela prefeitura de Santo André junto à população 

favelada do município revela ainda outros dados significativos para compreensão 

daquela realidade. Em três núcleos onde questionários foram aplicados, 

constatou-se o seguinte: a) grande parte dos seus moradores são provenientes do 

Nordeste, embora seja também bastante expressivo o número dos que são 

originários do Estado de São Paulo66; b) os altos preços dos aluguéis são 

identificados como o principal fator responsável pela sua ida para a favela, para 

maioria dos moradores67; c) muitos não consideram a favela como um local de 

moradia definitiva, aspirando, um dia, a mudar para um local em melhores 

condições68.

Por trás de todo esse processo desordenado e caótico de uso e ocupação do 

solo urbano, além do completo descaso dos poderes instituídos em relação às 

necessidades da população trabalhadora69, nota-se, também, um eficiente

Favela Bom Pastor, 50%; Favela 
Idem, ibidem, pp. 18,112 e 172.

69 . Não foi
COQStit

Cristiane, a favela começou a ser formada no começo da década de 1970. 

Natalício Galvão de Oliveira, um dos primeiros a morar no local, narra as 

circunstâncias que o levaram para a favela: "dinheiro para pagar aluguel não 

tinha, a gente ganhava uma mixaria desgraçada. Então a gente foi ajuntar 

pedaços de tábua velha por todo canto, formar um barraquinho e se socar 

dentro com a família"65.

65 . Idem, ibidem, p. 102.
66 . Os dados apurados junto aos moradores da favela Bom Pastor revelam que 55% são procedentes do

Nordeste e 26,8% do Estado de São Paulo. Idem, ibidem, p. 18.
67 . Os índices dos moradores que atribuíram aos preços dos aluguéis o principal motivo da sua ida para

a favela foram os seguintes: Favela Bom Pastor, 50%; Favela Jardim Cristiane, 54% e Favela 
Bartolomeu Dias, 63,6%. Idem, ibidem, pp. 18,112 e 172.

68 . Os índices de respostas favoráveis a pergunta se pensa em mudar da favela foram os seguintes: 
— la Bom Pastor, 50%; Favela Jardim Cristiane, 38,3% e Favela Bartolomeu Dias, 54,5%.

, ibidem, pp. 18, " *
i por acaso que, em 1975, diante da iniciativa da Câmara Municipal de Santo André para 
ituir uma Comissão Especial Pró-casa Própria no município, vários sindicatos de 

trabalhadores da região se apressaram em tomar público o seu apoio. Em ofício encaminhado ao 
presidente dessa comissão, assinado por sete dos mais significativos sindicatos de trabalhadores 
de Santo André, os sindicalistas reconheceram que "o problema da casa própria, notadamente 
entre a camada mais humilde de nossa população, é de extrema gravidade e está a merecer dos 
poderes públicos atenção cada vez maior”, motivo pelo qual eles fizeram questão de revelar aos 
membros da "comissão da Casa Própria nossos votos de congratulações e estímulos pelas
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recursos materiais e financeiros. Prova isso, os frequentes empréstimos de luz e

atividades até aqui desenvolvidas, todas elas reveladoras da boa vontade em servir a 
população”. Conf. ofício encaminhado a Câmara Municipal de Santo André, 09-06-1.975.

70 . Em relatório elaborado em 1975 pelo então Secretário de Obras e Planejamento Urbano de Santo 
André, essa é uma situação vivenciada por ele desde 1948, quando pela primeira vez assumiu um 
cargo no Departamento de Obras daquele município. Conf. relatório da Prefeitura municipal de 
Santo André apresentado no XIX Congresso Estadual de Municípios , Campos de Jordão, Maio 
de 1975.

instrumento de acumulação, dominação e exploração desenvolvido pelas classes 

dominantes. A especulação imobiliária não apenas cumpre o papel de tomar 

inacessíveis à população de baixa renda os chamados setores nobres do espaço 

urbano mas, ao mesmo tempo, força esses trabalhadores a instalar suas moradias 

em terrenos totalmente desprovidos de infra-estrutura, inadequados para a 

habitação e afastados a grandes distâncias dos locais de trabalho e das compras, 

tomando-os reféns de um precário e ineficiente transporte coletivo. Mais do que 

isso, a forçosa ocupação do tempo que esses trabalhadores dispõem para o 

descanso, com a construção das suas próprias moradias, revela não apenas a 

exploração embutida nos minguados e insuficientes salários pagos pelos 

empregadores mas, ao mesmo tempo, cumpre o papel de dificultar a participação 

dos mesmos em atividades questionadoras da ordem estabelecida.

Mesmo assim, na perspectiva de vida daqueles trabalhadores, essas ações 

por eles implementadas estão permeadas por elementos de resistência 

constitutivos da sua própria afirmação enquanto sujeito. Primeiro, por tratar-se de 

posturas deliberadamente contestatórias da ordem vigente, pois as construções 

clandestinas são propositadamente realizadas nos finais de semana e feriados, 

aproveitando-se da ausência do órgão fiscalizador70. Segundo, porque essas 

práticas constituem-se também como fator decisivo para sua própria 

sobrevivência. A versatilidade desses trabalhadores que, não obstante as suas 

respectivas profissões, acumulam ao mesmo tempo várias habilidades, como as 

de pedreiros, carpinteiros, encanadores e eletricistas e a solidariedade 

estabelecida entre eles funcionam como instrumentos amenizadores da falta de
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71 . Marcos A. da Silva. História: o prazer em ensino e pesquisa, São Paulo, Brasiliense, 1995, p. 49.
72 . Idem, ibidem, p. 49.
73 . Idem, ibidem, p. 49.

Nesse sentido, ainda que a desqualificação social desses trabalhadores 

(geralmente associada a precariedade das condições de sobrevivência) seja um 

instrumento frequentemente utilizado como prática de dominação, pois, como 

assinala Marcos Silva, "a existência de cortiços e exemplos congéneres de 

habitação para pobres faz parte da preservação destes como trabalhadores 

disponíveis por baixa remuneração"11, por outro lado, para os trabalhadores 

mesmos, "a moradia possui vasto universo de uso, muito maior do que o par 

sujeira/feiúra"12. Ou seja, para além da pobreza existente nos locais de moradia, 

que é concreta e materialmente identificável, esses espaços também estão 

permeados por intensas redes de sociabilidades, congregam "pessoas que se 

conhecem de perto, identificando-se por nomes e trajetórias" e fazem parte

de referências básicas para seus moradores, abrigando grupos 
de relações cotidianas que tanto possibilitam informações sobre 
estratégias de sobrevivência (emprego, serviços) como se 
articulam com a satisfação de necessidades de lazer e retomadas 
ou reconstrução de identidades de origem ou imaginadas"13.

Enfim, ao possibilitar experiências diversas da vivência cotidiana, esses espaços 

consusbstanciam-se, sobretudo, como um rico património histórico de

água pelos vizinhos que já conquistaram tais benefícios e os trabalhos 

normalmente desenvolvidos através dos sistemas de mutirões, em que as 

ferramentas de trabalho e a mão-de-obra são socializadas em auxílio recíproco. 

Mais do que isso, a ocupação dessas moradias, ainda que em precárias 

condições, significa também a transferência dos recursos que seriam destinados 

ao aluguel para um paulatino acabamento e ampliação das residências, 

aumentando, com isso, as possibilidades para concretização do sonho de morar 

dignamente.
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Para muitos desses trabalhadores, egressos de uma penosa vida no campo, 

onde estavam habituados a uma exploração desregrada, praticada por fazendeiros 

ou latifundiários que, em regimes de semi-escravidão, remuneravam com parcos 

alimentos a sua mão-de-obra, o simples fato de começarem a receber um salário, 

passou a ser motivo de grande satisfação:

fundamental importância para 

trabalhadores.

O último ponto a ser aqui registrado, nesse quadro onde destaco alguns 

aspectos das condições gerais de vida dos trabalhadores do ABC, está reservado 

às condições de trabalho e de salário. Com relação a isso, para além de certas 

argumentações que atribuem àqueles trabalhadores supostas remunerações 

elevadas (sendo frequente a recorrência a comparações com trabalhadores de 

outras regiões do país), para a grande maioria, o que se constata é uma situação 

de extrema dificuldade.

a constituição da identidade coletiva daqueles

74 . Conf. depoimento de Miguel Guillen, antigo morador de Santo André e militante sindical da região.
Projeto Viva Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, mimeo.

75 . Azael Rangel Camargo. O Estado e o Urbano no Brasil: da crise urbana e falência do aparelho
conceituai urbanístico do Estado, a um novo paradigma urbano e seu impacto social ao gerar 
novas questões urbanas, in: Emir Sader, et. al. Cidade e Estado: Políticas Públicas no 
Desenvolvimento Urbano, Centro de Estudos Sobre a Família e o Urbano - Departamento de

Quando viemos para cá sentimos melhoria de 100% (...). Aqui, 
entrei no dia nove de novembro de 1936 na Pirelli e quando foi 
daí 15 dias recebi o pagamento (...). Entreguei o envelope para 
minha mãe e ela se espantou. Perguntou: o que é isso? Era o 
pagamento. Sabe o que ela fez para me contentar? Comprou 
uma cerveja malzbier(...) e um quilo de came(...). Matei a 
vontade de comer carne, caramba! Posso dizer^ue quando vim 
para Santo André o mundo melhorou para mim .

Para outros, a situação enfrentada no ABC tomou-se até mesmo pior do 

que aquela vivenciada no campo ou nas cidades interioranas de onde vieram, uma 

vez que, como lembra Camargo, ao passarem a viver nos aglomerados urbanos, 

essas famílias interioranas perderam as condições anteriormente existentes de 

produção dos recursos necessários para sua sobrevivência75, ficando à mercê das
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duras regras impostas para o convívio na cidade grande. A iniciativa dos nortistas 

residentes em Santo André, ao procurar criar em 1952 um Centro Nortista na 

região, parece confirmar tal argumentação. O apelo contido no manifesto-convite 

endereçado aos possíveis integrantes daquela entidade destacava como uma das 

justificativas para a sua criação

Na opinião do ex-bispo de Santo André, Dom Jorge Marcos de Oliveira, a 

multidão que se deslocou do interior do Brasil para a região do ABC, em grande 

parte, era composta por pessoas famintas, sem preparação profissional, sem 

possibilidades de oferecer produção imediata, o que inviabilizou a obtenção de 

melhores salários e não permitiu,

Sociologia - ILCSE/UNESP e Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos - NERU, São Paulo, s/d, p. 
136.

76 . Conf. Jornal Folha do Povo, 07-11-1952.
77 . Conf Jornal DGABC, 21-10-1979.

o completo abandono em que vos encontrais preocupados quase 
sempre com numerosas proles, expostas aos rigores do frio, do 
sol e da chuva, mal vestidos, mal alimentados, sem abrigo e 
pessimamente julgados por pessoas indiferentes ao sofrimento 
dos nossos irmãos brasileiros16.

oferecer aos seus um teto, um pedaço de pão e um cobertor para 
as noites geladas(..). Eu já vi, e já atendi muita gente que 
morreu de fome. Eu já atendi muita gente que tentou o suicídio 
na hora do desespero por não poder salvar sua família. Eu já vi 
muita gente exaltar-se de alegria por ganhar um pedaço de pão, 
ou por obter um pouco de feijão para sua panela ressequida1.

Em muitos casos, as estratégias de exploração adotadas pelos 

empregadores, principalmente no processo inicial de industrialização, incluíam a 

aquisição forçada de mercadorias, utilizando-se de esquemas comerciais 

improvisados junto às próprias empresas, de tal forma que, ao final do mês 

trabalhado, o empregado nada mais tinha a receber. Este, por exemplo, foi o caso 

de dona Carolina que, embora trabalhasse diariamente junto com o marido numa 

olaria da região, jamais conseguia sequer alimentar adequadamente os filhos:
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Ao se insurgirem contra tais condições de trabalho e tantas outras não 

menos aviltantes, os trabalhadores brasileiros organizaram inúmeras lutas, 

travadas ao longo deste século e arrancaram conquistas que foram incorporadas 

ao conjunto de leis e normas que regulamentam as relações entre capital e 

trabalho no país, significando ganhos efetivos para todas as categorias 

profissionais. No caso do ABC, porém, com o crescimento do afluxo de 

trabalhadores para as atividades industriais (envolvendo tanto aqueles que já 

residiam na região como os migrantes que atraídos pelas novas chances de 

empregos para ali convergiram em proporções cada vez maiores), a saturação do 

mercado de trabalho local tomou-se inevitável. Com isso, o que se observa é uma 

crescente falta de opções de trabalho remunerado e a consequente necessidade de 

manutenção do emprego por aqueles que se encontram formalmente engajados, 

criando-se uma situação que contribui para o estabelecimento de uma clara 

correlação de forças desfavorável aos trabalhadores, o que tem perdurado ao

78 . Con£ depoimento prestado ao Projeto Viva Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, 1989,
xxmiico»

79 . Conf. 50 Anos de Luta (1933-1983), publicação especial do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, pp. 35-36 e depoimento de Marcos 
Andreotti, antigo militante sindical do ABC ao Centro de Memória Sindical, 06-10-1979.

No almoço comia feijão com arroz. Mistura não comia. As 
crianças, coitadinhas, nunca viam uma mistura, pois não tinha 
O que a gente ia fazer? (...). Quantas vezes fui para a cama sem 
jantar e quantos dias fiquei sem almoçar!™.

Em outras situações, a ausência de uma legislação efetiva de proteção aos 

direitos do trabalhador deixou livre o caminho para que os empregadores 

adotassem ao seu modo toda sorte de imposições. Em 1934, a primeira diretória 

eleita para dirigir o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André recebeu uma 

comissão de trabalhadores da Fiação Ipiranguinha que reclamava das 

perseguições praticadas por chefes e encarregados daquela empresa, "que além de 

exigirem que os empregados fizessem de doze a quatorze horas de trabalho por 

dia, haviam instituído o regime beliscão, com o qual castigavam principalmente 

mulheres e menores"79.
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que

80 . Conf. Jornal Folha do Povo, 25-07-1952.

reclamações.

Em 1974, em um memorial encaminhado ao Presidente da República, o 

Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá e Ribeirão Pires denunciava

No começo dos anos 50, os sindicalistas de Santo André, diante dos 

crescentes índices de desemprego discutiam a necessidade de criação de uma 

comissão intersindical que teria como incumbência

a jornada normal de oito horas de trabalho, conquista universal 
dos trabalhadores, intemacionalmente reconhecida e aplicada, 
está seriamente comprometida pelo excesso de horas extras 
exigido dos empregados. A lei consagrou o princípio também

longo dos anos. Nesse terreno, a legislação trabalhista não passa de mera letra 

morta e a sua sistemática burla por parte dos donos das empresas facilita a 

manutenção da exploração patronal. As horas-extras de trabalho que se tomam 

obrigatórias tanto por necessidade de complementação salarial quanto por 

imposição dos empregadores, associadas ao não cumprimento das determinações 

oficiais, muitas vezes, colocam por terra conquistas trabalhistas arrancadas após 

décadas de lutas.

tratar do caso dos trabalhadores desempregados em face da 
falta de colocação nas indústrias; operários desajustados, 
saídos de suas posições e de suas especialidades e operando 
noutras atividades afim de poder evitar a fome em seus lares*0.

Na década seguinte, as denúncias expostas nas páginas do boletim 

informativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André contra empresas da 

região dão conta das inúmeras irregularidades que continuavam sendo praticadas: 

ausência de creches, inexistência de mictórios e banheiros, falta de refeitórios, 

fornecimento de comida em quantidade insuficiente ou então estragada, não 

pagamento de insalubridade, do adicional noturno e de férias eram algumas das
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Dividindo para reinar: classes dominantes e controle do poder político

Uma leitura mais atenta das placas que nomeiam ruas, praças e demais 

logradouros públicos localizados nas regiões centrais das cidades do ABC 

permite constatar que, entre os escolhidos para receber as homenagens, ao lado 

das figuras de renome nacional, como presidentes, governadores e senadores e 

das datas cívicas oficiais, regularmente aparecem também os expoentes regionais, 

ainda que, nestes casos, muitas das personalidades tenham um prestígio apenas 

localizado. São empresários, grandes proprietários ou políticos de carreira, 

representantes das classes dominantes locais.

Esse fascínio dos legisladores municipais por aqueles que, de alguma 

forma, detiveram fatias do poder económico ou político não pode ser 

compreendido como fruto de atos fortuitos, nem como consequência natural do 

reconhecimento de pioneirismos na construção do progresso regional. Se isso 

81 . Conf memorial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Santo André, Mauá e Ribeirão Pires, encaminhado ao Presidente da 
República em 01-05-1974.

universal do repouso semanal remunerado, mas, a burla deste 
direito é um constante*1.

As tradicionais e frequentes crises económicas também têm demonstrado 

que os primeiros a serem atingidos são sempre os trabalhadores. Com as 

demissões massivas, o número daqueles que se vêem forçados a aceitar 

rebaixamento de cargos e salários, condição necessária para evitar longos 

períodos de desemprego, tem crescido proporcionalmente 

populacional da região. Nesses casos, além do prejuízo financeiro, a depreciação 

da qualificação profissional, património que só é possível alcançar após anos de 

experiência, traz para esses trabalhadores uma humilhação inevitável. Por isso, a 

retirada de uma nova carteira de trabalho é uma forma encontrada por muitos 

para procurar evitar essa mancha em sua trajetória de trabalhador e continuar 

alimentando a esperança de um dia recuperar a sua dignidade profissional.

ao aumento
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82 . Desde o começo do século várias leis promulgadas pelo Prefeito-Coronel de São Bernardo do 
Campo, todas com prévia aprovação da Câmara Municipal, tinham claramente esse objetivo. Em 
apenas dois anos, 1912 e 1913 cerca de uma quinzena de personalidades locais, maioria com 
vida, foram homenageadas com nomes de ruas. Conf. Leis Decretadas Pela Câmara Municipal de 
São Bernardo e Sancionadas Pelo Seu Prefeito Tenente Coronel Alfredo Luiz Flaquer, 1914.

fosse verdade, como explicar o esquecimento sistemático dos nomes dos 

trabalhadores da região entre os homenageados? É preciso reconhecer que, nesses 

casos, os monumentos, além de cumprirem o papel de preservação da memória de 

determinadas personagens, resgatam e enaltecem os seus feitos, procurando fixar 

práticas e valores como modelos a serem seguidos82. Aliás, analisando mais 

detidamente a origem de classe desses legisladores, conclui-se que tais 

procedimentos nada mais são do que auto-homenagens, uma vez que os mesmos, 

majoritariamente, sempre pertenceram as classes dominantes locais.

Entre as argumentações apresentadas como justificativas para atribuição 

das homenagens, duas qualidades dos eleitos são geralmente destacadas: as 

voluntárias doações para obras de caráter assistencialista ou religioso e as 

realizações daqueles que exerceram o controle da máquina administrativa. No 

primeiro caso, a omissão da exploração a que foram submetidos os trabalhadores 

no processo de acumulação de riquezas por parte dessas almas generosas não 

vem ao caso, pois o que as tomam imortais são os exemplos de desprendimento 

que estão presentes em suas ações beneméritas. Quanto às realizações dos 

administradores municipais, longe de serem compreendidas como obrigações 

daqueles que exercem cargos públicos e que só foram possíveis em função de 

recursos arrecadados junto à coletividade, o que prevalece é uma lógica 

privatizante, na qual se destacam os atributos da boa vontade e do empenho 

pessoal. Com isso, não foram poucos os políticos regionais que construíram 

carreira e prestígio às custas de recursos públicos. Nesses casos, os mecanismos 

adotados visam a evitar que a população reconheça os seus próprios direitos de 

cidadania, já que os benefícios auferidos não devem ser compreendidos como
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conquistas alcançadas, mas dádivas daqueles que estão à testa dos poderes 
instituídos.

imediatamente, um dos cabos eleitorais junto à uma berrava: 
esse é nosso. O eleitor (...) assinava o livro de presença (o 
célebre livro onde até defuntos assinavam), recebia das mãos do 
respectivo cabo eleitoral a cédula já dobrada, para apenas, 
depositá-la na uma. Não tinha curiosidade de desdobrá-la. Para 
quê? Não é o coroné que manda?(..). Consumado o sagrado 
dever, dirigia-se para a casa do chefe político, para saborear 
um gostoso leitão e ajudar a esvaziar uma fileira de barris(...). 
Sempre ganhava a situação(...). Para ser da oposição naquele 
tempo, o sujeito precisava ter peito, porque delegado,

_Esses são elementos que certamente sempre estiveram presentes nas 

disputas pelo controle do poder político no ABC. Por isso mesmo, eles não ' 

podem ser desconsiderados ao se buscarem explicações para os desentendimentos 

ocorridos entre os próprios integrantes das classes dominantes locais e, 

conseqiientemente, para os sucessivos movimentos separatistas que colocaram 

por terra a frágil unidade administrativa da região.

Nas três primeiras décadas deste século, os traços do conservadorismo 

oligárquico eram bastante nítidos entre aqueles que estiveram à testa da 

administração municipal no ABC. Basta lembrar que durante nada menos do que 

vinte e oito anos, a direção do executivo local esteve submetida ao controle 

político de dois coronéis83, que faziam questão de tomar pública a sua patente até 

mesmo nos documentos oficiais. Para esses pretensos administradores públicos, a 

prática recorrente do tradicional voto de cabresto e as costumeiras fraudes 

eleitorais muito contribuíram para possibilitar-lhes essa perpetuação no poder. 

Como recorda um antigo morador local, nos dias de eleições, quando o eleitor se 

aproximava dos locais de votação

83 . Tratam-se do Coronel Alfredo Luiz Flaquer, prefeito local no período de 1902 a 1914 e do Coronel 
Saladino Cardoso Franco, prefeito no período de 1914 a 1929. O tratamento de coronel atribuído 
aos dois prefeitos era comum não somente nas conversas informais, constando também de atas e 
documentos oficiais.
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subdelegado, suplentes, etc. eram(...) correligionários nomeados 
pelo prefeito" .

Os recursos interpostos em 1928 pelos oposicionistas e situacionistas 

locais, objetivando a anulação dos alistamentos de eleitores realizados pelos 

partidos no triénio 1925 a 1927, dão prova da desconfiança generalizada quanto à 

lisura dos processos eleitorais. É interessante notar que, num boletim de 

estatística eleitoral do ano de 1928, elaborado pelo diretório do PRP (partido da 

situação em São Bernardo), seus representantes identificaram com precisão os 

eleitores, existentes no município, do seu partido, os da oposição e até mesmo os 

chamados neutros ou independentes, incluindo nessas subdivisões também 

aqueles que nesse ano não compareceram para votar85.

A utilização da máquina administrativa como instrumento de barganha 

política tem propositadamente alimentado as relações clientelistas, sendo que 

muitos se valem do puxa-saquismo e da subserviência para auferir benefícios 

pessoais. Em 1925, um pretendente a montar um jornal semanário na região para, 

com isso, obter exclusividade na publicação dos anúncios e propagandas oficiais, 

não teve pejo em informar que a linha editorial do seu jornal manteria "toda a 

mais sólida solidariedade, quer cívica como política, com os actuaes dirigentes 

da política local, não se qffastando jamais da sua linha de conducta"*6. Da 

mesma forma, a Empresa Immobiliaria de São Bernardo, ao conseguir da 

prefeitura local uma concessão especial para explorar o tráfego de passageiros 

através de uma linha de tramways, apressou-se em retribuir a gentileza

84 . Conf Victor Mayera. Santo André Daqueles Tempos. Jornal News Seller, 08-04-1962.
85 . Sobre os recursos, a observação contida no boletim de estatística eleitoral do Diretório do PRP. de

São Bernardo, de 1928, tem o' seguinte teor: "Tendo sido interpostos recursos eleitorais nos 
alistamentos de 1925, 1926 e 1927, por parte dos oposicionistas, a Junta de Recursos excluio 
todos os alistados pelo nosso Partido nesses anos, bem como os dos adversários, contra os quaes 
também interpomos recursos. Por esse motivo parece não termos procedido alistamento, o que 
não é exato”.

Já no que diz respeito ao número de eleitores municipais, os dados do referido boletim são os 
seguintes: Compareceram para votar nas eleições de 24-02-1928, 1.139 eleitores. Mas, nessa 
mesma data, existem no município 1.167 eleitores pertencentes ao PRP, 501 integram a oposição 
e 117 são classificados como neutros ou independentes. Conf. Gabinete da Presidência do Estado, 
Estatística Eleitoral do Município de São Bernardo, junho de 1928.

86 . Conf. Processo da Câmara Municipal de São Bernardo, 1925.
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87 . Conf. oficio da empresa encaminhado à Prefeitura Municipal de São Bernardo, 19-04-1926.
88 . Conf Armando Setti. Villa e S. Bernardo. São Caetano Jornal, 24-06-1928.

atribuindo a uma das locomotivas o nome do próprio prefeito municipal, "como 

justa e merecida homenagem aos relevantes serviços que, com tamanha 

dedicação e tão grande desinteresse, V. Exa vem prestando há tantos annos ao 

Município e a população de São Bernardo"^.

Nesse contexto, ainda na década de 1920, quando os vilarejos apenas 

iniciavam seu processo de urbanização, as disputas políticas na região já se 

apresentavam bastante acirradas entre os segmentos que compunham a classe 

dominante local. Como São Bernardo perdera a dianteira em termos de 

industrialização para Santo André, embora fosse sede do município que 

congregava toda a região, o efetivo controle do poder político passava a ser 

exercido por pessoas residentes nesta última cidade, causando grandes 

insatisfações àqueles que se sentiam usurpados em seus direitos:

Em Santo André é que está localizada, ilegalmente, a Câmara 
Municipal, onde reside o Prefeito, para onde são canalizadas 
todas as rendas do Município e que as distribue a seu talante, 
onde enfim, praticam todos os atos de verdadeira sede. É justo? 
É legal? Evidentemente, não. (...) Mas o que atinge as raias do 
absurdo é a Villa, como sede, estar absolutamente sob a tutela 
intolerável de Santo André, que parece querer monopolizar São 
Bernardo todof...)9*.

Apesar das queixas dos políticos de São Bernardo, foram os de São 

Caetano quem saíram à frente esgrimindo a bandeira da emancipação. Para isso, 

até mesmo um partido político foi criado, o Partido Municipal de São Caetano. 

As argumentações justificadoras para a criação do referido partido, ou seja, lutar 

pela emancipação política de São Caetano como algo que traria benefícios a 

todos os seus moradores, e os insistentes apelos à população solicitando apoio 

aos seus candidatos e participação nas atividades programadas contrastavam 

profundamente com a composição da direção partidária, cujos membros foram 

criteriosamente selecionados entre a fina flor da classe dominante local.
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89 . Conf ata da sessão de posse da primeira diretória da Sociedade Amigos de São Bernardo, 
12-06-1943.

Movimentos separatistas em São Caetano, queixas da elite dominante em 

São Bernardo, mas quem continuava controlando o cenário político regional eram 

os setores dominantes de Santo André. E foram eles quem, aproveitando-se da 

anomalia institucional do Estado Novo, conseguiram, em 1938, através de 

decreto do interventor federal no estado de São Paulo, Adhemar de Barcos, 

elevar Santo André a categoria de sede do município de toda região do ABC, ao 

mesmo tempo em que São Bernardo, antiga sede, era rebaixada a distrito e São 

Caetano deixava de ser distrito para se tomar um mero subdistrito.

Esse ato, sem dúvida, foi a gota d agua para que também São Bernardo 

saísse a campo em busca de sua emancipação. A criação da Sociedade Amigos de 

São Bernardo, em 1943, estava claramente associada a esse objetivo. No discurso 

de posse da sua primeira diretória, a afirmação de que o objetivo primordial da 

entidade seria o de "conseguir junto ao governo do Estado de São Paulo a 

restauração de nossa Carta Municipal, outorgando-nos de novo a autonomia de 

que necessitam as nossas energias e a que faz jus a operosidade de todos os que 

aqui trabalham"9,9 deixava claro qual seria o papel daquela entidade. Sem 

campanhas nem muita divulgação, a estratégia adotada pelos políticos 

bemardenses foi a da ação cupulista, tomando-se fundamental para o seu sucesso 

a adesão de pessoas influentes junto aos órgãos governamentais. Dentre essas 

pessoas, a figura do banqueiro Wallace Simonsen, que tinha uma chácara na 

cidade, exerceria um papel central. Foi ele quem, em visita de Getúlio Vargas a 

São Bernardo, encarregou-se da tarefa de convencer o presidente sobre a 

importância da separação. Por isso, na festa de comemoração pela conquista da 

autonomia, no discurso do autonomista Plinio Ghirardello, nenhuma palavra de 

agradecimento ao povo, nenhuma referência aos grandes esforços empreendidos
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transformou-se em município autónomo, acrescentando o do Campo em sua

denominação. Como prefeito, tomou posse exatamente o banqueiro tão elogiado.

Em São Caetano, quase vinte anos depois do fracasso separatista da 

década de 1920, os emancipacionistas retomaram a luta procurando, desta vez, 

pautar-se pela própria legislação. Para isso, respeitando todos os preceitos 

jurídicos, criaram a Sociedade dos Amigos de São Caetano, que teria a 

incumbência de conduzir o processo. O passo seguinte, ainda em acordo com o 

que estipulava a Lei Orgânica dos Municípios, foi a realização junto à população 

de um plebiscito sobre a autonomia municipal que, após uma intensa campanha, 

conseguiu dos moradores a sua aprovação. Inconformados com a perda iminente 

dessa significativa fatia do poder, os detentores do poder público municipal 

impetraram Mandado de Segurança junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, 

objetivando a anulação do pleito. Entre os seus principais argumentos, constava a 

conservadora tese da inadmissibilidade do voto dos analfabetos e estrangeiros e a 

contestação da restrição de voto aos moradores de São Caetano, defendendo a sua 

extensão a todos os habitantes do município de Santo André91. Tais esforços,

coletivamente, mas apenas um reconhecimento subserviente à influência do 

banqueiro:

90 . Conf Jornal DGABC, 29-11-1987.
91 . Conf. Mandado de Segurança impetrado ao Tribunal de Justiça de São Paulo pela Municipalidade

de Santo André, 1949.

Sr. Wallace Simonsen, os louros da vitória são seus. Se V. S. 
Quiser dividi-los com alguém, se pretende que outros 
compartilhem convosco do brilho da nossa homenagem e de 
todo o fervor da nossa gratidão, atenda então a mais um pedido 
que nós lhe fazemos, por intermédio de nossas esposas. Leve 
para o seu lar as expressões mais sinceras das nossas 
homenagens, a nossa mais profunda e reconhecida gratidão, os 
nossos fervorosos votos de felicidades e transmita-os num 
grande e afetuoso abraço à sua grande, dócil e bondosa 
companheira, dona Maria Emilia9®.

Assim, através de decreto-lei de novembro de 1944, São Bernardo
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tomara-se concretizar-se

B, de São Bernardo e o C, de São Caetano.

Na seqiiência, em 1953, os separatistas de Mauá e Ribeirão Pires

conseguiram o sim plebiscitário de seus moradores e, em 1955, ambas as cidades

se tomaram municípios autónomos; em 1960, foi a vez de Diadema separar-se de

São Bernardo do Campo; e, por fim, em 1963, os moradores de Icatuaçu optaram

pela criação de um novo município que se instalou em 1964 com o nome de Rio

Grande da Serra, completando assim o ciclo de formação dos atuais municípios

da região.

Curiosamente, o ABC que antes formava um só município, porém

subdividido em pequenas vilas escondidas no meio da vegetação, a partir de

então passava a contar com a existência de sete municípios autónomos que, na

prática, compunham um único e denso conglomerado urbano, cujas divisas são

imperceptíveis para quem trafega em seu interior. Como é frequentemente
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entretanto, revelaram-se completamente ineficazes pois o processo de separação 

de São Caetano tomara-se irreversível,

92 . Em levantamento realizado por 
embarcados nas cidades de Sant 
região e Grande São Paulo era o seguinte:
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EMBAR
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S. B. do
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comum os moradores residirem num município mas trabalharem na cidade 

vizinha92, para eles, essas divisões administrativas pouco alteraram o seu

acabando por 

definitivamente em janeiro de 1949. Dessa forma, a região do ABC encontrou-se 

no início da segunda metade deste século subdividida em três municípios 

independentes, que juntos comporiam a sua denominação: o A, de Santo André, o
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cotidiano. Por outro lado, para os setores dominantes locais, essas medidas além

de resultarem na criação de uma infinidade de empregos e cargos administrativos,

utilizados como instrumentos de intensificação das relações clientelistas e dos

cacifes eleitorais, significaram, sobretudo, uma multiplicação e distribuição de

poderes que possibilitaram várias frações concorrentesa ocuparem

simultaneamente a cadeira do trono.

Um levantamento efetuado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, em 1962, revelou que 
entre os operários de vinte e duas das principais indústrias locais apenas 37,52% residiam no 
próprio município. Quanto aos demais, 24,66% residiam em São Paulo; 21,82% em Santo André; 
15,54% em São Caetano do Sul e 0,46% em outras localidades. Citado por Juergen Richard 
Langenbuch. A Estruturação da Grande São Paulo: estudo de geografia urbana, op. cit., p.270.
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população trabalhadora, excluída do poder político e explorada nas diversas 

dimensões do trabalho e da vivência cotidiana.

Capítulo 4 - Organizações Coletivas, Representatividade e 
Hegemonia Política

Diante desse quadro, os trabalhadores do ABC têm experimentado e 

desenvolvido variadas formas de organização e de lutas que visam, entre outras 

coisas, minorar as adversidades e fazer valer a sua condição de sujeitos.

Ao trazer para o centro da discussão essas lutas, procurando compreender 

o envolvimento dos trabalhadores com as mesmas e com a criação das suas 

entidades representativas, uma questão, em especial, despertou atenção. No ABC, 

a exemplo do que ocorre no Brasil de forma mais ampla, a maioria das conquistas 

alcançadas pelos trabalhadores tem contado com uma participação ativa, ou por 

vezes até mesmo decisiva, dos chamados setores organizados da população, 

embora estes sempre foram e continuam sendo minoritários, em relação ao 

conjunto dos trabalhadores. Isso se aplica aos sindicatos, partidos políticos, 

movimentos populares, enfim, a todas as organizações da sociedade civil,

e a

Como foi possível observar no capítulo anterior, o enorme crescimento 

industrial e urbano verificado na região do ABC, ao longo deste século, 

apresenta, entre outros elementos, duas características com tendências 

diametralmente opostas. De um lado, a acumulação de riquezas 

potencialização da produtividade industrial que projetaram a região no cenário 

nacional e internacional aparecem associadas ao controle e centralização do 

poder político por uns poucos, que esquadrinham a organização do espaço urbano 

de acordo com seus interesses. De outro, encontra-se a grande massa da
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incluindo aquelas consideradas progressistas ou que orientam suas ações em 

função dos interesses da maioria da população. Por isso, para uma melhor 

compreensão da representatividade dessas entidades e das diretórias ou lideranças 

a elas associadas considero que, em lugar de certas generalizações que se 

prendem demasiadamente na análise de aspectos previamente definidos como 

positivos ou negativos, seria mais produtivo que trabalhos nessa área 

aprofundassem as reflexões sobre as circunstâncias em que os trabalhadores 

brasileiros balizam as suas decisões ao optarem por estar diretamente presentes 

nas atividades e instituições a eles relacionadas ou, ao contrário, delegarem 

poderes para se fazerem representar.

Nessa perspectiva, o campo de ação das lideranças de trabalhadores ao 

mesmo tempo que se revela como um terreno propício para o estudo das 

formulações teóricas e das hegemonias políticas que se manifestam no interior 

das lutas, por outro lado, ele está longe de expressar a classe no seu todo, embora 

fi-eqiientemente este argumento seja utilizado como instrumento de poder. Com 

isso, o reconhecimento de que as propostas engendradas nesse meio devem ser 

necessariamente matizadas não pode conduzir o pesquisador a negligenciá-las e o 

papel desempenhado por esses setores no âmbito de várias lutas reivindicatórias 

ou de movimentos político-partidários desenvolvidos no Brasil é exemplo disso.

Ainda nessa mesma linha, as divergências que se estabelecem entre os 

vários organismos de esquerda, presentes no interior dos movimentos, têm sido 

motivo de muitas reflexões e polêmicas1. A pulverização de correntes de 

pensamentos nesse meio é de fato notável. Algumas, estrategicamente 

agasalhadas num mesmo teto partidário ou agremiação sindical, polemizam em 

seu interior com vistas a atingir objetivos ali não estabelecidos. Outras, menos 

tolerantes, provocam sucessivas divisões dos agrupamentos, formando inúmeros

1 . Refiro-me às inúmeras teses que, historicamente no Brasil, têm sido assinadas e defendidas por 
correntes políticas divergentes, principalmente nos encontros deliberativos de partidos políticos 
de esquerda ou do movimento sindical.
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O surgimento das primeiras entidades representativas
e a presença do anarco-sindicalismo
A criação das primeiras entidades organizativas e representativas dos 

trabalhadores da região do ABC, na primeira década deste século, pouco difere 

daquilo que se verificou em outros centros industriais do país, no mesmo período. 

O pioneirismo ficou por conta das sociedades beneficentes de socorro mútuo, 

cujos principais objetivos eram prestar aos associados atendimentos médico- 

hospitalares e auxílio funeral, preocupando-se, ao mesmo tempo, com a 

promoção de festas e atividades culturais. Com o significativo número de 

imigrantes italianos na região, foram deles as primeiras iniciativas. Em 1892, foi 

fundada a Sociedade Beneficente "Príncipe di Napoli”, em São Caetano; em 

1898, a Italiani Uniti de São Bernardo e, em 1900, a Savoia, em Santo André. 

Como essas três entidades estavam voltadas exclusivamente para os italianos e

grupúsculos muitas vezes com inexpressiva representação política e numérica. 

Quase todas, orientando-se em leituras específicas da realidade, apresentam-se 

nos movimentos dos trabalhadores, procurando imprimir-lhes os contornos e a 

direção desejada.

seus descendentes, com acentuado grau de discriminação em relação aos 

brasileiros e pessoas de outras nacionalidades, em 1907, foi criada a Sociedade 

Beneficente Internacional União Operária de São Caetano, que manteve o mesmo 

caráter assistencialista das sociedades italianas mas abriu as suas portas para 

todos os trabalhadores, independentemente da nacionalidade.

No que tange às primeiras organizações sindicais propriamente ditas, elas 

surgiram no ABC, a partir das experiências dos trabalhadores locais, mas estavam 

diretamente vinculadas a contexto mais amplo em que se inseriam, também, as 

demais localidades do país, onde a classe trabalhadora urbana e industrial 

começava a tomar corpo. As condições adversas e insalubres no ambiente de
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trabalho, as longas jornadas que, em muitos casos, ultrapassavam as doze horas 

diárias, os baixíssimos salários pagos pelos empresários, que eram ainda mais 

aviltantes quando se tratava de mão-de-obra feminina e a utilização do menor 

como mão-de-obra quase gratuita foram alguns dos temas frequentemente 

debatidos pelos trabalhadores da região e que fizeram parte das reivindicações 

nas suas primeiras mobilizações.

Por isso, a necessidade de utilização da greve, enquanto instrumento de 

luta, despontou entre esses trabalhadores ainda na primeira década deste século, 

sendo que, nesse período, pelo menos três ocorrências dessa natureza na região 

encontram-se documentadas2. Dentre elas, a mais expressiva deu-se em 1906 na 

fábrica de tecidos Ipiranguinha de Santo André, quando 500 operários, em 

virtude de redução dos salários e pressão dos empregadores por alta produção, 

permaneceram com suas atividades paralisadas durante trinta e cinco dias, só 

retomando ao trabalho após violenta repressão policial e demissão dos líderes 

grevistas3.

No ano seguinte, foi fundada a Liga Operária de São Bernardo do Campo, 

como desdobramento de uma ampla greve ocorrida no Estado de São Paulo, que 

se alastrou também para o ABC, e que teve como um dos seus principais pontos 

de reivindicação a redução da jornada de trabalho para oito horas diária. Foi 

ainda desse mesmo período, o surgimento dos pioneiros sindicatos dos Tecelões e 

dos Marceneiros de São Bernardo4 e um movimento de protesto dos carvoeiros 

da região contra a Câmara Municipal de São Bernardo, que decidiu taxar com

2 . Para um levantamento mais pormenorizado das greves ocorridas no ABC nesse período, consultar:
Everardo Dias. História das Lutas Sociais no Brasil, São Paulo, Alfe-Omega, 1977, 2* ed.; 
Ademir Mediei e Suely Pinheiro. Io de Maio e os principais momentos da luta sindical em São 
Bernardo: 1902-1990, São Bernardo do Campo, Prefeitura Municipal de São Bernardo do 
Campo, 1990; Aloízio Mercadante Oliva (coord.). Imagens da Luta: 1905-1985, São Bernardo do 
Campo, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de São Bernardo do Campo e Diadema, 1987.

3 . Everardo Dias. História das Lutas Sociais no Brasil, op. cit, p. 252.
4 . Conf. História dos Metalúrgicos de São Caetano. CEDI - Programa "Memória e Acompanhamento do

Movimento Operário no ABC", São Caetano do Sul, 1987.
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tributos aquela atividade profissional. Em 1910, através de um manifesto redigido 

em italiano, os carvoeiros reclamaram veementemente da qualificação de não 

morador a eles atribuída pelos conselheiros municipais, justificando que

5 . Con£ "Al Fabbricanti di Carbone Domiciliati e Lavorando nel Município di S. Bernardo”, manifesto
dos carvoeiros de 1910, tradução de Wilson R. S. Souza, Museu de Santo André.

6 . Conf. depoimento de Natalino Vertematti, antigo militante anarquista da região e um dos pioneiros
do sindicalismo local, concedida ao Projeto Viva Cidade, Santo André, 06-11-1990

7 . Everardo Dias. História das Lutas Sociais no Brasil, op. cit, p. 299.

(...) tanto é morador o rico no seu luxuoso e grandioso palácio 
na cidade, como o pobre trabalhador de carvão, na sua rústica e 
restrita casinha feita de taquaras e recoberta de palha ou zinco, 
na floresta. Mais infeliz não podia ser a gananciosa Câmara de 
São Bernardo na escolha de uma meta com a qual pudesse 
justificar o seu ato absurdo e ilegal, porque vem 
propositadamente a abater um ramo da indústria do qual o 
proveito que se arrecada não é mais de uma mísera jornada do 
trabalhador (...) .

Nesse contexto, o anarco-sindicalismo se fez presente no interior dessas 

lutas organizadas pelos trabalhadores da região e a sua influência política 

prevaleceu na criação das primeiras entidades representativas. A Liga Operária de 

São Bernardo, além de ter suas linhas políticas definidas em bases anarquistas foi 

imediatamente filiada à Federação Operária de São Paulo, entidade onde 

prevalecia a mesma orientação política. As lideranças locais liam e difundiam 

entre os trabalhadores os jornais anarquistas da época, principalmente A Plebe, e 

contribuíam financeiramente para a sua publicação6.

No período de 1910 a 1920, cresceram no ABC os conflitos entre capital e 

trabalho, com a intensificação dos movimentos grevistas, por um lado, e da 

repressão patronal e governamental, por outro. Os episódios ocorridos entre 1917 

e 1919 são bastante ilustrativos nesse sentido. Em 1917, acompanhando a greve 

geral deflagrada na cidade de São Paulo, os trabalhadores de dezenas de fábricas 

localizadas em Santo André, São Bernardo e São Caetano paralisaram suas 

atividades e os conflitos envolvendo operários e policiais apresentaram como 

saldo um grande número de feridos7. Diante dessas ações repressivas, os
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no local de trabalho. Os trabalhadores das fábricas localizadas no município de

a greve dos tecelões contra as arbitrárias aplicações de multas, utilizadas como 

pretexto para diminuição de salários, e contra os tratamentos grosseiros recebidos

São Bernardo, pertencentes a essa categoria, aderiram ao movimento. Em Santo 

André, quando os manifestantes se dirigiam em passeata pelas ruas, a polícia 

atirou na multidão causando a morte de um operário10. Em São Caetano, durante 

esse mesmo movimento, a polícia prendeu e agrediu os intregrantes da comissão 

de greve, encaminhando-os para São Paulo. Instruções do delegado aos policiais 

responsáveis pela condução dos presos: "Se eles tentarem fugir, atirem, pois 

matar grevista não é crime! São inimigos da ordem!"11.

Com a ocorrência das greves del917al919, acima descritas, as atitudes 

adotadas pela Igreja Católica local, combatendo o movimento e condenando as 

ações dos grevistas, acabaram por tomar-se significativas fontes reveladoras do

trabalhadores do ABC passaram a se reunir clandestinamente em suas casas, nos 

campos de futebol ou mesmo nas margens das represas da região, através de 

disfarçadas pescarias. Como resultado dessas experiências e das discussões que 

elas suscitaram, surgiu, em 1918, a União Operária de São Bernardo, liderada 

pelos tecelões e integrada por trabalhadores de várias outras categorias, 

especialmente, construção civil, metalúrgicos, químicos e de mobiliários8. Nesse 

mesmo ano, os soldados da Força Pública enviados para reprimir uma greve em 

São Bernardo, acatando ordens do delegado de polícia, dispararam sobre a 

multidão, novamente ferindo várias pessoas9. E, em 1919, eclodiu em São Paulo

8 . Conf. Revista do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra, edição comemorativa de cinquenta e nove anos, 1992, pp. 05 e 07.

9 . Everardo Dias. História das Lutas Sociais no Brasil, op. cit, p. 304.
10.0 padre local descreveu o feto em sua crónica paroquial da seguinte maneira: ”cerca das oito horas 

estando o vigário a celebrar a Missa houve um conflito entre operários e soldados da polícia, 
em frente a Fábrica Streiff. Foi morto o jovem Constante Castellano da Fábrica Lucinda. A 
pedido da família, fez o vigário a encomendação do corpof...)”.Conf Mensageiro Parochial, 
publicação extraordinária de comemoração do 25° aniversário da Paróquia de Santo André, 
novembro/dezembro de 1936, pp. 07 e 08.

11 . Everardo Dias. História das Lutas Sociais no Brasil, op. cit, p. 304-5 e Revista do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, edição comemorativa 
de cinquenta e nove anos, 1992, p. 09.
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resultado de um trabalho mais amplo, colocado em prática por diversos 

segmentos organizados de trabalhadores através dos fóruns que paulatinamente 

foram sendo constituídos, como federações, confederações, congressos operários, 

grupos de teatro, escolas livres, círculos e movimentos operários, etc... Aliás, 

apesar das variadas práticas repressivas impostas à classe trabalhadora brasileira 

nesse período, o esforço despendido por muitos ao buscarem formas alternativas 

de organização das lutas pode ser percebido através das várias dezenas de 

entidades, especifícamente voltadas para esse fim, criadas ainda nas duas 

primeiras décadas deste século em muitas localidades do país, como associações, 

alianças, ligas, uniões e sindicatos14.

posicionamento político adotado pelos trabalhadores, no período. Algumas 

passagens desses eventos foram registradas da seguinte forma pelos 

representantes da Igreja:

(...) gente havia na parochia que se deixava tristemente embahir 
pelos charlatões do socialismo, como sucedeu a 21 de junho de 
1917, quando em frente ao Theatro Carlos Gomes uma oradora 
anarchista vociferou impropérios e blasphemias, incitando à 
greve o operariado12.

Como os referidos conflitos culminaram com o assassinato de um operário pela 

polícia, atendendo pedido da família, o vigário procedeu a "encommendação do 

corpo", evitando, porém, "acompanhar o enterro, que se transformou em 

manifestação anarchista. No cemitério, houve discursos proferidos por notórios 

agitadores. Um delles atacou brutalmente a Igreja"13.

Cabe registrar que, essas primeiras formas organizativas desenvolvidas 

pelos trabalhadores do ABC, não surgiram de maneira isolada e sim, como

12. Conf. Mensageiro Parochial, publicação extraordinária de comemoração do 25° aniversário da 
Paróquia de Santo André, novembro/dezembro de 1936, p. 07.

13 . Idem, ibidem, pp. 07-08.
14 . Para maiores informações sobre a criação dessas entidades ver, entre outros, Francisco Foot e Victor

Leonardi. História da Indústria e do Trabalho no Brasil, São Paulo, Global, 1982.
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15 . Conf. depoimento de Natalino Vertematti, antigo militante anarquista da região e um dos pioneiros 
do sindicalismo local, concedida ao Projeto Viva Cidade, Santo André, 06-11-1990.

quando fundamos a Liga era quase um crime ser sindicalista. 
Havia uma repressão policial que considerava aquilo quase um 
atentado contra a nossa constituição(..). Eu mesmo sofri uma 
prisão. O delegado(...) comandou o ataque a sede duas vezes. 
Sujeito inculto, qualquer ordem que recebia descia o sabre15.

A partir da década de 1920, a exemplo do que estava ocorrendo em outros 

pontos do país, também no ABC as teses anarquistas progressivamente foram 

diminuindo a sua influência no interior dos movimentos desenvolvidos pelos 

trabalhadores. Quanto a isso, são vários os fatores que têm sido apontados como 

responsáveis pelas mudanças. A própria proposição anarquista, que negava a 

representação por meio de partidos políticos, privilegiando o embate sindical 

dentro das fábricas através da chamada ação direta, e que defendia a greve geral 

revolucionária e o levante das massas armadas como instrumentos prioritários de 

luta (proposição essa vitoriosa no Primeiro Congresso Operário de 1906), não se 

mostrou suficiente para conduzir o movimento. Contrapondo-se a essas teses e 

tendo como referência a vitoriosa experiência revolucionária russa de 1917, cuja 

organização partidária fora a base de todo movimento, os defensores do 

comunismo surgiram nos mais diversos espaços de luta e organização dos 

trabalhadores, assegurando a sua influência. Além disso, a violenta repressão 

desencadeada pelo governo brasileiro foi também fator decisivo no refluxo dos 

movimentos inspirados em bases anarquistas.

No que diz respeito ao ABC, para além do seu aspecto político, essas 

iniciativas colocadas em prática pelos sindicalistas pioneiros da região 

significaram também verdadeiros atos de bravura, pois, não obstante toda sorte de 

adversidades enfrentadas na época por todos os sindicalistas do país, no plano 

local eles representaram ainda uma verdadeira ameaça para a política 

conservadora dos prefeitos coronéis. Como esclarece um desses antigos 

militantes,
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prestígio.

Com a ascensão de Artur Bemardes à presidência da República, a partir de 

1922, e a decretação do estado de sítio no país, a situação dos trabalhadores 

brasileiros entrou num quadro de dificuldades generalizadas. No ABC, as poucas 

entidades organizativas criadas até então desapareceram em sua grande maioria. 

Acrescente-se a isso as várias prisões das lideranças sindicais, as deportações e o

Realmente, com a repressão policial colocada em prática na região durante 

e após a greve de 1919, que deixou como saldo o assassinato de um operário, a 

invasão da sede da União Operária de São Bernardo e a prisão de vários líderes 

sindicais, o movimento organizado dos trabalhadores do ABC entrou num 

processo de grande retraimento, sendo as lideranças anarquistas as mais afetadas. 

É fato que, mesmo diante desse quadro, num plano mais geral da sociedade 

brasileira, as idéias dessa corrente política continuaram inquietando os seus 

oponentes. Ao discutir as dificuldades enfrentadas para se conseguir implementar 

a unidade sindical no Brasil, em meados da década de 1920, Astrojildo Pereira 

criticava "a tradição dispersiva e corporativa do movimento operário", 

atribuindo tal fato à sua vinculação com a burguesia, na sua ala direita, mas 

também, por outro lado, por estar o movimento "fortemente impregnado de 

mentalidade anarquista na sua ala esquerda"16. Embora a influência das teses 

libertárias perdurassem entre os trabalhadores do país por muito tempo ainda17, 

sendo possível encontrar seus defensores ainda nos dias atuais, o fato é que no 

ABC, já na década de 1930, os militantes anarquistas visivelmente se tomaram 

numericamente minoritários no interior das várias lutas desencadeadas pelos 

trabalhadores da região e, com isso, paulatinamente eles perderam também o seu

16 . Conf. Astrojildo Pereira. La correspondência Sudamericana, Buenos Aires, 15 de março de 1927.
Citado por Edgard Carone. Movimento Operário no Brasil (1877-1944), Difel, São Paulo, 1979, 
p. 532.

17 . Mesmo em 1940, quando Philadelpho Braz ingressou numa empresa metalúrgica de Santo André, a
presença do ideário anarquista ainda se fazia notar entre algumas lideranças de trabalhadores. 
Conf. depoimento de Philadelpho Braz, antigo militante sindical e político da região, em 
entrevista concedia ao autor, 15-12-1995.
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terror disseminado junto à população e o que se teve como saldo foi nm 

retraimento do movimento, pelo menos no que tange aos embates explicitados. 

Na opinião de um antigo militante local,

18 . Armando Mazzo. Memórias de um militante político e sindical no ABC. São Bernardo do Campo, 
Prefeitura Municipal de São Bernardo, 1991, p. 38.

Novas lutas e velhas leituras: os percalços da hegemonia comunista

As lutas colocadas em prática pelos trabalhadores do ABC nas décadas 

iniciais deste século e a criação de suas primeiras entidades representativas 

tomam claro que a exploração capitalista ali se fez presente desde aquela 

oportunidade. Mais do que isso, elas demonstram também que os trabalhadores, 

insatisfeitos com aquela situação, buscaram caminhos para sua superação.

Cabe reconhecer, contudo, que a partir da década de 1930, tanto a 

intensidade dos conflitos quanto o número dos agentes envolvidos revelam um 

crescimento significativo dos embates entre capital e trabalho na região. Para 

isso, foram fatores decisivos a cristalização dos antagonismos entre trabalhadores 

e empresários locais, que se avolumaram com o crescente desenvolvimento 

industrial e, num plano mais global, o redirecionamento por que passou a 

sociedade brasileira como um todo, quando assume relevância o papel 

desempenhado pelo próprio Estado.

os operários discutiam muito nas horas de folga, porém 
realizavam pouco, não só na organização como na planificação 
de suas reivindicações,(...) não se sentiam com força para irem 
à luta em defesa de seus direitos e reivindicarem o que 
necessitavam(...). A preocupação maior era defender o 
emprego19.

Para agravar o quadro, as tentativas dos trabalhadores, objetivando a 

criação de entidades sindicais, esbarravam sempre nas inúmeras dificuldades 

criadas pelo próprio Governo Federal.
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autodeterminar como lugar privilegiado

proletariado numa força orgânica de cooperação com o Estado e não o deixar, 

pelo abandono da lei, entregue à ação dissolvente de elementos perturbadores, 

destituídos dos sentimentos de Pátria e de Família"20. Dessa forma, o Estado se

19 . Getúlio Vargas. A Nova Política do Brasil, vol. D, Rio de Janeiro, Livraria José Otympio, 1938,
p.97.

20 . Idem, ibidem, pp. 97-98.

apropria dos conflitos sociais para se 

para suas resoluções.

Entre as medidas adotadas para alcançar tais objetivos, buscou-se a 

implementação de um espírito de colaboração de classes, cuja premissa requeria 

uma "colaboração de uns e outros no esforço espontâneo e no trabalho comum 

em bem dessa harmonia, da cooperação e do congraçamento de todas as classes 

sociais". Ou seja, considerou-se ponto fundamental "para a realização desse

Com Getúlio Vargas na Presidência da República, a partir de 1930, o 

Estado chama para si a responsabilidade de administrar os conflitos entre capital 

e trabalho adotando, para isso, uma série de medidas que visaram claramente ao 

controle social. Assim, a parca legislação em vigor que versava sobre a 

regulamentação de atividades sindicais e profissionais foi substituída por um 

conjunto de normatizações que tinha como um dos objetivos prioritários 

promover um rigoroso controle sobre as variadas formas de organização dos 

trabalhadores. Se, por um lado, o governo cedia às mobilizações que vinham 

sendo promovidas em vários pontos do país, embutindo nessas leis uma certa 

proteção ao trabalho, por outro, as suas ações evidenciavam que o objetivo • 

fundamental era proteger os investimentos capitalistas no país. E para que não 

houvesse dúvidas com relação a essas medidas, o próprio Presidente da 

República se encarregava de esclarecer que "não há nessa atitude nenhum indício 

de hostilidade ao capital, que, ao contrário, precisa ser atraído, amparado e 

garantido pelo poder publico"™. Para isso, tomava-se necessário não apenas 

desestimular os vários movimentos reivindicatórios mas também "transformar o



106

como palestrante.

governo de Artur Bemardes, tomou-se um importante fórum de reflexões e 

debates para os trabalhadores do ABC, reunindo inclusive figuras de expressão 

nacional, como o líder anarquista Edgard Leunroth, frequentemente convidado

primeira providência das lideranças sindicais de trabalhadores no ABC foi a de 

procurar construir um sindicato amplo, que congregasse em seu interior várias

categorias profissionais. Na verdade, eles partiam de uma experiência de 

autonomia e independência sindical que, há alguns anos, vinha sendo colocada

ideal supremo, que todos marchem unidos, em ascensão prodigiosa, heroica e 

vibrante, no sentido da colaboração comum e do esforço homogéneo pela 

prosperidade e pela grandeza do BrasiF2\ Como nada disso estava assegurado, 

ao Estado cabia a responsabilidade pelo estabelecimento de uma implacável 

vigilância de tal forma a impossibilitar a ação daqueles que pudessem ameaçar a 

nova ordem instituída. Para isso,

em prática na região através da União Operária. Essa entidade, rearticulada no 

final da década de 1920, logo após o fim do estado de sítio imposto ao país pelo

21 . Getúlio Vargas. A Nova Política do Brasil, vol. V, Rio de Janeiro, Livraria José Olímpio, 1938 p.
205.

22 . Getúlio Vargas. A Nova Política do Brasil, vol. IV, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 1938,
p. 153.

Aliás, até mesmo no segundo governo de Vargas, a marcha carnavalesca de Arlindo Marques 
Jr. e Roberto Roberti, gravada em 1953 por Nelson Gonçalves, buscava popularizar o ideário de 
disciplinarização para o trabalho, acenando com o trabalho na lavoura como forma de punição 
para os indivíduos não enquadrados: "O Brasil tem muito doutor/ muito funcionário/ muita 
professora/ se eu fosse o Getúlio mandava/ metade dessa gente pra lavoura. Mandava muita 
loura/ plantar cenoura/ e muito bonitão/ plantar feijão/ e essa turma da mamata/ eu mandava 
plantar batata".

os comunistas reconhecidos e declarados, os pretensos 
pregoeiros de reformas sociais, os utopistas ingénuos e os 
agitadores mercenários que pregam idéias subversivas aberta ou 
disfarçadamente, devem ser afastados do contácto da sociedade 
e recolhidos a colónias agrícolas, onde os trabalhos da terra 
lhes aproveitarão como corretivo e educação para a vida 
honesta e construtora, ensinando-lhes o caminho do bem e o 
respeito aos direitos alheio^2.

Com a implementação da legislação trabalhista pelo governo Vargas, a
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Portanto, ao requererem ofícialmente a criação de um sindicato de ofícios 

variados, o objetivo daqueles trabalhadores era congregar numa mesma entidade 

todas as categorias que se faziam presentes no interior da União Operária. Após 

dois anos de espera, os sindicalistas do ABC receberam do próprio Ministro do 

Trabalho uma resposta negativa23. Para eles, esse era o primeiro teste acerca da 

nova legislação trabalhista. Empenhado em desarticular as ações coletivas dos 

trabalhadores, o governo impunha como regra o fracionamento e pulverização 

das categorias, não podendo aceitar como legal uma organização que se propunha 

recuperar exatamente aquilo que os setores dominantes mais queriam combater.

Com isso, se as iniciativas oficiais a princípio foram recebidas com 

entusiasmo até mesmo pelas lideranças sindicais, agora, era o próprio governo 

quem se encarregava de tomar claros os seus verdadeiros objetivos como, aliás, 

reconheceria mais tarde um ativo militante local.

23 . Conf. Depoimento de Marcos Andreotti, antigo militante sindical do ABC. Jornal DGABC,
19-09-1982.

24 . Conf. Depoimento de Armando Mazzo, antigo militante sindical e político do ABC. Citado por
Aloízio Mercadante Oliva (coord.). Imagens da Luta: 1905-1985, op. cit, p. 58.

(...) coube uma grande ilusão para aqueles que estavam na proa 
do movimento sindical. Inclusive, e isso eu tenho vivência, os 
comunistas. Achavam que com o enquadramento sindical, estava 
garantida a organização sindical, sem precisar mais se reunir 
no meio do mato. Mas como era enquadramento sindical, e o 
nome diz muito bem, estava atrelado ao Ministério do Trabalho. 
Então o sindicato deixava de ser livre para ser tutelado. Para 
ser arrochado. Como se dizia na época, arroiados24.

Divergências e insatisfações à parte, o fato é que, aos poucos, o governo 

tomava real aquilo que fora concebido no papel e impunha ao país uma nova 

modalidade de representação sindical: a do sindicalismo oficial. No ABC, a 

primeira entidade a conseguir autorização para funcionamento dentro da nova 

regulamentação foi o sindicato dos Marceneiros, Carpinteiros e Classes Anexas 

de São Bernardo, em 1933, mesmo ano em que surgiu também o Sindicato dos 

Metalúrgicos de Santo André. Seguindo essa mesma trilha, em 1936, foi criado o
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Diante da inexperiência para se lidar com essa nova forma de organização 

sindical, não dispondo de recursos financeiros e contando com poucas e precárias 

instalações, a solidariedade estabelecida entre os sindicalistas foi de fundamental

Sindicato dos Têxteis, em 1938, o dos Químicos, em 1942, o dos trabalhadores 

nas indústrias de Artefatos de Borracha e Pneumáticos e, em 1944, o Sindicato 

dos trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de São Bernardo do Campo 
e Diadema.

O episódio que envolveu a passagem de Getúlio Vargas pelo Município de São Bernardo, 
narrado também por Armando Mazzo, revela o prestígio do presidente, em sua fase inicial, junto 
a população do ABC: "Quando Getúlio saiu de São Paulo para ir a Santos, passou por São 
Bernardo e as calçadas ficaram cheias de povo. E eu estava eufórico. Agora sim! Acabou 
Washington Luiz e está resolvido nosso problema. E todo mundo pensava assim. E não era 
minha cabeça, era a influência do meio. E quando o automóvel chegou, empurramos o carro do 
Getúlio pela Av. Marechal Deodoro, aos gritos de Viva Getúlio...". Conf depoimento de 
Armando Mazzo, in: Uma longa tradição de lutas: história das lutas da região do ABC, Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, s/d, mimeo., p. 17.

25 . Entre as dificuldades narradas pelos sindicalistas do ABC para se conseguir autorização para o 
funcionamento das entidades sindicais, chama atenção os entraves burocráticas criados pelos 
próprios organismos governamentais e a recorrência ao suborno como mecanismo de agilização 
dos processos. Conf. Armando Mazzo. Memórias de um militante político e sindical no ABC. São 
Bernardo do Campo, Prefeitura Municipal de São Bernardo, 1991.

importância para o funcionamento das entidades nesse primeiro momento. Ela se 

fez presente na troca de experiências, na medida em que aqueles mais antigos 

orientavam as diretórias nascentes sobre os procedimentos necessários para se 

conseguir as novas cartas sindicais25, e, também, na socialização do próprio 

espaço físico. O sindicato dos Metalúrgicos, por exemplo, abrigava em sua sede 

os sindicatos dos químicos, dos têxteis e da construção civil e mobiliário.

Se até certo ponto o governo getulista podia comemorar como vitoriosa a 

sua iniciativa de promover o enquadramento institucional dos trabalhadores, na 

medida em que esta foi a forma de organização sindical que prevaleceu nos anos 

subsequentes, o mesmo não pode ser dito em relação à intervenção do Estado 

para atingir a tão alardeada harmonia entre capital e trabalho. Neste ponto, para o 

fracasso do govemo, os próprios empresários também tiveram a sua parcela de 

responsabilidade na medida em que, desconsiderando as normas oficiais que 

tinham como principal objetivo proteger os seus investimentos, continuaram
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Diante desse quadro, o que se tinha como resultado era uma fraca 

representação sindical que se expressava no pequeno número de trabalhadores 

associados27. Por isso, nos momentos de embates, a organização das lutas 

coletivas extrapolava os canais institucionalizados, o que limitava a ação 

governamental até mesmo nas entidades cuja orientação se pautava pelas 

restrições legalistas. Além do mais, em muitos dos novos sindicatos, em que pese 

o atrelamento formal imposto pela legislação, os sindicalistas mantiveram na 

prática um posicionamento crítico em relação ao Estado e aos empresários, de tal 

forma que os conflitos continuaram acontecendo apesar das iniciativas oficiais.

perseguindo e reprimindo os trabalhadores sindicalizados. Conforme relembra 

Marcos Andreotti, na época presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 

André,

26 . Conf. depoimento de Marcos Andreotti, prestado ao Jornal DGABC, 19-09-1982 e ao Centro de
memória Sindical, 06-10-1979.

27 . Conf depoimento do primeiro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, para
criação dessa entidade só foi possível conseguir a adesão de 85 trabalhadores locais. Conf 
depoimento de Marcos Andreotti ao Centro de Memória Sindical, 06-10-1979. Em 1950, em 
função do desenvolvimento industrial na região a base de trabalhadores metalúrgicos no ABC 
crescera significativamente. Mesmo assim, para as eleições de diretória do Sindicato dos 
Metalúrgicos local naquele ano apenas 1.512 associados estavam aptos a exercerem o direito de 
voto. Conf Jornal Folha do Povo, 22-12-1950.

o trabalhador, embora sentindo a necessidade de se organizar 
para ter melhores condições de trabalho, tinha receio de se 
associar ao sindicato, devido às perseguições que sofriam os 
sindicalizados.
Embora o governo desse a cobertura para que os trabalhadores 
fossem se sindicalizar, a pressão continuava cada vez maior. 
Todos os companheiros que procuravam se sindicalizar, 
organizar os companheiros dentro da indústria eram despedidos 
e dificilmente arranjavam emprego.
A gente ia conversar com os companheiros na casa deles. 
Muitos se associavam, mas com um receio danado. Pediam para 
a gente não divulgar nada(...). Mesmo depois da lei que permitia 
o desconto em folha de pagamento da contribuição sindical, 
muitos preferiam continuar pagando sua mensalidade na sede, 
para o patrão não ficar sabendo. Eram sócios clandestinos do 
sindicato6.
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28 . Armando Mazzo. Memórias de um militante político e sindical no ABC, op. cit, pp. 52-53.
29 . Idem, ibidem, p. 54.

No plano local, as fortes greves deflagradas em 1934 pelos marceneiros de 

São Bernardo, primeira categoria a ter seu sindicato oficializado na região, e 

pelos trabalhadores da Pirelli, em Santo André, exemplificam muito bem aquela 

situação. Sobre a greve dos marceneiros, o depoimento de Armando Mazzo, um 

dos líderes do movimento, revela o alto grau de organização já desenvolvido 

pelos trabalhadores para esse tipo de evento. A começar pelas comissões de 

trabalho, organizadas pelos envolvidos desde o início do movimento. Eram 

comissões de arrecadação de contribuições e alimentos, de contatos com outras 

categorias de trabalhadores, distribuição de alimentos e atendimento às famílias, 

de combate aos fura-greves e até comissão de vigilância e auxílio à diretória do 

sindicato.

No trigésimo nono dia, após firmarmos o acordo com os Irmãos 
Pelosini, fomos conversar com o senhor ítalo Setti. Nos 
surpreendeu com uma proposta inusitada. Em nome dos dois 
industriais(...) propunha, (...) a venda das suas duas fábricas ao 
sindicato(..). Caso o sindicato não se interessasse, fechariam as 
portas e encerrariam suas atividades, alegando não terem 
necessidade de mantê-las abertas para viverem. Jamais 
assinariam o acordo por julgarem-no nocivo e anarquista'9.

No oitavo ou nono dia de greve, a diretória, com o apoio das 
comissões e aprovação de uma assembléia, decidiu negociar em 
separado com os patrões das fábricas médias e pequenas(...). A 
primeira firma pequena a ser visitada, após muita conversa, 
cedeu e assinou o contrato concordando com todas as 
reivindicações da tabela do sindicato e aprovada em assembléia 
pelos grevistas. Nos dias que se seguiram, outras pequenas e 
médias foram firmando o acordo na mesma base da primeira. 
Dentro de quinze a vinte dias, todas as firmas pequenas e 
médias, tendo assinado os acordos, já trabalhavam a todo 
vapor*.

Transcorridos quase quarenta dias de greve, os responsáveis por duas das 

grandes empresas do ramo também firmaram o acordo. Restavam ainda três 

delas, cujos proprietários se mantinham impassíveis.
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Reunidos no sindicato os trabalhadores das duas fábricas, após muitas 

discussões e debates, elaboraram uma proposta de compra que acabou sendo 

aceita pelos empresários. Assim, após quarenta e três dias de paralisação, o 

movimento grevista obtinha como saldo algo de fato inesperado: os trabalhadores 

daquelas empresas deixavam a condição de vendedores de mão-de-obra para se 

tomarem eles próprios proprietários30. Por seu lado, a greve dos trabalhadores da 

Pirelli, fábrica onde estava localizado o maior contingente de associados do 

recentemente criado Sindicato dos Metalúrgicos, após vários dias, a paralisação 

possibilitou a conquista de um aumento salarial de 30%, jornada de oito horas e 

proteção contra acidentes do trabalho31, tomando-se, assim, significativa 

referência para novas mobilizações e projetando a imagem do próprio sindicato. 

Aliás, em janeiro de 1935, quando da realização do Primeiro Congresso Nacional 

dos Trabalhadores Metalúrgicos do Brasil, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 

André foi a única entidade presente àquela atividade a incluir suas reivindicações 

específicas entre as resoluções a serem ali aprovadas. Uma das propostas, 

apresentadas pela comissão de teses do evento, continha o seguinte teor:

apoiar as reivindicações immediatas dos operários 
Metallurgicos de Santo André, Estado de S. Paulo, a que 
pleiteam neste momento, sendo as seguintes: a) Execução da lei 
de oito horas de trabalho; b) Respeito integral para operários 
no recinto das fábricas; c) Cumprimento integral da lei de 
accidentes no trabalho; d) Abolição das multas e suspensões 
sem motivo justificado; e) Aumento de 30% sobre os salários de 
$700 a l$000, 20% sobre os saários de l$100 a l$500 e 10% 
sobre os salários de l$600 a 2$000; f) Cumprimento da lei de 
férias32.

Em 1935, acompanhando um movimento que tomava corpo em nível 

nacional, muitas lideranças sindicais da região, com destaque para os comunistas,

30 . Idem, ibidem, p. 55.
31 . Conf. Revista do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da

Serra, edição comemorativa de cinquenta e nove anos, 1992, p. 11.
32 . Conf. documentos internos do Primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos do

Brasil, Rio de Janeiro, 25 e 26 de janeiro de 1935.
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33 . Conf. Panfleto de 1935 divulgado pela A.N.L., in: Edgar Carone. Movimento Operário no Brasil
(1877-1944), São Paulo, DIFEL, 1979, pp. 549-54.

34 . Conf. Marcos Andreotti, Jornal DGABC, 19-09-1982.

aderiram à recém criada Aliança Nacional Libertadora - ANL constituída por 

uma ampla frente que aglutinava vários e diferenciados segmentos da sociedade 

brasileira, objetivando a instalação de um Governo Popular Nacional 

Revolucionário, cujas ações pautar-se-iam no combate ao imperialismo. Para 

isso, o programa da ANL continha, entre outros, os seguintes itens: não 

reconhecimento por parte do Brasil das dívidas, tratados ou acordos com 

capitalistas internacionais; nacionalização das empresas estrangeiras; 

nacionalização dos bancos; estabelecimento de uma legislação social assegurando 

conquistas trabalhistas, como oito horas de trabalho, salário mínimo determinado 

pelas próprias organizações operárias, descanso semanal remunerado, férias 

anuais e licença remunerada para gestantes; desapropriação das grandes áreas 

rurais e garantia de terras para todos os que queiram trabalhar; garantia de 

atendimento à saúde, com distribuição gratuita de medicamentos e atendimento 

escolar a todos, objetivando acabar com o analfabetismo33. A exemplo do que 

ocorreu em vários pontos do país, também no ABC a ANL alastrou-se 

rapidamente, assumindo um caráter de massa. Os diversos núcleos criados nos 

bairros e o expressivo número de participantes nos comícios que eram realizados 

em vários pontos da região deixavam claro tratar-se de um movimento com apoio 

popular34.

Com a ação da ANL, as farsas do chamado governo conciliatório e do 

epíteto de pai dos pobres, ostentados pela propaganda oficial com o objetivo de 

tomar Getúlio Vargas um presidente popular, caíram por terra. Pressionado pelos 

setores conservadores e cumprindo o seu real papel de representante dos 

interesses da dominação, o governo varguista decretou a Lei de Segurança 

Nacional e desencadeou uma violenta repressão sobre os setores organizados da 

sociedade, procurando promover a desarticulação de todas as formas de
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35 . Conf. Depoimento de Miguel Guillen, antigo militante sindical e político do ABC, à Revista do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, edição 
comemorativa de cinquenta anos, s/d, pp. 37-38.

resistência esboçadas pelos trabalhadores e preparando 

implantação do regime ditatorial, que viria a seguir.

Com o estabelecimento do chamado Estado Novo, o país passou a 

vivenciar uma situação explicitamente ditatorial, cujas consequências para os 

setores organizados da população foram devastadoras. No ABC, além da prisão 

de vários trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, apesar de 

legalizado, sofreu a sua primeira intervenção e seu presidente, preso pelo DOPS, 

permaneceu incomunicável durante quarenta e cinco dias. Um ano depois, apesar 

de os trabalhadores retomarem o sindicato, eles não puderam contar com a 

presença dos seus líderes mais combativos que, presos ou perseguidos pela 

polícia, foram forçados a permanecer afastados da direção. É um antigo militante 

sindical local quem descreve a situação:

Quando Getúlio deu o golpe, ele pôs para correr toda aquela 
liderança. Muitos companheiros  foram para a cadeia, uns foram 
até para Fernando de Noronha. E o sindicato ficou aí numa luta 
dura, porque ficou sob um comando policial, tanto assim, que 
quando se fazia uma reunião era preciso autorização oficial, 
dando inclusive a ordem do dia15.

Apesar de todo esse aparato repressivo mantido no país durante anos pelo 

governo ditatorial de Vargas, os trabalhadores conseguiram manter vivas várias 

formas de mobilização. Muitas vezes, para driblar a implacável vigilância 

exercida pelos olheiros ou agentes policiais destacados para acompanhar de perto 

os movimentos, o uso da criatividade fez-se necessário. Foi assim com a 

Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores Sindicalizados, que funcionou em 

Santo André a partir de 1942. Dissimulada por uma aparente fachada 

assistencialista, já que fora criada tendo como função explicitada a distribuição 

de alimentos, essa entidade recebeu até mesmo apoio da prefeitura municipal,

o terreno para
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Na verdade, tudo isso acontecia dentro de um clima de muita 

efervescência política, vivenciada ao longo da década de 1940, que forçava os 

trabalhadores a atuarem ao mesmo tempo em várias frentes de batalha. Algumas 

dessas lutas circunscreviam-se às reivindicações por melhorias nas condições de 

vida e trabalho, visando fundamentalmente à implementação da legislação 

trabalhista que, na prática, ainda permanecia no papel. A greve que ocorreu na 

Companhia Aeronáutica Paulista de Santo André, em 1942, cuja principal 

reivindicação era apenas por fim ao controle exercido pela empresa sobre os 

trabalhadores na utilização dos banheiros, ou a conquista do abono de natal em 

1943 junto à Pirelli, primeira empresa da região a conceder tal benefício, 

exemplificam bem esse caso. Referindo-se à greve da Companhia Aeronáutica 

Paulista, Armando Mazzo, integrante do movimento, conta que "em uma manhã 

chuvosa fomos surpreendidos com a paralisação total dos operários da seção 

de montagem e da mecânica". Após formar uma comissão de negociação, na 

presença do dono foi abordada a situação:

que tinha à testa um interventor oficial36. Entretanto, em flagrante desacato à 

legislação vigente, a cooperativa era na verdade um excelente pretexto para o 

desenvolvimento das importantes atividades políticas de aglutinação dos 

trabalhadores de diversas categorias profissionais e campanhas de sindicalização, 

em pleno Estado Novo37. Como esclarece o então presidente da entidade,

através da cooperativa organizávamos seminários, debates 
políticos, discutíamos todos os problemas nacionais. Não havia 
vigilância policial. Isso valeu muito para fazer a consciência 
avançar(...), e a cooperativa foi uma grande contribuição para 
essa virada .

36 . Cabe lembrar que a legislação da época, ao decretar que era dever do sindicato "promover a
fundação de cooperativas de crédito e consumo", objetivava claramente transformar as entidades 
sindicais em meras instâncias assistencialistas.

37 . Ademir Mediei. 9 de novembro de 1947: A vitória dos candidatos de Prestes, op. cit, p. 31 e Aloízio
Mercadante Oliva (coord.). Imagens da Luta: 1905-1985, op. cit, pp. 64-65.

38 . Conf. Depoimento de Rolando Fratti, presidente da Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores
Sindicalizados do ABC. Citado por Ademir Mediei. 9 de novembro de 1947: a vitória dos 
candidatos de Prestes, op. cit, p. 34.
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passeatas, concentrações e uma ampla campanha pela anistia.

Em 1943, concluídos os trabalhos da comissão encarregada desde 1939 de

No ABC, os comunistas, saindo da clandestinidade, realizaram inúmeros

ditadura do Estado Novo, na luta pela democratização do país, ora combatendo a 

marcha progressiva do nazi-fascismo, no plano internacional, manifestações 

políticas de caráter mais abrangente eram organizadas na forma de comícios,

As privadas, em número de seis, encostadas umas nas outras 
eram fechadas por portas com menos de um metro de altura, 
permitindo ao guarda vigiar o trabalhador que fazia suas 
necessidades fisiológicas. Em cada batente havia um relógio 
para controlar o tempo. O operário não podia exceder cinco 
minutos. Quando o vigia, armado de revólver e cassetete no 
cinturão entendia que o usuário estava demorando além dos 
cinco minutos, o fazia sair por bem ou por maf9.

Simultaneamente a esses embates, ora fazendo frente intemamente à

elaborar aquilo que, na opinião de Luiz Wemeck Vianna, "pretendeu ser a 

sistematização da legislação produzida desde o início da nova ordem implantada 

em 30, arranjando-a num todo orgânico e congruente"40, o governo decretou a 

Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, a CLT. mantendo a mesma 

orientação política de controle dos trabalhadores, perseguida pela governo 

getulista desde seu início, apropriou-se de várias das reivindicações pleiteadas, o 

que possibilitou ao governo apresentá-las como dádivas concedidas por aquele 

que se considerava Guarda vigilante e defensor dos trabalhadores41.

O ano de 1945 foi de importância decisiva para o movimento de 

redemocratização do país que, há tempos, vinha sendo colocado em prática por 

vários segmentos da sociedade brasileira. A luta pela anistia aos presos políticos 

tomou-se vitoriosa e reconquistou-se o direito pela livre organização partidária.

39 . Armando Mazzo. Memórias de um militante político e sindical no ABC, op. cit, p. 72.
40 . Luiz Wemeck Vianna. Liberalismo e sindicato no Brasil, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989, 3*

ed., p. 240.
41 . Essas são expressões utilizadas pelo próprio Getúlio Vargas para qualificar a sua intervenção no

governo. Con£ Getúlio Vargas. A Política Trabalhista no Brasil, Rio de Janeiro, Livraria José 
Olímpio, 1950, p. 37.
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desordens

comícios contando inclusive com a presença de Luiz Carlos Prestes, libertado 
após vários anos de prisão. O PCB crescia enquanto força política na região e os 

expressivos resultados obtidos pelo partido nos três pleitos eleitorais que vieram 
a seguir comprovaram isso42.

42 . Mais adiante, discuto com mais profundidade o desempenho eleitoral dos comunistas na região do
ABC nesse período.

43 . Conf. Jornal de São Caetano, 30-03-1947.

As greves voltaram a explodir em vários pontos do país e também no 

ABC. Em 1946, várias empresas da região foram forçadas a negociar salários 

com seus empregados em função das paralisações. Diante desses acontecimentos, 

o apelo dos setores conservadores na imprensa local, conclamando o Estado para 

acabar com aquela epidemia, evitando ou reprimindo o uso do direito de greve, 

por considerar tal instrumento uma ameaça para a sociedade, parecia dar início a 

nova onda repressiva que viria a seguir43.

De fato, da conjugação de alguns fatores internos e externos, - presentes 

na realidade brasileira a partir de meados deste século e que, excluindo-se 

pequenos interregnos, perduraram por quase três décadas -, resultou um quadro 

de extrema adversidade não apenas para os sindicalistas do ABC, mas de resto 

para todos os movimentos organizados por trabalhadores no país. Foi nesse 

terreno que o coro do conservadorismo brasileiro encontrou aquilo que de melhor 

poderia se lhe apresentar como caixa de ressonância: a política da Guera Fria 

ditada pelos Estados Unidos. Aqueles que jamais admitiram sequer uma saída 

administrada para os conflitos, preferindo tratá-los simplesmente como 

advindas dos setores perigosos da população, encontraram no 

combate aos perigos comunistas um novo respaldo para justificar os seus 

desmandos e colocar em prática todo tipo de perseguição.

Por isso, as ações desencadeadas pelo governo Dutra, pondo fim às 

mobilizações dos trabalhadores, na perspectiva do conservadorismo, resolveram 

simultaneamente duas ordens de problemas: satisfez às exigências do retrógrado
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44 . Conf. Jornal Folha do Povo, 24-11-1950.

idéias que devem ser repelidas, também não é sindicato". Mais do que isso, para 

o Ministro, os sindicatos deveriam organizar-se "inteira e absoluiamente

empresariado brasileiro e atendeu ao chamamento norte-americano de 

alinhamento contra a União Soviética. Embora a presença dos comunistas no 

movimento sindical fosse um fato notório, e o ABC era um claro exemplo disso, 

com a intervenção federal colocada em prática na maioria dos sindicatos 

combativos existentes no país, não apenas os comunistas foram perseguidos, mas 

todos aqueles trabalhadores que não se curvavam aos ditames da política oficial. 

Para fechar ainda mais o cerco, as exigências da legislação em vigor, ao tomar 

obrigatória a apresentação de atestados de boa conduta e de antecedentes 

expedidos pelos organismos policiais por parte daqueles que pretendessem 

concorrer às direções sindicais, era uma medida que deliberadamente 

inviabilizava a participação dos trabalhadores identificados com propostas 

políticas do campo das esquerdas. No ABC, vários exemplos dão provas disso. 

Em 1950, o presidente do Sindicato dos Químicos de Santo André não aceitou a 

inscrição de uma chapa de oposição, para concorrer às eleições naquele sindicato, 

sob a alegação de que a relação dos integrantes da referida chapa veio 

"desacompanhada dos necessários documentos, como sejam: atestados de boa 

conduta passado pela polícia local e certidão de antecedentes da Ordem Política 

e Sociar4*. Nesse mesmo ano, ao visitar Santo André para inauguração da 

Fundação da Casa Popular, o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, 

Honório Monteiro, em discurso pronunciado junto à Câmara Municipal de 

Vereadores além de defender a tese da união entre todas as classes, já que "as 

diferenças são contingências que não diminuem, que não degradam...", fez 

questão também de repudiar com veemência o sindicalismo "dirigido por uma 

minoria ativa" pois, segundo ele, "sindicatos que são dirigidos por três ou quatro 

homens de idéias subversivas, dizendo-se homens do trabalho, homens honestos;
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45 . Conf. Discurso pronunciado pelo Ministro do Trabalho, Honório Monteiro, junto à Câmara
Municipal de Santo André, 25-01-1950, in: Três anos de Administração no Município de Santo 
André (1948-1950) - Prefeito Antonio Flaquer, Santo André, Sociedade Impressora Brasileira, 
s/d, pp. 59-61.

46 . Conf. depoimento de Phíladelpho Braz, antigo militante sindical e político da região, em entrevista
concedia ao autor, 15-12-1995.

47 . Conf. Jornal Folha do Povo, 11-11-1952.
48 . Idem, ibidem.

Diante desse quadro, o comparecimento pessoal ou através de representantes de autoridades como 
o Ministro do Trabalho, Delegado Regional do Trabalho e Prefeito Municipal em uma simples 
festa de comemoração do trigésimo aniversário daquele sindicato é um feito por si só bastante 
sugestivo. Conf. Jomal Folha do Povo, 19-06-1953.

separados de partidos políticos", ou seja, "onde não devem mandar e não devem 

intervir quaisquer correntes políticas e, muito menos, correntes políticas 

contrárias aos nossos sentimentos!"45.

Como se vê, essas medidas desencadeadas contra os trabalhadores 

brasileiros não podem ser atribuídas a atitudes isoladas de determinadas 

autoridades pois refletiam uma visão majoritária presente no interior da própria 

classe dominante. A longa presença de interventores na direção do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Santo André, que perdurou de 1947 a 1956, atravessou dois 

governos democraticamente eleitos pelas umas, os quais, em última instância, 

foram os responsáveis por essa situação. Nesse período, evidentemente, o 

sindicato distanciou-se da sua tradição de luta para cumprir um mero papel 

assistencialista, bem a gosto da política oficial. Os seus diretores que, contando 

a aquiescência dos organismos fiscalizadores oficiais, gastavam 

irresponsavelmente o dinheiro da entidade promovendo festas e divertimentos 

particulares46, ao ganharem as páginas da imprensa local para destacar a 

organização modelar que imprimiram à frente do sindicato, faziam questão de 

frisar que "realmente, um dos pontos de maior importância e que mais carinho 

merece dentro do nosso Sindicato, é o que diz respeito à assistência sociaT'41. 

Sendo assim, ao justificarem as suas grandes realizações, eles faziam questão de 

destacar os serviços de assistência médica, dentária, jurídica, escola de 

datilografia, escola de corte e costura patrocinada pelo Serviço Social da 

Indústria e curso de alfabetização48. Seguindo essa mesma linha de atuação, os
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49 . Con£ Jornal Folha do Povo, 11-11-1952.
50 . Refiro-me aqui às grandes sínteses de História do Brasil voltadas prioritariamente para professores e

estudantes de história do Io e 2o graus, onde o período que se estende de 1945 a 1964 aparece em 
bloco sob a denominação de Período Democrático. Ver, entre outros, Boris Fausto. História do 
Brasil, São Paulo, EDUSP, 1995.

51 . Conf. Depoimento do bispo de Santo André, Dom Jorge Marcos de Oliveira, Jornal DGABC,
21-01-1979.

diretores do Sindicato dos Químicos de Santo André faziam suas programações 

de manter, para o futuro, o assistencialismo que já vinha sendo prestado aos 

associados e, nesse sentido, a construção de uma sede própria para a entidade 

"muito significará para o órgão(...) e para os associados que terão assim uma 

sede condigna, onde se reunir e onde serem atendidos em suas necessidades 

quanto à assistência social, médica e dentária"49.

Por tudo isso, a inclusão desse período como pertencente aos poucos 

intervalos democráticos vivenciados pela sobressaltada República Brasileira, 

como é frequente nas grandes sínteses de História do Brasil50, na perspectiva dos 

trabalhadores é no mínimo equivocada. Se a ocorrência de eleições diretas 

reforça aquele argumento, principalmente ao tomar como parâmetro os períodos 

de ditadura explícita, quando sequer esse direito é assegurado à população, por 

outro lado, a truculência governamental e empresarial na repressão aos 

movimentos organizados dos trabalhadores aponta em direção contrária, 

revelando uma face extremamente problemática.

Da parte dos setores conservadores, observa-se que havia uma suspeita 

generalizada em relação a todos aqueles que despontavam liderando algum tipo 

de movimento organizado. Partia-se do suposto de que essas pessoas, direta ou 

indiretamente, estavam ligadas ao comunismo internacional e, por isso, além das 

frequentes prisões que sofriam elas ainda eram fichadas e vigiadas de perto pela 

polícia. Muitos desses trabalhadores, que atuaram na região do ABC, 

continuaram sofrendo perseguições e prisões até mesmo após o golpe militar de 

1964, quando não mais estavam vinculados aos movimentos reivindicatórios51.
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52 . Conf. Depoimento de Philadelfo Bráz, antigo militante sindical do ABC. Jornal DGABC,
14-10-1979.

53 . Conf. Depoimento de Marcos Andreotti, antigo sindicalista da região. Jornal DGABC, 19-09-1982.
54 . Conf. Depoimento de Philadelpho Bráz, antigo militante sindical e político da região, em entrevista

concedia ao autor, 15-12-1995.

As dificuldades enfrentadas pelas lideranças do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Santo André, para reassumir o controle da entidade, são também 

bastante elucidativas, nesse sentido. A opção, adotada em 1954, de concorrer às 

eleições, enfrentando nas umas a chapa encabeçada pelo próprio interventor 

oficial, revelou-se inadequada. Segundo depoimentos dos envolvidos, ao 

constatar que havia perdido as eleições, o interventor desapareceu com todos os 

documentos comprobatórios do processo eleitoral, permanecendo no cargo por 

mais dois anos52. Somente em 1956, a reedição dessa mesma estratégia 

possibilitaria alcançar os objetivos almejados. Porém, isso só foi possível graças 

a alguns estratagemas adotados. Para evitar as demissões promovidas pelos 

empresários, que inevitavelmente ocorriam sempre que descobriam a 

predisposição de seus empregados a participarem de eleições sindicais, uma 

chapa foi montada com maioria de trabalhadores com mais de dez anos de 

empresa, ou seja, com estabilidade assegurada. Quanto aos demais, adotou-se o 

procedimento de só divulgar os nomes após a efetivação do registro, evitando 

assim as perseguições53. Mesmo assim, optou-se por uma figura que não estava 

afinada com a orientação política de combatividade para encabeçar a chapa, 

medida necessária para não levantar suspeitas que pudessem inviabilizar a 

posse54.

Cabe reconhecer também que com a posse de Juscelino Kubitschek na 

Presidência da República, a partir de janeiro de 1956, pelo menos no que diz 

respeito à repressão oficial, os trabalhadores sentiram-se mais aliviados. 

Paulatinamente, as mobilizações sindicais passaram a ser retomadas com claros 

indícios de uma nova conjuntura política que se avizinhava. Ainda em 1956, 

participaram de uma mobilização por aumento geral de salários e congelamento



121

dos preços, os sindicatos dos Metalúrgicos, Têxteis, Construção Civil, Químicos 

e Motoristas, todos de Santo André, acompanhando um movimento mais geral 

desencadeado principalmente pelos trabalhadores de São Paulo e Rio de janeiro, 

sob a coordenação do Pacto de Unidade Intersindical. Sob a ameaça de greve 

geral aprovada em várias assembleias pelos trabalhadores, o governo foi forçado 
a negociar55.

55 . Em relação a essas reivindicações pleiteadas, eis alguns dos pontos negociados entre representantes
dos trabalhadores e o Ministro do Trabalho, em reunião ocorrida em julho de 1956: a) 
congelamento por três meses dos preços dos produtos de primeira necessidade até a aprovação 
definitiva da lei do congelamento; b) o Ministro do Trabalho baixará portaria nomeando 
dirigentes sindicais para a fiscalização; c) garantia de novos níveis salariais a partir de Io de 
agosto daquele ano. Conf. Jornal de Santo André, 14 e 21-07-1956.

56 . Conf. Depoimento de Philadelpho Bráz, na época secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André, 23-08-1985.

Com a intensificação do processo industrial no ABC e a instalação de 

grandes indústrias também nas cidades de São Bernardo do Campo e São 

Caetano do Sul, destacando-se a ampliação da General Motors do Brasil e a 

criação de novas fábricas automobilísticas, inicia-se entre os trabalhadores 

metalúrgicos da região uma discussão sobre a necessidade do desmembramento 

do seu sindicato. À argumentação do crescimento da base metalúrgica naqueles 

municípios vizinhos, principal justificativa apresentada, somava-se o apoio 

claramente assumido pelas lideranças sindicais comunistas à tese do 

desmembramento, entendendo que essa era uma maneira de ampliar o raio de 

influência do partido56. Assim, nos anos 1958 e 1959, observando-se o que 

determinava a legislação vigente, respectivamente foram criadas a Associação 

dos Metalúrgicos de São Caetano e a Associação Profissional dos Trabalhadores 

nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Bernardo 

do Campo e Diadema, ambas transformadas posteriormente em sindicatos nas 

respectivas localidades.
Esse desmembramento da base dos trabalhadores Metalúrgicos do ABC, 

com a criação de três sindicatos autónomos para a mesma categoria, com sede
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nas principais cidades da região, ocorreu coincidentemente num momento em que 

as lutas organizadas dos trabalhadores davam sinais de recuperação. Os líderes 

perseguidos saíram da clandestinidade e voltaram a ocupar cargos de direção. Em 

janeiro de 1959, foi aprovado o regimento do Pacto de Unidade Intersindical da 

Borda do Campo, uma tentativa de reeditar no plano regional aquilo que já 

ocorrera anteriormente em São Paulo e Rio de Janeiro, cujo objetivo prioritário 

era buscar a superação das divergências de natureza política existentes entre as 

lideranças e promover a unificação da luta. Fortes campanhas salariais 

desenvolvidas principalmente pelos metalúrgicos, nos primeiros anos da década 

de 1960, conquistaram sucessivos reajustes salariais57. As greves foram 

retomadas como instrumento de pressão. De 1959 até o golpe de março de 1964 

foram realizadas vinte e cinco atividades grevistas somente na região58. 

Intensificaram-se as lutas pelo abono de natal e salário-família, conquistas que só 

foram alcançadas após várias greves e muitos conflitos envolvendo trabalhadores 

e o setor empresarial. Na avaliação dos militantes da região que estiveram 

diretamente envolvidos nessas reivindicações, muitos trabalhadores pagaram 

"altos tributos" para alcançá-las, sendo que "alguns estão atrofiados, uns 

morreram, outros foram torturados(..), presos e muitos marginalizados(..)"59'.

É também desse mesmo período o engajamento de setores da esquerda 

brasileira, com destaque para os comunistas, em campanhas de conteúdo 

populista gestadas e alimentadas no interior do próprio aparelho do estado. As 

bandeiras de cunho nacionalista, como a campanha o petróleo é nosso, que 

defendia o monopólio estatal na exploração do petróleo brasileiro e as

57 . Sobre essas campanhas consultar Aloízio Mercadante Oliva (coord.). Imagens da Luta: 1905-1985,
op. cit, pp. 104-105.

58 . Conforme levantamento feito pelo projeto Viva Cidade, o quadro de greves ocorridas no ABC nesse
período é o seguinte: sete em 1959, duas em 1960, quatro em 1961, quatro em 1962, quatro em 
1963 e quatro em 1964, nos meses anteriores ao golpe. Conf. Projeto Viva Cidade, Prefeitura 
Municipal de Santo André, 1989.

59 . Conf. depoimento de Philadelpho Bráz, antigo militante sindical da região. Jornal DGABC,
14-10-1979.
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nacional.

mobilizações pelas chamadas Reformas de Base são exemplos disso. Em Santo 

André, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos sob o controle dos comunistas 

engajou-se na luta pelas reformas de base e pela limitação da remessa de lucros 

para o exterior, fazendo questão de tomar público o seu

60 . Conf. material de propaganda da chapa da situação, liderada pelos comunistas, para ser reconduzida
à direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, abril de 1962.

61 . Conf. depoimento de Sylvio Péllico, antigo militante sindical de São Caetano, in: História dos
Metalúrgicos de São Caetano, CEDI - Programa "Memória e Acompanhamento do Movimento 
Operário no ABC", São Caetano do Sul, 1987, p. 26.

sólido apoio às autoridades do país, aos Sindicatos, às 
Sociedades Amigos de Bairros, aos Grémios Estudantis, enfim a 
qualquer organização que se disponha a tomar iniciativas que 
venham ao encontro dos interesses dos trabalhadores e do povo 
em gerafQ.

Nessa mesma linha, a tese que combatia as multinacionais em defesa das 

indústrias brasileiras possibilitou até mesmo aproximações entre sindicalistas e 

empresários nacionais. Como narra um antigo diretor do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Caetano, quando o governo Goulart abriu concorrência para 

fabricação de motores marítimos no Brasil, ganhou a concorrência uma empresa 

alemã, em detrimento da Equipamentos Villares, constituída com capital

Aí foi feito todo um trabalho aqui nesse sindicato para poder 
deixar sem efeito a concorrência e fazer com que João Goulart 
desse preferência para a firma nacional(...). E conseguimos 
reverter isso. Foi um trabalho de fôlego, onde fomos conversar 
com os ativistas que estavam na assembléia, com os sindicatos 
todos, fomos a Brasília Foi um negócio muito bem feito 
mesmo61.

Também a ala progressista da Igreja Católica da região, fazendo questão de tomar 

público o seu envolvimento com as lutas dos trabalhadores, engajou-se na 

campanha das reformas de base. Utilizando-se dos veículos de comunicação, o 

próprio bispo Dom Jorge veio a público para apresentar-se como um dos
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62 . Conf. Jornal O Arauto do Pentágono, 14-06-1962.

soldados da luta pelas reformas ao mesmo tempo em que convidou "o povo para 

fazer o mesmo, atendendo a esse grande apelo cívico"62.

Diante desse contexto, a retomada das mobilizações sindicais na região, 

nesse período, revela também as suas ambigiiidades: por um lado, mostrou-se 

forte e eficiente, arrancando conquistas importantes junto ao empresariado local; 

por outro, além de orientar muitas de suas ações a partir de uma lógica populista 

advinda de setores da própria classe dominante, também não demonstrou 

consistência em termos de representatividade, uma vez que, diante do golpe 

militar imposto ao país em março de 1964, não houve por parte da grande maioria 

dos trabalhadores locais nenhuma reação que visasse à defesa das entidades 

afetadas.

No que diz respeito à orientação política majoritariamente adotada no 

interior desses vários movimentos organizados, que tiveram lugar entre os 

trabalhadores do ABC no período que se estende das décadas de 1930 a 1960, a 

hegemonia deve ser creditada aos comunistas, os quais, progressivamente, 

ocuparam os espaços deixados pelos anarquistas.

Utilizando-se da tática de formar células de militantes nos bairros e nas 

fábricas, os pecebistas, a partir da década de 1930, assumiram por diversas vezes 

a direção de vários sindicatos criados na região e se tomaram lideranças de 

muitos dos movimentos desencadeados pelos trabalhadores locais, principalmente 

aqueles vinculados ao local da produção. Suas bandeiras de luta, geralmente 

sintonizadas com as necessidades concretamente vivenciadas pelos trabalhadores, 

além de funcionarem como uma espécie de propaganda indireta, que possibilitou 

um crescente prestígio dos seus militantes, foram também referência fundamental 

para todos aqueles que, direta ou indiretamente, se relacionaram com a realidade 

e as reivindicações dos trabalhadores da região. Por isso, quando Armando 

Mazzo, combativo militante comunista da época, afirma que "nossa atuação(...)
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A destacada atuação desses militantes na região, durante o período que se 

estende de 1930 às vésperas do golpe militar de 1964, rendeu-lhes inúmeras 

perseguições e violências praticadas pelas forças repressoras do Estado e pelos 

empresários. Mas as dificuldades por eles enfrentadas situavam-se também nas 

ambiguidades presentes no interior do próprio Partido Comunista, refletindo-se 

na maneira de ler a realidade e orientar a condução das lutas. Guiados pela 

compreensão de que "o capitalismo leva fatalmente ao socialismo", não foram 

poucos os esforços desses militantes comunistas no sentido de "romper todos os 

freios que estão impedindo o nosso desenvolvimento capitalista", como afirmava 

Prestes. Na medida em que se avaliava que o Brasil não apresentava ainda as 

condições objetivas para uma revolução, a tarefa dos comunistas deveria ser a de 

ajudar o país na consolidação de "sua etapa democrático-burguesa" e, para isso,

havia projetado nossos nomes" e que "éramos considerados defensores 

intransigentes dos trabalhadores"63, além de um evidente otimismo que sua fala 

contém, ela representa também uma efetiva hegemonia por eles conquistada entre 

as lideranças sindicais e políticas de trabalhadores na região e revela o empenho e 

entusiasmo com que alguns integrantes do seu partido cumpriam as tarefas que 

lhes eram atribuídas.

63 . Conf Armando Mazzo. Memórias de um militante político e sindical no Abc, op. cit, p. 104.
64 . Luiz Carlos Prestes. A situação no Brasil e no mundo, in: Luiz Carlos Prestes, Problemas Atuais da

Democracia, Rio de Janeiro, Editorial Vitória, s/d, p. 71.

na situação atual do Brasil(..), nada pode haver de mais 
reacionário do que pretender a salvação da classe operária em 
qualquer coisa que não seja o desenvolvimento ulterior do 
capitalismo. Está nisto a base material, objetiva, de uma ação 
democrática unificada(...) do proletariado com a burguesia 
nacional progressistaM.

Esses são elementos que não podem ser desconsiderados ao se buscar 

explicações para atitudes dos comunistas que destoam profundamente dos seus 

alardeados compromissos de transformação social, como o apoio aos governos de
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No primeiro caso, alegando a necessidade de combate ao mal maior

esquerdas, combatendo

companheiros para

generalizados aos homens do governo que enfrentam na prática problemas 

concretos de terrível complexidade e cada vez mais difíceis". Daí, o apelo aos

65 . Conf. Entrevista de Fernando Lacerda concedida à Diretrizes, em 27-5-1943. Citado por Edgard 
Carone. A Terceira República (1937-1945), Rio de Janeiro, Difel, 1976, pp. 505-506.

representado pelo nazismo, os comunistas deixaram de lado as qualificações de 

traidor nacional, atribuídas anteriormente a Getúlio, para engrossar as fileiras 

dos seus aliados. Embora dentro do próprio partido coexistissem interpretações 

com nuanças diferenciadas, todos se esforçaram para justificar a necessidade da 

chamada unidade nacional. Fernando de Lacerda, em entrevista concedida à

imprensa em 1943, além de defender enfaticamente o apoio ao governo, chegou 

mesmo a criticar os velhos métodos de trabalho e organização adotados pelas

Getúlio Vargas e Adhemar de Barros, fiéis representantes dos interesses da 

dominação no país.

toda crítica vazia, que não ajudasse a construção e consolidação 
da unidade nacional anti-hitlerista, ao reforço popular 
democrático do governo atual, a mobilização de todo o povo 
para criar aquilo que o presidente Vargas denominou de 
mentalidade de guerra"65,

desaconselhando, enfim, a própria reorganização clandestina do Partido 

Comunista. Luís Carlos Prestes, por sua vez, em 1944, ainda na condição de 

preso político do Estado Novo, embora continuasse reconhecendo os erros e 

defeitos praticados pelo governo getulista, também entendeu que vencer a guerra 

seria a tarefa essencial do momento. Por isso, defendeu uma "forte e ampla 

unidade nacional" que "pode e deve ser alcançada em tomo do governo 

constituído". Mais do que isso, colocou-se contrariamente ao "combate 

doutrinário ao Estado Novo e à Constituição vigente", bem como "aos insultos
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66 . Luís Carlos Prestes. Comentários a um documento aliancista aparecido nos últimos meses de 1943,
in: Luiz Carlos Prestes, Problemas Atuais da Democracia, Rio de Janeiro, Editorial Vitória, 
s/d, pp. 45-49.

67 . Luís Carlos Prestes. União nacional p'
Problemas Atuais da Democracia, Rio,

68. Idem, ibidem.

para a democracia e o progresso, in: Luiz Carlos Prestes, 
io de Janeiro, Editorial Vitória, s/d, pp. 77-94.

contra a

apoiar aberta, franca e decididamente o governo na sua política 
de guerra contra o nazismo. Estar prontos para colaborar com 
todos os que efetivamente lutem agora contra o nazismo, 
quaisquer que tenham sido suas atitudes anteriores e quaisquer 
que sejam suas opiniões públicas, credos religiosos, pontos de 
vista ideológicos oufilosóficos(... )66.

Um ano depois, em 1945, o panorama político do país passou por 

profundas alterações. A Segunda Guerra havia terminado, colocando fim ao 

perigo nazista, a campanha pela anistia aos presos políticos no Brasil tomou-se 

vitoriosa e reconquistou-se o direito de livre organização partidária. 

Curiosamente, entretanto, o PC na legalidade manteve a mesma linha adotada 

anteriormente. Como os esforços de guerra não mais justificavam tal atitude, as 

argumentações agora estavam fundamentadas na necessidade de conduzir o 

Brasil pelos caminhos do progresso, tarefa essa que, "para levá-la a bom termo, 

de maneira ordeira e pacífica, é que precisamos da união mais firme e leal de 

todo nosso povo, dos patriotas, democratas e progressistas de todas as 

classes"61. Com isso, o Partido deixava clara a sua opção por uma atuação dentro 

dos marcos estabelecidos institucionalmente, já que os seus integrantes estavam 

"convencidos de que dentro de um Parlamento democrático livremente eleito, de 

que participem os genuínos representantes do povo, será possível e 

relativamente fácil encontrar a solução progressista de todos os nossos 

problemas"63. Mais do que isso, desconsiderando tradicionais formas de lutas 

dominação capitalista em tomo das quais historicamente os 

trabalhadores sempre estiveram engajados, eles passaram a entender que "contra 

uma unidade tão ampla só poderá ficar a minoria reacionária e fascista que 

ainda espera conseguir deter a avalanche democrática com golpes de estado e 

guerra civil", acreditando, porém, que
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lutamos e lutaremos pela unidade nacional e estendemos a mão 
a todos os brasileiros, mas não fazemos cambalachos nem 
cederemos uma linha aos desordeiros, aos golpistas, trotskistas 
e demais aventureiros a serviço do fascismo e dos piores 
inimigos do nosso povo0.

Tendo por base essa concepção de organização e intervenção partidária, os 

comunistas participaram dos pleitos eleitorais que tiveram lugar rio país no triénio 

1945-1947. Portanto, não é de se estranhar que o Partido tenha apoiado, nas

69. Idem, ibidem.
70 . Idem, ibidem, p. 84.
71 . Conf. Santo André e seus problemas, documento de campanha de Armando Mazzo candidato à

prefeitura municipal de Santo André, 01-11-1947. Citado por Ademir Mediei. 9 de novembro de 
1947: a vitória dos candidatos de Prestes, op. cit, pp. 46-47.

todos juntos(..) operários e patrões progressistas, camponeses e 
fazendeiros democratas, intelectuais e militares, havemos de 
vencê-la, dirigir nossa Pátria pelo caminho do progresso e 
salvar nosso povo do aniquilamento físico, do atraso cultural e 
da decadência moral que o ameaça63.

Sendo assim, além de costurar suas alianças à direita, o PCB rejeitava todos 

aqueles que não se alinhavam às suas propostas, ainda que pertencentes ao campo 

das esquerdas, combatendo-os como adversários e com a mesma argumentação 

dos setores conservadores, dentro do princípio de que

os comunistas apoiaram Adhemar de Barros(...) porque ele se 
comprometeu perante 300 mil pessoas no Vale do Anhangabaú e 
assinou um documento no qual se comprometia a defender a 
Constituição, a legalidade de todos os partidos, inclusive a do 
PCB, e a combater a carestia de vida11.

Nessas eleições, o candidato comunista Armando Mazzo foi eleito 

deputado estadual pela região do ABC. Transcorridos vários anos, ele fez uma 

veemente crítica ao comportamento do seu partido naquele episódio:

eleições estaduais de 1947, a candidatura de Adhemar de Barros para o governo 

de São Paulo, pois o classificavam como um candidato de propostas 

progressistas. Conforme explicações prestadas posteriormente aos eleitores da 

região do ABC,
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dos seus militantes que, há mais de duas décadas, participavam ativamente das 

lutas ali desenvolvidas, o que contribuiu para o crescimento do prestígio dos 

comunistas entre a população trabalhadora da região. Em Santo André, nas 

eleições presidenciais ocorridas em dezembro de 1945, o desconhecido candidato 

do PC, Yeddo Fiúza, obteve 27,8% dos votos e superou em muito o Brigadeiro 

Eduardo Gomes, que recebeu a adesão de apenas 9,1% dos eleitores locais. Esse 

desempenho de Fiúza na região toma-se ainda mais significativo quando

72. Armando Mazzo. Memórias de um militante político e sindical no ABC., op. cit, p. 110, grifos 
meus.

73 . Em 1945, os comunistas elegeram para o Congresso Nacional (Assembléia Constituinte) quatorze 
deputados e um senador; nas eleições estaduais de 1947, elegeram quarenta e seis deputados em 
quinze assembléias estaduais e, nesse mesmo ano, elegeram nas eleições municipais dois prefeitos 
e algumas dezenas de vereadores. Conf Ronaldo H. Chilcote. O Partido Comunista Brasileiro: 
conflito e integração - 1922-1972, Rio de Janeiro, Graal, 1982, especialmente o tópico 4 - 
Ressurgimento e declínio: 1945-1972.

Grande parcela do povo(..) tinha Adhemar na conta de político 
corrupto. Os membros do seu partido, o Partido Social 
Progressista, se incumbiam de espalhar para o povo a imagem 
desse político, com a propaganda Adhemar rouba mas realiza 
ou Adhemar rouba mas deixa os outros roubarem(..). O 
Comité Central(...) fez um acordo político mediante contrato 
definido em um programa e compromisso de realizações por 
parte do senhor Adhemar(...). Não só o apoiaram, como 
determinaram a todo o Partido no Estado dar tarefas a todos os 
comunistas, como movimentar o povo. Adhemar de Barros foi 
eleito(...). No palácio, Estocai de Morais e eu, depois de 
participarmos de uma reunião de deputados, convocada pelo 
governador, interrogamos o senhor Adhemar sobre quando ele 
iria cumprir os compromissos assinados com o nosso Partido. 
No seu costumeiro linguajar, Adhemar esbravejou: Ora! Ora! O 
papel assinado com vocês serve para limpar a bunda71.

Se essa conduta política adotada pelo Partido Comunista, orientada pelo 

princípio da paz e tranquilidade e pelo espírito de colaboração entre as classes, 

revelar-se-ia problemática, forçando uma posterior alteração em sua linha de 

ação, o fato é que, nesse período, os resultados eleitorais obtidos foram bastante 

alentadores, principalmente se levarmos em consideração os muitos anos em que 

o partido foi forçado a manter-se na clandestinidade73.

No caso do ABC, esse sucesso deve ser creditado também ao desempenho
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alterações que se

comparado com o cômputo geral das votações no país, onde o Brigadeiro 

Eduardo Gomes, o segundo candidato mais votado, ultrapassou o comunista em 

25%. Expressivos resultados também foram obtidos pelos pecebistas no ABC nas 

votações de legenda e para o Senado Federal. No primeiro caso, o Partido 

Comunista foi a segunda legenda mais votada, ficando atrás apenas do Partido 

Trabalhista Brasileiro e superando em muito todas as demais agremiações 

partidárias. Em relação à votação dos candidatos a senador, Luiz Carlos Prestes,

74 . Conf. Jornal Borda do Campo, 03-02-1946. De acordo com essa mesma fonte, os resultados das 
eleições presidenciais de dezembro de 1945 no município de Santo André foram os seguintes:

Candidatos ________
Eurico Gaspar Dutra
Yeddo Fiúza_________
Eduardo Gomes

Cabe lembrar que

cidades da região.

Votos obtidos 
15.914 
7.059

_____________________ 2.312_____________________________________
__ ______ x nessa data, embora São Bernardo do Campo já houvesse adquirido a sua 

autonomia administrativa, o município de Santo André continuava sediando todas as demais 
cidades da região.

75 . Conf. Uma Longa Tradição de Lutas: história das lutas da região do ABC. Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, s/d, mimeo., p. 41.

% em relação ao total de votantes 
_____________ 62,7%_________  
_____________ 27,8%_________  

9,1%

processaram no cenário político internacional, refletindo-se intemamente, as 

perseguições e repressões do Estado novamente desabaram sobre a classe 

trabalhadora. O PCB, em curto espaço de tempo, teve o seu registro partidário 

cancelado pelo TSE e todos os seus parlamentares eleitos foram cassados pelo 

próprio Poder Legislativo.

Esse foi o quadro apresentado para os comunistas às vésperas das eleições 

municipais de 1947. Novamente na ilegalidade, para tomar parte nessas eleições, 

enfrentando todos os entraves oficiais, tiveram que fazer uso de alguns artifícios.

o terceiro mais votado, perdeu apenas para Marcondes Filho e para Getúlio 

Vargas74. Também nas eleições estaduais de 1947, o partido conseguiu na região 

um desempenho não menos notável, elegendo como deputado estadual o 

marceneiro Armando Mazzo. Para isso, segundo o próprio Mazzo, somente no 

interior das empresas locais, o Partido dispôs de quarenta e uma células 

partidárias trabalhando pela sua eleição75.

Com Dutra na Presidência da República e as
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Diante disso, o principal trunfo dos comunistas para essa campanha 

eleitoral foi o próprio prestígio que seus militantes acumularam ao longo dos 

anos junto à população trabalhadora da região. E isso eles souberam explorar 

com eficiência. Em Santo André, até mesmo a indicação dos candidatos ao cargo 

de vereador se deu através de uma consulta aos colegas de trabalho76, o que, de 

alguma forma, comprometia as pessoas com a eleição dos escolhidos. Para 

prefeito, o candidato lançado foi Armando Mazzo, eleito recentemente deputado 

estadual e que tinha no seu currículo uma ativa participação em vários 

movimentos da região. Além disso, adotou-se a estratégia de que cada candidato 

deveria fazer a sua campanha nos locais onde era anteriormente conhecido. 

Diversos comités eleitorais foram criados nos bairros e nas fábricas e as reuniões

No ABC, abrigar seus candidatos na sigla do Partido Social Trabalhista foi a 

alternativa encontrada.

76 . Ademir Mediei. 9 de novembro de 1947: a vitória dos candidatos de Prestes, op. cit., p. 13.
77 . Conf. Jomal O Município, 18-10-1947.

anteriormente defendido, vislumbrando a possibilidade de uma única candidatura 

que congregasse essas forças políticas divergentes também no município77. 

Outros, de forma irónica, denominavam o PST de "Partido de Copa e Cozinha, 

por ter nascido na intimidade da roda presidencial" e indagavam se "votando em

nas casas onde, diferentemente dos grandes comícios, os amigos, parentes e 

vizinhos podiam opinar, ouvir e ser ouvidos, foi um recurso sobejamente 

utilizado.

As dificuldades também se fizeram presentes. Diante do quadro de 

animosidades para com os comunistas, posto de forma generalizada, no ABC, as 

hostilidades podiam ser percebidas através das argumentações presentes na 

imprensa local. Alguns estranhavam as atitudes dos comunistas ao lançarem 

candidatura própria, fazendo apelos para que o Partido mantivesse a sua 

coerência em tomo da defesa da União Nacional e do Governo de Confiança
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78 . Idem, ibidem, 25-10-1947, grifos meus.
79. Idem, ibidem.
80 Conf. Jornal de São Caetano, 30-11-1947.
81 . Conf. Jomal de São Caetano, 16-11-1947 e 30-11-1947 e Jornal O Município, 22-11-1947.

Armando Mazzo, estamos votando no Sr. Eurico Gaspar Dutra ou no Sr. Luiz 

Carlos Prestes"™. Também, chamavam atenção para o espantoso fato desse 

mesmo partido, próximo ao Presidente da República, apresentar como candidato 

à prefeitura municipal de Santo André um deputado eleito pelo extinto Partido 

Comunista do Brasil, o que era considerado incrível e absurdo, pois isso se dava 

"no momento em que o PC perdeu o seu registro(..), na hora certa em que se 

espera a cassação dos mandatos de todos os parlamentares comunistas(...), na 

hora precisa em que o Brasil rompe suas relações diplomáticas com a União 

Soviética"™. Mas as críticas mais incisivas eram provenientes daqueles setores 

que combatiam abertamente passeatas, comícios e demais formas de 

manifestação dos partidários de Prestes. Lamentando ser isso possível mesmo 

depois que o PCB fora fechado, apelavam para que as autoridades coibissem 

aquilo que era caracterizado um abnso praticado pelos comunistas80.

Finalmente, após inúmeros sobressaltos, a campanha chegou ao fim. 

Apurados os votos, com o resultado das umas, a perplexidade tomou conta dos 

setores conservadores locais. Os comunistas conseguiram o seu feito mais notável 

na região, elegendo o prefeito de Santo André e treze vereadores para a câmara 

municipal81.

A notícia explodiu como uma bomba. Integrantes da classe dominante 

local procuravam encontrar os responsáveis pela vitória dos comunistas, 

lamentando a falta de entendimentos no campo da direita, uma vez que seus 

representantes não conseguiram unificação ao longo da campanha. 

Inconformados, os setores derrotados procuravam estratagemas que pudessem 

inviabilizar a posse dos eleitos. A imprensa divulgava com estardalhaço as 

informações de que empresários prestes a implementar negócios na cidade,



133

Impetraram recursos judiciais o Partido Social Progressista - PSP, o 

Partido Democrata Cristão - PDC e o diretório central do próprio Partido 

Social Trabalhista - PST, pelo qual haviam sido eleitos Mazzo e demais 

comunistas do ABC. Apesar de todos os candidatos terem sido regularmente 

registrados na Justiça, sem qualquer contestação ou impugnação, foram as 

alegações apresentadas pelo PST, que agora não mais reconhecia a existência do 

seu diretório em São Paulo, o álibi que os defensores da Justiça precisavam para 

tomar uma posição. Assim, contrariando a decisão do TRE de São Paulo, que se

Na verdade, a reação contra a eleição dos candidatos comunistas não se 

restringiu apenas a Santo André e demais localidades onde os mesmos obtiveram 

resultados eleitorais positivos. Ela estava situada dentro dum contexto muito mais 

amplo que levara ao recente fechamento do PCB e cassação de seus 

parlamentares: a política da Guerra Fria, lançada abertamente pelos Estados 

Unidos a partir de 1947. Isso também influenciou os setores conservadores na 

receptividade das propostas que visaram a impedir a posse dos comunistas, ainda 

que eles tivessem sido eleitos dentro das normas institucionais tão prezadas pela 

classe dominante.

82 . Conf. O Município, 06-12-1947. Citado por Ademir Mediei. 9 de novembro de 1947: a vitória dos
candidatos de Prestes, op. cit., p. 55.

83 . Conf. Jornal de São Caetano, 30-11-1947.

desestimulados, optavam agora por outras localidades e outros que ali se 

encontravam instalados ameaçavam mudar com suas indústrias "se um 

determinado candidato tomar posse no cargo"32. Diante desses rumores, os 

comunistas protestaram contra as manobras organizando uma passeata, 

duramente reprimida pela polícia. Segundo o Jornal de São Caetano, que também 

não poupava críticas a Mazzo e seus companheiros, no dia do ato "Santo André 

apresentava-se como cidade em tempo de guerra(..). Cavalarianos e tiras 

recrutados em São Paulo apossaram-se da cidade para impedir a passeata de 

regozijo e protesto dos marxistas"33.
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Ademir Mediei 9 de

posicionara contrariamente aos recursos, às vésperas do dia da posse dos eleitos, 

o TSE declarou inexistentes todos os registros dos candidatos do PST em São 

Paulo, o que implicou a anulação dos votos a eles atribuídos, verificação de 

novos quocientes e posse de outros candidatos84.

Os comunistas, através de seu órgão de divulgação, vieram a público para 

denunciar que

carro lança jatos d agua, soldados armados de fuzis e 
metralhadoras, transformaram a praça Embaixador Pedro de 
Toledo e as ruas de acesso à Câmara Municipal em verdadeira 
praça de guerra Os reacionários precisavam garantir o roubo 
político(...). A luta era desigual. O povo desarmado contra o 
super-armado aparato da reação8 .

Na sequência, usando de variados tipos de violência, os policiais partiram 

para cima da multidão, dispersando, prendendo e batendo nos manifestantes. Em 

reconhecimento a esse ato de bravura, um dos nobres vereadores empossados 

pediu um voto de aplauso e agradecimento aos "gloriosos heróis anónimos da

o povo paulista não pode reconhecer outro prefeito para Santo 
André senão aquele que elegeu a nove de novembro, contra a 
vontade de Dutra e Adhemar, o líder operário Armando Mazzo. 
Nem pode aceitar a composição das Câmaras municipais de 
Santos, São Paulo, Santo André, Sorocaba, senão com a maioria 
dos vereadores comunistas que para as mesmas elegei?5.

Em Santo André, no dia da posse, os candidatos comunistas se 

concentraram em frente ao prédio da Câmara Municipal, local determinado para a 

realização da cerimónia, contando com o apoio de vários moradores que também 

compareceram. A polícia, ali presente com todo seu aparato, estava preparada 

para assegurar aquilo que a justiça determinara. Armando Mazzo, o prefeito que 

não foi empossado, descreveu a situação:

84 . Conf. Processos do TRE de São Paulo de novembro de 1947. Citado por
novembro de 1947: a vitória dos candidatos de Prestes, op. cit., pp. 71 a 76.

85 . Conf. A Classe Operária, 07-01-1948. Citado por Ademir Mediei. 9 de novembro de 1947: a vitória
dos candidatos de Prestes, op. cit, p. 82.

86 . Armando Mazzo. Memórias de um militante político e sindical no ABC, op. cit, p. 121.
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87 . Ademir Mediei. 9 de novembro de 1947: a vitória dos candidatos de Prestes, op. cit., p. 89.
88 . Conf. palestra proferida por Manoel dos Santos no I Congresso de História da Região do Grande

ABC. Anais do I Congresso de História da Região do Grande ABC, Santo André, Prefeitura 
municipal de Santo André, 1990, p. 210.

Em 1949, Miguel Guillen, outro dos vereadores eleitos que não tomou posse, foi preso e ficou 
uma semana detido sem sequer descobrir qual era o motivo da prisão. Conf. depoimento ao Jornal 
DGABC, 07-10-1979.

ou expedientes; outros, fugindo das perseguições policiais foram forçados a 

abandonar a região e aqueles que persistiram na militância amargaram sucessivas 

prisões. Manoel dos Santos, um dos vereadores comunistas, eleito e não 

empossado, relatou da seguinte maneira as dificuldades por ele enfrentadas a 

partir daquele episódio:

sofri bastante, perdi emprego e fiquei quase um ano 
desempregado. Quando conseguia, finalmente, um emprego, 
logo no dia seguinte era despedido porque vinham ordens da 
Federação das Indústrias. Diziam que eu representava uma 
organização operária para fazer greve. Foi quando visitei a 
Pirelli, a última indústria que decidi procurar. O chefe do 
departamento pessoal me disse para não procurar mais nenhum 
emprego na indústria porque meu nome estava na lista negra e 
ninguém iria me dar uma oportunidade(...). Os companheiros 
sabiam do meu drama Dois deles me viram andando pelas ruas 
e me perguntaram porque não estava trabalhando. Eu contei. 
Disseram-me: almoça e volta aqui. Quando voltei, deram-me 
uma carroça e um cavalo, além de dinheiro para comprar 
mercadorias e vender ao povo**.

Somente em fins da década de 1950, com algumas medidas de caráter

democratizante adotadas durante o governo de Juscelino Kubitschek, os

polícia de São Paulo"*1. A posse dos não-eleitos estava assegurada. Os 

comunistas perderam aquela batalha.

Com esse duro golpe desferido contra os militantes comunistas do ABC, o 

PCB na região permaneceu desarticulado por mais de uma década. Até porque, 

com a persistência da repressão orquestrada pelo governo federal, a maioria das 

lideranças se viu impossibilitada de manter o mesmo grau de envolvimento e 

intervenção nas lutas locais. Uns, integrando as listas negras dos empresários, 

não conseguiram mais empregos formais, sendo obrigados a sobreviver de bicos



136

Velhas lutas e novas leituras: a emergência de outros sujeitos

Com os militares no comando do governo, novamente as lideranças 

políticas dos trabalhadores do ABC foram violentamente perseguidas e afastadas

89 . Conf. depoimento de Philadelpho Braz prestado a Thimoteo Camacho, 16-01-1986.
90. Idem, ibidem.

A iniciativa, nessa época, de subdividir o Sindicato dos Metalúrgicos local 

em três bases territoriais, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano 

do Sul, como já foi abordado anteriormente, também contou com o envolvimento 

direto dos comunistas, que mantiveram o controle da direção nas três entidades. 

Em Santo André, os militantes pecebistas introduziram o Centro Popular de 

Cultura, que passou a cumprir importante papel na difusão das teses do Partido e 

na formação de novos quadros. Partia-se do entendimento de que "quando a 

mensagem era levada por uma pessoa de nível untversitário(..), isso ajudava na 

formação de quadros, ia formando(...), no bom sentido, uma espécie de elite, de 

vanguarda no meio do operariado"^. Recorria-se, assim, a clássica forma de 

intervenção social das esquerdas onde um centro gerador de políticas tem lugar 

privilegiado.

Tudo isso, entretanto, seria abruptamente interrompido pelo golpe militar 

de 1964 e, em pouco tempo, as organizações representativas dos trabalhadores na 

região encontraram-se, mais uma vez, completamente desarticuladas.

militantes comunistas do ABC voltaram a se rearticular na região, ocupando 

novamente várias diretórias de sindicatos locais. Como recordou tempos depois 

um antigo militante sindical de Santo André, com o governo de JK,
apesar do seu caráter burguês, pró-capitalismo, teve um período 
em que se respirou uma certa liberdade. Foi nessa época que o 
pessoal começou a voltar para o sindicato. Para se ter uma 
idéia, essa euforia que se vive hoje, com a legalização de todos 
os partidos, com todo mundo discutindo e se interessando por 
política, existiu naquela época, principalmente a partir de 
195 f9.
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91 . Conf. depoimento de Pe. José Mahon ao Projeto Viva Cidade, 15-06-1990.
92 . Conf depoimento do ex-bispo diocesano de Santo André, Dom Jorge Marcos de Oliveira. Jornal

DGABC, 01-04-1984.

de suas funções. Os sindicatos mais combativos sofreram intervenções e 

passaram a ser dirigidos por representantes oficiais, que colocaram em prática as 

orientações ditadas pelo novo regime. Os militantes comunistas presos, exilados 

ou mergulhados na clandestinidade forçosamente deixaram de atuar nos 

movimentos organizados. Em várias paróquias do ABC, os integrantes da ala 

progressista da Igreja tiveram os seus passos vigiados. Nas missas, passou a ser 

frequente a presença de um representante da polícia para gravar o que estava 

sendo falado. No Jardim Zaira, por exemplo, um dos bairros pobres da periferia 

de Mauá, até as mulheres dos movimentos comunitários foram presas e 

torturadas, permanecendo na cadeia por vários dias e, conseqúentemente, 

perdendo os seus empregos91.

Um clima de terror instalou-se no país. Como relembra o então bispo da 

diocese de Santo André, as famílias residentes na região viviam inseguras, 

qualquer tipo de reunião era proibida e até mesmo as festas eram controladas. 

Todos receavam morrer por acaso92.

As sucessivas perseguições com prisões, torturas e mortes praticadas pelas 

forças policiais provocaram pânico e dispersaram os trabalhadores aglutinados 

nos movimentos organizados. Vários são os exemplos dessa natureza, ocorridos 

na região. Rolando Fratti, militante do Partido Comunista local, foi preso com o 

Golpe Militar de 1964 e posteriormente exilado no exterior, num episódio que 

envolveu o sequestro do embaixador dos Estados Unidos e negociação da sua 

soltura em troca da libertação de presos políticos. Ele só voltou ao país bem mais 

tarde, em fins da década de 1970, com a aprovação da lei da anistia. Segundo 

Fratti, antes disso nem tinha sentido voltar ao país, porque "não havia mais
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Nessas circunstâncias, as entidades sindicais, esvaziadas de suas

nenhuma possibilidade para a esquerda no Brasil, até a esquerda pacífica tinha 

sido esmagada, as suas principais lideranças eles mataram"93. Olavo Hansen, 

funcionário da Quimbrasil e membro do Sindicato dos Químicos do ABC, foi 

preso em 1970, juntamente com mais dezessete militantes, durante uma simples 

panfletagem de Io de maio. Após ter sido submetido a várias sessões de torturas e 

encontrar-se bastante machucado, sob os protestos dos demais militantes detidos, 

Hansen foi transferido pelos policiais para um hospital. Dias depois o corpo do 

militante sindical foi encontrado jogado num matagal do bairro Ipiranga, em São 

Paulo94.

93 . Con£ depoimento de Rolando Fratti ao Projeto Viva Cidade, 14-02-1990.
94 . Conf. Sindiquim, Revista do Sindicato dos Químicos do ABC, edição comemorativa de cinquenta

anos, 1988, pp. 08-09.
95 . Aloízio Mercadante Oliva (coord.). Imagens da Luta: 1905-1985, op. cit, p. 124.
96 . Segundo depoimentos de vários militantes envolvidos, a convocação e preparação da intervenção

oposicionista nesse ato deu-se de forma silenciosa, sendo a Igreja um dos principais espaços 
utilizados para isso.

lideranças mais combativas ou dirigidas por interventores oficiais, "perderam o 

papel de instrumento de luta da classe para reforçarem sua condição de 

aparelho político do Estado, dominando, amortecendo e dificultando os 

movimentos de reivindicação dos trabalhadores"95 e as atitudes daqueles 

pretensos dirigentes sindicais davam mostras do quanto eles estavam distanciados 

de suas bases. O episódio que envolveu as comemorações do Io de Maio, em 

1968, é bastante ilustrativo.

Um ato público organizado por sindicatos diversos do ABC e de São 

Paulo, foi marcado para ser realizado na Praça da Sé, em São Paulo. Como 

convidado especial, nada menos do que o interventor federal nomeado como 

governador do estado pelo regime militar, Abreu Sodré. Os setores 

oposicionistas, que combatiam as atitudes das direções pelegas, também 

convocaram os trabalhadores para esse evento, como estratégia para retomar as 

mobilizações96. Quando o ato teve início,
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lamentou assim o seu insucesso:

presidente,

97 . Conf. História dos Metalúrgicos de São Caetano, CEDI - Programa "Memória e Acompanhamento
do Movimento Operário no ABC", São Caetano do Sul, 1987, p. 40.

98 . Idern, ibidem, p. 40.
99 . Idem, ibidem, p. 41. Extraído do Jornal A Gazeta, 02-05-1968.

os discursos dos pelegos foram seguidos de vaias. Quando o 
governador foi falar, as vaias irromperam novamente na praça 
e os manifestantes começaram a jogar bolas de papel e pedaços 
de pau no palanque. Abreu Sodré, machucado na testa, teve que 
se retirar(...). A oposição tomou o lugar da Comissão Oficial. 
Foram feitos vários discursos de protesto contra as medidas 
económicas e políticas do regime militar(...). Em seguida, o 
palanque foi queimado e centenas de trabalhadores foram até a 
Praça da República em passeata1.

Nos dias seguintes, através de reunião no Palácio dos Bandeirantes e por meio de 

publicação de uma nota conjunta, as direções sindicais, incluindo os três 

sindicatos dos metalúrgicos do ABC, solidarizaram-se com o governador e 

atribuíram a responsabilidade pelos incidentes a estudantes baderneiros e 

subversivos98. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André

Eu consegui trazer 15 ônibus de Santo André, lotado de 
trabalhadores. Bastou descerem dos mesmos e aparecerem na 
Praça da Sé, pronto: lá estavam os agitadores nos ofendendo e 
chamando-nos de pelegos. O duro mesmo foi quando percebi, 
entre os trabalhadores que vieram comigo nos ônibus, alguns 
agitadores que estavam se aproveitando para falar misérias 
contra a gente".

Nesse mesmo mês de maio de 1968, os trabalhadores das empresas 

automobilísticas Volkswagen, Willys e Chrysler, todas de São Bernardo do 

Campo, inovando em termos de mobilização, promoveram paralisações 

relâmpagos e greves brancas como forma de forçar os empresários a negociar 

índices salariais maiores do que os decretados oficialmente. Enquanto isso, a 

direção do Sindicato dos Metalúrgicos, representante legal daqueles 

trabalhadores, sequer tomara conhecimento dos acontecimentos. Segundo o seu
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descumprindo a lei que obriga um acréscimo de 25%, eles se mobilizaram e 

chamaram o sindicato para as negociações. Reconhecendo seu erro, a empresa 

propôs uma resolução para o problema a partir daquela data, exigindo, em 

contrapartida, que todos os trabalhadores envolvidos assinassem um documento 

se comprometendo a não reclamar direitos passados. O papel de convencimento 

dos trabalhadores foi exercido exatamente pelos dirigentes sindicais, duramente 

criticados por tal atitude102.

colocado em prática quando se tratava de defender os interesses dos 

trabalhadores. A experiência vivenciada por Padre José Mahon, um dos padres 

operários da região que na época trabalhava como frezador nas Indústrtias 

Villares, é bastante reveladora nesse aspecto. Como a empresa pagava o descanso 

semanal remunerado dos trabalhadores noturnos nos mesmos moldes dos diurnos,

complacência desses dirigentes sindicais para com os empresários era tanta que, 

nem mesmo esse discurso legalista por eles defendido, era efetivamente

100 . Conf. Jornal da Tarde, 29-05-1968.
101 . Conf. depoimento de Paulo Vidal, na época Presidente do Sindicato dos metalúrgicos de São

Bernardo do Campo. Citado por Luís Flávio Rainho e Osvaldo Martines Bargas. As Lutas 
Operárias e Sindicais dos Metalúrgicos em São Bernardo: 1977-1979, São Bernardo do Campo, 
Associação Beneficiente e Cultural dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, 
1983, p. 52.

102 . Conf. Depoimento de Pe. José Mahon ao Projeto Viva Cidade, 15-06-1990.

atualmente estamos mais preocupados é com o início da 
construção da nova sede do Sindicato(..), um prédio 
moderníssimo de oito andares(...). A obra vai custar no mínimo 
um bilhão de cruzeiros velhos. Querendo, o fotógrafo pode até 
tirar um fotografia para publicar no jornal100.

Mais do que expressar as prioridades estabelecidas por aqueles pretensos 

líderes sindicais, essas atitudes revelavam antes de tudo o próprio compromisso 

político que assumiam junto às suas respectivas categorias. Isso explica também 

porque, a despeito de todos os desmandos e atos ilegais praticados pelos próprios 

governos militares no país, eles continuavam acreditando que "a solução dos 

problemas deve ser encontrada dentro da lei. A lei é o instrumento básico. Por 

isso, deve-se procurar ampliar os direitos dos trabalhadores dentro da lei"101. A
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103 . Conf. História dos Metalúrgicos de São Caetano, CEDI - Programa "Memória e Acompanhamento 
do Movimento Operário no ABC", São Caetano do Sul, 1987, pp. 31 e 35.

Diante desse quadro, de maneira geral, o que se constata é um profundo 

afastamento dos trabalhadores em relação às entidades sindicais. Inviabilizadas as 

discussões e a organização política, as disputas eleitorais nessas entidades não 

passavam de meras formalidades burocráticas. Os programas de algumas chapas, 

afinadas com a orientação imposta para os sindicatos pela ditadura militar, 

deixavam transparecer os objetivos de despolitização e de transformação 

daquelas entidades em órgão de caráter assistencial, "que suprisse as deficiências 

do Estado em relação à saúde, lazer e educação". O programa da chapa 

situacionista que, em 1965, elegeu-se para a diretória do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Caetano do Sul apresentava, entre outros, os seguintes 

pontos: reorganização e ampliação da assistência médica, jurídica e dentária; 

instalação de uma farmácia na sede do sindicato; instalação de mais uma cadeira 

de barbeiro (a preços populares); criação de um departamento de empregos e 

colocações (só para a categoria); criação de um departamento para a execução e 

encaminhamento de todos e quaisquer documentos a todas as repartições 

públicas; reorganização dos departamentos social, esportivo e cultural; instalação 

de escolas de alfabetização e pré-vocacionais; lutas a favor dos companheiros que 

trabalham em serviços insalubres103.

Não obstante aquela situação, para alguns militantes, a participação na 

direção das entidades ainda era um trabalho necessário e, nesses casos, o jeito era 

se sujeitar a escolher a chapa menos pior para tomar parte e estar exposto a todo 

tipo de fraudes eleitorais. Em 1965, o interventor do Sindicato dos Metalúrgicos 

de Santo André convocou uma eleição. Formaram-se duas chapas:

a chapa(..) de oposição venceu as eleições, só que foram 
roubadas. Eles entraram à noite pelo forrof...) e fraudaram o 
processo eleitoral(..). Quanto aos companheiros da chapa de 
oposição, uma boa parte foi demitida das empresas, outros 
foram presos e desmantelou tudo, porque uma chapa de
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alegação de que

Me lembro de uma eleição sindical que houve(...) e a gente ficou 
vigiando na porta do sindicato a noite inteira, amoitado dentro 
de um carro(...). Quando foi lá pelas três ou quatro horas da 
manhã entrou um cara lá dentro, polícia na porta. Aí nós 
avançamos lá e a polícia quis atirar em nós(..). Tinha um outro 
cara que saiu de dentro do sindicato(..) e atirou em nós. Nós 
fomos depois na delegacia e o delegado chamou o guarda e 
perguntou: você viu alguém entrar? Ele disse: não, não vi, não 
entrou ninguém. Resultado, ganhou a chapa deles estourado. O 
pessoal reclamou, não é possível, todo mundo na fábrica votou 
contra, como é que.... Houve um cambalacho lá dentro™ .

Outros militantes, entretanto, faziam questão de pregar o voto nulo sob a

no atual regime militar, o Sindicato não tem força para lutar 
pelos direitos dos trabalhadores, porque os atuais dirigentes 
sindicais são patronais(...). Você sabe também que uma chapa 
composta por trabalhadores e líderes autênticos, o DOPS ou o 
governo não deixa registrar(...). Os trabalhadores só devem 
votar quando forem livres para escolher em assembléia geral 
seus legítimos representantes™ .

Nem mesmo as tentativas de mobilizações pautadas pelos limites da 

legalidade, com os trabalhadores cumprindo todos os requisitos impostos pela

104 . Conf. Depoimento de Philadelpho Braz, antigo sindicalista da região, prestado a Revista do
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Maná, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, edição 
comemorativa de 50 anos, s/d, p. 66.

105 . Conf. depoimento de Philadelpho Braz, prestado a Revista do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo
André, Maná, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, edição comemorativa de 59 anos, 1992, 
p. 14.

106 . Conf depoimento de Monsenhor Antunes a Heloisa Martins e Marita Bargas, 08-03-1986.
107 . Conf. Esclarecimento aos Companheiros Metalúrgicos, panfleto distribuído quando da realização

das eleições de 1967 realizadas no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André.

perdida mesmo  (...) °4.

Em 1967, Philadelpho Braz, resolveu integrar uma das chapas que concorreram 

as eleições do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, "porque era a menos 

ruim. Nós ganhamos, mas eu não pude assumir por ordem do SNI"™5. 

Monsenhor Antunes, padre da ala progressista profimdamente engajado nas lutas 

da região, relata as dificuldades enfrentadas pelas esquerdas para tomar parte nos 

processos eleitorais dos sindicatos da região, nesse período:

oposição, num regime ditatorial, quando perde eleições, está
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108 . Conf memorial do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material 
Elétrico de Santo André, Mauá e Ribeirão Pires, encaminhado ao Presidente da República em 
01-05-1974.

legislação autoritária, lograram resultados positivos, pois todas as greves eram 

impreterivelmente decretadas ilegais. Até mesmo em meados da década de 1970, 

quando a sociedade civil brasileira já esboçava vários sinais de contestação e 

organização contra a ditadura militar, o comportamento adotado pelo Sindicato 

dos Metalúrgicos de Santo André ao promover as suas reivindicações, revelava o 

quanto ainda havia de comedimento. Em um memorial encaminhada ao 

Presidente da República, os sindicalistas já ousavam reivindicar melhorias para 

as condições de precariedade enfrentadas pelos trabalhadores daquela categoria, 

mas faziam questão de esclarecer que aquela ação não estava revestida de

nenhum intuito contestatório. Achamo-nos, isto sim, no 
imperioso dever de não nos calarmos diante dos problemas, 
omitindo-nos naquilo que é dever precípuo dos Sindicatos. 
Receba, pois, Vossa Excelência, o conteúdo do presente 
memorial, como contribuição que prestamos, no uso das 
prerrogativas que nos são conferidas pela lei10*.

Esse foi o contexto em que, por mais de uma década, as organizações 

representativas dos trabalhadores do ABC permaneceram aparentemente 

adormecidas. Por outro lado, no entanto, ao submeter os trabalhadores a situações 

de extrema adversidade e por um período tão longo, o regime militar forçou esses 

mesmos trabalhadores a buscarem novas alternativas de resistência que 

trouxeram, em seu bojo, uma necessária reelaboração nas táticas e estratégias de 

intervenção social, implicando novas formas de relacionamentos coletivos e 

redimensionamento das práticas políticas. Era chegado o momento para o 

surgimento de novas lideranças.

A reação dos trabalhadores, frente às dificuldades impostas pela ditadura 

militar, diferentemente das grandes campanhas travadas anteriormente, passou a 

ocorrer de forma silenciosa, evitando todo tipo de manifestação que pudesse 

despertar a atenção das forças repressoras. Nas fábricas, ela assumiu a forma do

no uso
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Fora dos locais de trabalho, sucederam-se inúmeras reuniões e discussões

reuniões secretas, com poucas pessoas e em lugares discretos, sua marca

distintiva. Por vezes, essas reuniões ocorriam no meio do mato, com esquemas de

aos trabalhadores locais e canalizar tais recursos para a sustentação dos 

movimentos guerrilheiros existentes no país figuravam como uma das suas 

principais atividades110. Outros optaram por uma ação subterrânea, tendo nas

organizadas a partir de estratégias as mais variadas. Para uns, o engajamento em 

organizações clandestinas, que procuravam depor com as armas o regime militar, 

foi a alternativa encontrada. No caso desses militantes, arrecadar dinheiro junto

segurança montados para alertar os participantes em caso de algum imprevisto. 

Noutros momentos, elas aconteciam em lugares pouco suspeitos e os disfarces 

utilizados por seus integrantes eram um mecanismo para não chamar a atenção:

corpo mole, do trabalho mal feito ou das simulações de doenças para se 

conseguir afastamentos do serviço109, além de um discretíssimo e, por isso 

mesmo, pouco eficiente trabalho de divulgação de material produzido 

clandestinamente.

Uma vez eu entro numa sala da Igreja e vejo uns quinze a vinte 
homens (...) estudando a bíblia. Eu só conhecia uns dois ou três. 
Depois que eu soube que eles estavam fazendo uma reunião 
clandestina e todos tinham a bíblia aberta porque se alguém 
entrasse de repente, alegariam que estavam estudando a bíblia 
Eu era vigário da paróquia mas não queria saber o que estava

109 . Sobre isso consultar Aloízio Mercadante Oliva (coord.). Imagens da Luta: 1905-1985, op. cit,
especialmente o capítulo O Golpe de 1964 e os Anos de Lutas Difíceis.

Cabe ressaltar que, de acordo com vários depoimentos de antigos militantes sindicais e políticos 
da região, concretizado o Golpe Militar de 1964 os trabalhadores logo perceberam que os 
trabalhos de contato, discussão e mobilização política no interior das empresas estavam 
inviabilizados. Os informantes policiais, plantados nas fábricas disfarçados de trabalhadores, 
desempenhavam a função de entregar todos aqueles que despontavam liderando qualquer tipo de 
movimento.

110 . Na opinião de um desses militantes, ”a gente achava que a luta armada era uma solução. Nessas
alturas a gente já tinha feito cursos de marxismo-leninismof..). A gente também tinha um 
alinhamento para ajudar o pessoal da Guerrilha do Araguaia Arrecadávamos dinheiro e 
encaminhávamos para eles”. Conf depoimento de Orides F. T. em entrevista concedia ao 
autor, 15-12-1995.
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importância para a retomada das lutas colocadas em prática em fins da década de

1970, estabelecendo uma nova dinâmica de atuação para amplos setores dos

trabalhadores brasileiros.

Ao discutir o ingresso de novos sujeitos sociais na cena política brasileira,

nos anos 70 e 80, Eder Sader chega à conclusão de que

No caso do ABC, de fato, tanto a composição da base social dos

movimentos sindicais e populares, que foram retomados pelos trabalhadores da

ao observarmos os movimentos sociais que dão uma nova 
configuração social aos trabalhadores(...), nos damos conta da 
existência de novos significados atribuídos às suas condições de 
vida, e esses novos sentidos nem se desprendem naturalmente 
do cotidiano popular e nem decorrem dos discursos previamente 
instituídos sobre os trabalhadores. Eles constituem 
reelaborações filtradas em novas matrizes discursivas - quer 
dizer: novos lugares, onde se constituem diversamente os atores, 
estabelecem novas relações entre si^ e com o meio e, portanto, 
abordam diversamente a realidade^ .

correntes de pensamento. As divergências políticas cederam espaço a uma 

necessária unificação dos esforços para o enfrentamento do mal maior e, no 

interior desse universo tão árduo, brotou um novo aprendizado de fundamental

111. Conf. depoimento do Pe. José Mahon ao Projeto Viva Cidade, 15-06-1990.
112 . Eder Sader. Quando novos personagens entraram em cena: experiências, feias e lutas dos 

trabalhadores da Grande São Paulo (1970-80), Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988, p. 143.
No tocante às matrizes discursivas, o autor fez menção a "três instituições em crise que abrem 

espaços para novas elaboraçõesf..). Da Igreja Católica, sofrendo a perda de influência junto ao 
povo, surgem as comunidades de base. De grupos de esquerda desarticulados por uma derrota 
política, surge uma busca de novas formas de integração com os trabalhadores. Da estrutura 
sindical esvaziada por falta de função, surge um novo sindicalismo". Idem, ibidem, p. 144.

Neste trabalho, embora inspirei-me na tese de Sader quanto a constituição de novos sujeitos, a 
partir de uma abordagem diversa da realidade, não foi minha preocupação procurar analisar a 
origem das matrizes discursivas presentes no interior dos movimentos, mas sim, buscar 
compreender como através do encontro e convivência desses agentes nos mesmos espaços, das 
suas polêmicas e também entendimentos surgiu uma nova proposta política de intervenção social 
e de organização das entidades representativas.

acontecendo porque se um dia eu fosse preso e torturado eu 
podia falar. Agora não sabendo das coisas, tudo bemlu.

Esses foram fatores que efetivamente contribuíram para uma reavaliação 

por parte das lideranças sindicais do ABC sobre as formas de intervenção na 

realidade, estimulando, ao mesmo tempo, uma aproximação entre diferentes
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, o

113 . Na verdade, ocorreu no ABC aquilo que se verificou na sociedade brasileira de forma mais ampla,
principalmente nos grandes centro urbanos. Para uma consulta sobre a retomada das 
mobilizações populares em vários pontos do país, ver, entre outros, Eder Sader. Quando Novos 
Personagens Entraram em Cena: Experiências, Falas e Lutas dos Trabalhadores da Grande São 
Paulo (1970-80), Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988; Eunice Ribeiro Durham. Movimentos 
Sociais, a Construção da Cidadania, Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n° 10, pp. 24-30, 1984; 
Paul Singer e Vinicius Caldeira Brant (orgs.). São Paulo: O Povo em Movimento, São Paulo, 
Vozes/Cebrap, 1980; Renato Raul Boschi et. al. Movimentos Coletivos no Brasil Urbano, Rio de 
Janeiro, Zahar, 1982.

114 . Para uma visão mais detalhada sobre os movimentos populares desenvolvidos na região do ABC,
consultar, Antônio de Almeida. Movimentos Sociais e História Popular: Santo André nos anos 70 
e 80, São Paulo, Marco Zero/CNPq, 1992.

região a partir de meados da década de 1970, quanto a constituição das suas 

lideranças contaram com uma ativa participação de segmentos diversificados dos 

trabalhadores locais. Ali, militantes dos movimentos da Igreja (particularmente os 

da JOC, ACO, PO e CEBs), integrantes de correntes clandestinas da esquerda e 

trabalhadores independentes (ou seja, aqueles que não mantinham vinculação 

formal com nenhuma tendência política) se encontraram nos mesmos espaços, 

polemizaram entre si, influenciaram-se mutuamente e, juntos, concorreram para o 

estabelecimento de uma nova orientação política adotada no interior das lutas e 

das entidades organizativas.

Os primeiros sinais mais efetivos de retomada das mobilizações populares 

na região, após a implantação da ditadura militar no país, deram-se a partir de 

meados da década de 1970113. Numa época em que o Estado autoritário ainda 

continuava lançando mão de suas forças repressoras para perseguir, prender, 

exilar e assassinar indiscriminadamente os opositores do regime, principalmente 

os militantes políticos de esquerda, as sementes plantadas na clandestinidade 

davam mostras de que germinaram em terreno propício. Ao lado das incontáveis 

formas de reivindicações e mobilizações populares organizadas nos bairros114, 

sindicalismo emergia recuperando a sua tradição de lutas. Cabe reconhecer, 

porém, que para um resultado efetivo na colheita dos frutos, o cultivo do solo, 

sem perder de vista a antiga tradição de lutas, requeria a presença de novos e 

imprescindíveis componentes só emergidos conjunturalmente. Por isso, não é de 

se estranhar o entusiasmo e a euforia de muitos militantes de esquerda com a
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retomada das mobilizações sindicais na região, apesar de as mesmas terem sido 

em grande parte lideradas por sindicalistas advindos de direções pouco críticas 

em relação ao sistema vigente, desvinculados das tradicionais correntes de 

esquerda e, em relação aos parâmetros mais clássicos, até mesmo despolitizados.

Na verdade, as experiências concretas em termos de implementação de 

uma nova proposta sindical na região brotaram de forma bastante incipiente e 

permeadas de muitos equívocos. A participação do Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Bernardo, através de seus diretores, nas duas primeiras greves locais desse 

período, organizadas pelos trabalhadores da Saab Scania e da Mercedes-Benz, 

revelou-se até mesmo desastrada. Uma suposta negociação desses representantes 

com o setor patronal, que colocou fim ao movimento de paralisação, foi 

fragorosamente desrespeitada pelos empresários, deixando a diretória do Sindiato 

em difícil situação115.

Cabe reconhecer, porém, que embora esses primeiros movimentos 

grevistas não tenham sido objeto de deliberação interna do Sindicato, 

diferentemente da costumeira posição que vinha sendo adotada pelos sindicalistas 

no pós-64116, que desestimulavam qualquer ação contestatória às determinações 

oficiais, os diretores do Sindicato dos Metalúrgico de São Bernardo saíram a 

campo em defesa do movimento. Portanto, a qualificação de espontaneidade, 

geralmente atribuída a esses primeiros movimentos, pode ser analisada a partir de 

vários ângulos. Realmente essas paralisações não foram objeto de deliberação 

formal da categoria dirigida pelo sindicato, mas o clima de discussão que ali 

vinha sendo desenvolvido certamente influenciou na sua decisão. O próprio Luiz

115 . Nesses dois episódios, após negociar os índices de reajuste salarial junto aos empresários, os
diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo intervieram nas assembléias dos 
trabalhadores para que os mesmos retomassem ao trabalho. Como os empresários não cumpriram 
os acordos formalizados, concedendo reajustes abaixo do negociado, "muitos companheiros 
começaram, então, a dar porrada no sindicato". Conf. Lula sem Censura, Rio de Janeiro, Vozes, 
1981, pp. 35-50. j

116 . Refiro-me, aqui, a maioria dos sindicalistas que atuou na região, a partir do golpe militar de 1964,
orientando suas ações a partir das determinações oficiais.
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Em 1974(...) o Sindicato de São Bernardo chegou a levar dez 
mil trabalhadores da categoria numa assembléia(..). O Paulo 
Vidal ameaçava dizer que ia para a greve e na hora recuou. 
Ficou descartado perante a massa Nesse processo, o Lula e um 
grupo dele já estavam para tirar o Paulo fora. Mas o Lula ficava 
junto com o cara, e a gente criticando para rachar, e o Lula não

Inácio da Silva, o Lula, na época presidente do sindicato, menos de dois meses 

antes da greve da Scania, em entrevista concedida ao Jornal Pasquim, deu a 

seguinte resposta à afirmação de que os trabalhadores brasileiros não podiam 

parar as fábricas: "Não podemos em termos. Vamos dar mais um tempo que 

vamos ver se podemos ou não podemos. Não vejo outra forma, pô. Conversar 

com patrão? Já conversamos. Conversar com autoridade? Já conversamos(...). 

Então vamos dar um tempo aí, está chegando o momento, eu sinto"117. Cabe 

destacar, ainda, que Gilson Menezes, trabalhador da Scania e um dos 

articuladores da greve naquela empresa, era também diretor do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Bernardo, nessa época.

Outro fator que também tem despertado atenção diz respeito às reiteradas 

declarações de Luiz Inácio Lula da Silva, de que quando entrou para a diretória 

do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, em 1969, 

"não tinha nenhuma consciência política" e que "somente a partir daí é que 

comecei a perceber a dura realidade da classe trabalhadora brasileira"11*. Isso, 

talvez, explica a sua participação no sindicato em conjunto com Paulo Vidal, para 

quem a atuação política sempre esteve circunscrita nos marcos estabelecidos pelo 

regime militar. Aliás, essa decisão de Lula rendeu-lhe críticas até mesmo do seu 

irmão Frei Chico que, na condição de militante do Partido Comunista, não se 

conformava com aquela situação.

117 . Conf. entrevista de Lula ao Jornal Pasquim, 24 a 31-03-1978, in: Lula: Entrevistas e Discursos, 
São Paulo, Núcleo Ampliado de Professores do Partido dos Trabalhadores, 1981, pp. 09-40.

118. Conf. palestra proferida por Lula no I Congresso de História da Região do ABC. Anais do I 
Congresso de História da Região do Grande ABC, Santo André, Prefeitura municipal de Santo 
André, 1990, p.212.
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vinculação política com os clássicos partidos revolucionários - e negando 

leituras cristalizadas pelo pensamento acadêmico brasileiro121, a maior parte .

isso, quando assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos pela primeira 

vez, em 1975, Lula já tinha clareza dos equívocos que deveriam ser evitados.

rachou. Saiu junto com o Paulo, ele na cabeça da chapa e o 
Paulo como secretário geral119.

Ainda que num plano mais global essa situação se apresente como um 

grande paradoxo, na verdade o que ocorria com esse novos militantes era que eles 

passavam por um fértil e intenso processo de aprendizagem e de conscientização 

política e, nesses termos, esses anos iniciais foram de significativa importância 

para que a prática lhes ensinasse a necessidade de encontrar novos caminhos. Por

119. Conf. depoimento de Frei Chico prestado ao CEDI, in: História dos Metalúrgicos de São Caetano, 
CEDI - Programa Memória e Acompanhamento do Movimento Operário do ABC, São Caetano 
do Sul, 1987, p. 43.

120 . Conf. palestra proferida por Lula no I Congresso de História da Região do ABC, op. cit., p. 213.
121 . Para Leôncio Martins Rodrigues, por exemplo, a presença dos trabalhadores de origem rural na

composição do operariado industrial urbano brasileiro afetou negativamente "o movimento 
sindical tanto do ponto de vista organizatório como ideológico", sendo responsável por deprimir 
"a força reivindicatória dos sindicatos” e "tomar mais difícil a emergência de uma liderança 
operária saida do próprio interior da classe”, enfraquecendo "a coesão grupai e, 
conseqúentemente, a propensão para a adesão a movimentos coletivos”. Conf Leôncio Martins 
Rodrigues. Sindicalismo e Classe Operária (1930-1964), in: Boris Fausto (dir.). História Gerai 
da Civilização Brasileira, tomo IH, O Brasil Republicano, 3o vol., Sociedade e Política 
(1930-1964), São Paulo, Difel, 1983,2* ed., pp. 553-4.

Em trabalho que procura analisar as diferentes representações sobre os trabalhadores urbanos, 
presentes em variados textos, Sader e Paoli identificam nos autores estudados algumas linhas de 
interpretação que apontam para a fragilidade dos trabalhadores enquanto classe: pela 
"heterogeneidade de sua composição, que impediria qualquer construção ordenada sobre sua 
identidade como povo único e singular"-, pelo "efeito nefasto que esta heterogeneidade

Percebi que era preciso mudar a metodologia da conversa com 
os trabalhadores. Aprendi que a linguagem dentro do Sindicato 
às vezes era dificil de ser entendida pelo trabalhador. Mesmo 
sendo linguagem de peão para peão, a coisa não estava dando 
certo porque, quando a gente pensa que vira vanguarda, vira 
mesmo é um desastre. Em vez de querer conversar de igual para 
igual, a gente começa a querer ditar regras para os outros, 
pensando que sabe tudo. Eu percebi que o Sindicato pensava ter 
uma linguagem já acabada para todas as ocasiões. Então, 
adotamos a política de voltar para a porta de fábrica em vez de 
esperar que o trabalhador viesse até o sindicato12 .

Contrariando paradigmas consagrados, no campo das esquerdas - que 

condicionam consciência de classe a uma necessária tradição urbano-fabril ou
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provocaria sobre a capacidade de ação política coletiva popular, exigindo uma intervenção de 
fora que incorporasse e organizasse este povo disperso” e pela ” falta crónica de aptidão para a 
coletivização que este povo sofreriaf...), sem vocação para a solidariedade e para a 
universalidade” Conf. Eder Sader e Maria Célia Paoli. Sobre Classes Populares no Pensamento 
Sociológico Brasileiro (notas de leitura sobre acontecimentos recentes), in: Rirth C. L. Cardoso 
(org.). A Aventura Antropológica. Teoria e Pesquisa, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986, p.42.

122 . Conf. relatório apresentado pelo Deputado Estadual Eduardo Matarazzo Suplicy ao Presidente da 
República, João Batista Figueiredo, São Paulo, 17-02-1981.

dessas novas lideranças apresentava como traço distintivo exatamente a sua 

desvinculação de correntes políticas historicamente consolidadas e uma origem 

rural ou interiorana de seus membros, dois fatores geralmente utilizados para 

explicar o atraso ou a inconsistência dos movimentos. Entre os treze militantes 

sindicais da região que em 1980 foram presos e indiciados na Lei de Segurança 

Nacional por sua participação nos movimentos grevistas ali desencadeados, 

apenas um era natural da área metropolitana da Grande São Paulo. Quanto aos 

demais, cinco eram provenientes do Nordeste, quatro do interior do Estado de 

São Paulo e três do Estado de Minas Gerais, sendo a grande maioria filhos de 

lavradores ou eles próprios ex-camponeses122.

-----A carência de elaboração teórica, reconhecida pelo próprio Lula, era de 

fato uma das dificuldades enfrentadas por esses novos militantes para melhor se 

situarem diante da realidade em que estavam inseridos. Entretanto, ao se 

posicionarem em relação à condução das lutas, ainda que fundamentados 

basicamente em experiências empiricamente vivenciadas, as suas decisões 

externaram respostas claras para controvertidas questões historicamente debatidas 

no campo das esquerdas.

No que diz respeito à proposta de intervenção sindical, Lula e seus 

companheiros se distanciaram das posições vanguardistas ao defenderem uma 

participação ativa das bases. Para eles, "O sindicato nada mais é do que a classe 

trabalhadora. Esta base é que faz o sindicalismo ser bom e atuante. O que a 

diretória deve fazer é coordenar a atuação de suas bases, com propostas
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setores da esquerda:

123 . Con£ entrevista de Lula ao Jornal Folha de São Paulo, 04-06-1978, in: Luís Inácio da Silva:
Entrevistas e Discursos, São Paulo, Núcleo Ampliado de Professores do Partido dos 
Trabalhadores, 1980, p. 86.

124 . Conf. entrevista de Lula ao Programa Vox Populi, TV Cultura, São Paulo, maio de 1978, in: Luís
Inácio da Silva: Entrevistas e Discursos, op. cit, pp. 73 e 78.

Nesse contexto, ganhou força, nos processos decisórios dos movimentos 

de trabalhadores locais, a defesa de uma participação ativa das bases, 

suplantando as velhas posições cupulistas, sobejamente utilizadas pelas esquerdas 

no período que antecedeu ao golpe de 1964 e contribuindo para a constituição de 

uma nova hegemonia política. Por vezes, essa tese apareceu contaminada por 

uma visão, fundamentada em basismos ou obreirismos exacerbados. Nestes 

casos, os seus defensores, embora também estivessem sintonizados com a nova 

forma de intervenção política que emergia, frequentemente, tomaram por 

parâmetro uma compreensão de movimento na qual se supõe que basta ter povo 

para ser bom, alimentando preconceitos contra intelectuais ou militantes de 

esquerda, geralmente desprovidos de fundamentação. Noutros momentos, ela foi 

fruto de um posicionamento que, mais do que sistematização teórica, explicitou a 

síntese de experiências vivenciadas empiricamente pelos trabalhadores.

Em que pesem a inexperiência e os equívocos cometidos por essas novas 

lideranças sindicais da região, o fato é que esses primeiros movimentos grevistas

Eu sou malvisto por alguns estudantes porque eu não acredito 
na aliança estudante-trabalhador. O estudante tem pouco a 
perder e o trabalhador tem muito a perder. As reivindicações 
são totalmente diferentes(...). Sem querer ofender nossos 
estudantes - talvez o meu baixo grau de cultura(...), eu só tenho 
curso de torneiro mecânico, talvez essa minha desinformação é 
que me leve a ser assim - mas eu acho que a melhor maneira de 
os estudantes ajudarem a classe trabalhadora seria eles ficarem 
dentro das universidades .

nascidas dos próprios trabalhadores"123. No tocante ao leque de alianças a serem 

estabelecidas, Lula criticava abertamente a participação de estudantes nas lutas 

específicas dos trabalhadores, provocando um visível mal-estar em determinados
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momento de euforia, e aí a peãozada

125 . Conf palestra proferida por Lula no I Congresso de História da Região do ABC. Anais do I 
Congresso de História da Região do Grande ABC, Santo André, Prefeitura municipal de 
Santo André, 1990, p. 214.

- V 126 . Conf. Lula sem Censura, Rio de Janeiro, Vozes, 1981, pp. 35-50.

por eles organizados mais do que resultados concretos em termos materiais ou 

financeiros, revestiram-se de um conteúdo político de grande significação, na 

medida em que contribuíram para a desmistificação da aparentemente inabalável 

estrutura do regime ditatorial no país, abrindo-se precedentes para a retomada das 

mobilizações reivindicatórias. Como reconhece o próprio Lula, a partir dessa 

época,

qualquer coisa era motivo para greve. A gente estava se 
vingando de dez anos sem poder fazer uma greve sequer125.

No ano de 1978 acho que nós não passamos uma única 
semana sem fazer greve até dezembro. Fazíamos duas, três 
greves por semana(...). Em uma era acordo de 25%, em outra 
8%... Fizemos o primeiro piquete depois de 1968(..). Nesse ano 
se não foram feitas umas duzentas e poucas greves, foi 
marmelada(...). Eu acho que a euforia tomou conta da gente. 
Nós passamos por um 
partiu pro pau .

Antes mesmo da eclosão das famosas greves do ABC, que tiveram lugar 

nos anos 78, 79 e 80, Lula tinha ocupado as páginas dos principais veículos de 

comunicação impressa do país, penetrara em milhares de lares brasileiros através 

de inúmeras entrevistas concedidas às emissoras de rádio e televisão e tomara-se

intemacionalmente conhecido, inclusive com frequentes convites para 

manutenção de intercâmbio com sindicatos do exterior. Com a retomada das 

atividades grevistas, que se alastraram na região a partir de 1978, as imagens dos 

estádios de futebol lotados por trabalhadores para deliberarem coletivamente 

sobre os destinos das paralisações viraram cenascorriqueiras e se transformaram 

numa espécie de marca registrada do novo movimento. No caso do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, o seu então presidente, Luís 

Inácio da Silva (Lula), ganhou notoriedade nacional pelo arrojo com que 

combateu a legislação sindical e trabalhista brasileira, pela ênfase com que
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defendeu um sindicalismo autónomo e vinculado aos interesses dos trabalhadores

repressivos voltaram a ser utilizados. Na região, as intervenções nos sindicatos

Nos anos subsequentes, ao mesmo tempo em que as renovações das 

diretórias sindicais locais possibilitaram o surgimento de novas lideranças, os 

movimentos grevistas se alastraram por diversas categorias de trabalhadores do 

ABC e atingiam também várias regiões do país127.

Evidentemente, para o governo e empresários, essa ousadia dos 

trabalhadores não poderia passar impune e, novamente, os velhos instrumentos

combativos, cassação das diretórias e prisão das principais lideranças passaram a 

ser frequentes. No entanto, desta vez, nem mesmo esses instrumentos 

conseguiram desestimular as lutas. Pelo contrário, todas essas adversidades 

somadas às experiências que se acumularam ao longo dos anos foram de

fundamental importância para conscientização desses trabalhadores sobre os 

limites das intervenções segmentadas por categorias profissionais, despertando- 

lhes a necessidade de um engajamento mais amplo. O empenho com que se 

dedicaram à criação do Partido dos trabalhadores - PT e da Central Única dos

e pelas propostas de negociações diretas entre empregados e empregadores, 

emitindo contundentes críticas contra as ingerências praticadas pelo governo 

nessa área.

127 . Deixo de abordar aqui com maior profundidade esse período do sindicalismo na região, em função 
da vasta produção existente acerca do tema. Para maiores informações consultar, entre outros: 
Aloízio Mercadante Oliva. Estado Autoritário e Desobediência Operária (os trabalhadores 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema), dissertação de mestrado, Unicamp, 1988; 
Aloizio Mercadante Oliva (coord.). Imagens da Luta: 1905-1985, São Bernardo do Campo, 
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, 1987; Kátia 
Souza Rodrigues. Era Uma Vez em São Bernardo (o discurso sindical dos metalúrgicos: 
1971/1982), dissertação de mestrado, Unicamp, 1995; Lais Abramo. O Resgate da Dignidade (a 
greve de 1978 em São Bernardo), dissertação de mestrado, USP, 1986; Luís Flávio Rainho e 
Osvaldo Martines Bargas. As Lutas Operárias e Sindicais dos Metalúrgicos em. São Bernardo: 
1977-1979, São Bernardo do Campo, Associação Beneficiente e Cultural dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema, 1983; Marco Aurélio Garcia. São Bernardo: a (auto) construção 
de um movimento operário, Revista Desvios, n° 1, pp. 10-27, 1982; Ricardo Antunes. A Rebeldia 
do Trabalho (o confronto operário no ABC Paulista): as greves de 1978-80, Campinas-SP/ 
Ensaio/Ed.Unicamp, 1988; Ricardo Antunes. O Novo Sindicalismo, São Paulo, Brasil Urgente, 
1991.
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concepções sindicais em curso, potencializando as divergências. No interior

processo,

desse debate, a posição adotada majoritariamente pelos sindicalistas do ABC, 

principahnente os setores que haviam se destacado nas recentes manifestações 

grevistas da região, foi a de apoio total à criação de uma central sindical de base,

autónoma em relação ao Estado e com uma orientação política demarcadamente 

classista. Esse posicionamento, além de se confrontar com os setores mais 

conservadores do sindicalismo, dentre eles notórios interventores do período

ditatorial, também não conseguiu unificar integralmente o campo das esquerdas, 

sofrendo críticas e dissidências, principalmente de correntes clandestinas. Na 

opinião de Djalma Bom, um dos líderes sindicais da região envolvidos com esse

O processo desencadeado com vistas à construção de uma nova central 

sindical, ao envolver inúmeros encontros, reuniões e congressos em vários pontos 

do país serviu para revelar como os trabalhadores brasileiros progressivamente 

voltaram a recuperar a sua força e capacidade organizativa. Em decorrência, 

essas atividades contribuíram também para um maior aclaramento das diferentes

Trabalhadores - CUT significava, para eles, alimentar a esperança na construção 

de uma nova realidade.

era muito difícil conciliar um polo mais classista, combativo, 
atuante, contestador, mais ligado às reivindicações dos 
trabalhadores, como era a região do ABC, com aquele 
sindicalismo assistencialista, atrelado ao governo, conformista 
com o que a legislação propunha a eles(...). Na verdade o polo 
mais combativo já estava ligado A CUT, antes mesmo da sua 
criação, e o polo mais pelego à CGI12*.

Na impossibilidade de conciliação de interesses tão díspares, inviabilizou-se 

também as iniciativas de uma pretensa unidade costurada pelo alto. Em agosto de 

1983, realizou-se em São Bernardo do Campo o I Congresso Nacional da Classe

128 . Conf. depoimento de Djalma Bom, ex-membro da diretória do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema, in: Ademir Mediei e Suely Pinheiro. Io de Maio e os principais 
momentos da luta sindical em São Bernardo: 1902-1990, São Bernardo do Campo, Prefeitura 
Municipal de São Bernardo do Campo, 1990, p. 75.
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desencadeadas a partir da segunda metade da década de 1970 e expressaram essa

129 . Conf. Jornal Ensaio, São Bernardo do Campo, Instituto Metodista de Ensino Superior, outubro
de 1983.

130 . A longa greve dos metalúrgicos do ABC, em 1980, é um exemplo disso. Nesse movimento, apesar
dos trabalhadores permanecerem com as atividades paralisados por quarenta e um dias sem 
conseguir arrancar conquistas económicas, "a peãozada ganhou consciência política", como 
afirmou Lula. Conf. palestra proferida por Lula no I Congresso de História da Região do ABC, 
op. cit, p. 215.

131. Conf. palestra proferida por Lula no I Congresso de História da Região do ABC, op. cit, p. 215.

Trabalhadora. Nesse evento, após três dias de intensos debates, mais de 5.200 

delegados, representando trezentos e noventa e três sindicatos urbanos, trezentos 

e quatorze sindicatos rurais, duzentos e vinte e uma associações, sete federações 

e nove entidades nacionais129, firmaram posição em defesa de um sindicalismo 

fundamentado em princípios que buscavam conciliar autonomia, participação 

massiva e combatividade. Nascia assim a Central Única dos Trabalhadores.

nova hegemonia política foijada na experiência concretamente vivenciada por 

aqueles trabalhadores. Os embates travados no plano sindical frente ao governo e 

ao setor patronal, além das reais conquistas materiais e do significado político 

que representaram numa conjuntura repleta de adversidades, foram também o 

ponto de referência fundamental para que os próprios trabalhadores percebessem 

os limites dessa trincheira de lutas130 e saíssem a campo em busca de uma 

aglutinação mais ampla. Na opinião de Lula, foi a partir desse contexto "que a 

gente começou a ter necessidade de criar uma organização política. A questão 

sindical era pequena demais para nós e não resolvia os problemas da classe 

trabalhadora(..). Por isso inventamos o PT'131. Como para essas novas 

lideranças de trabalhadores o elemento básico suscitador da idéia de construção 

de um partido político fora antes de mais nada a própria realidade por eles 

vivenciada, era natural que almejassem algo diferente dos modelos preexistentes.

As iniciativas que surgiram pioneiramente na região do ABC, objetivando 

a criação de um novo partido político que representasse os interesses dos 

trabalhadores, também estavam vinculadas ao conjunto das lutas ali
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público para afirmar

in: Ademir

esquerda clássica também não satisfazia. Em resposta às correntes políticas que, 

ao abraçarem a proposta de criação desse novo partido, procuraram influenciar 

nas decisões para que as suas antigas teses fossem ali reeditadas, Lula veio a

Nesse sentido, o MDB, transformado posteriormente em PMDB, embora se 

tratasse de uma frente que congregava diversos setores de oposição ao govemo 

militar, ainda assim era visto com muita desconfiança. Na visão dos idealizadores 

do Partido dos Trabalhadores,

1902-1990, 
75.

os trabalhadores perceberam o comportamento do PMDB em 
relação ao movimento grevista aqui no ABC. Perceberam que a 
participação era muito mais no sentido de cooptação do 
movimento. Sentiram na prática que o PMDB não seria o 
partido que poderia dar soluções para as necessidades dos 
trabalhadores(...) e entenderam que deveriam discutir a 
construção do partido da classe dos trabalhadores™2.

Por outro lado, a visão de construção partidária difundida por setores da

132 . Conf. depoimento de Djalma Bom, ex-membro da diretória do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, in: Ademir 
Mediei e Suely Pinheiro. Io de Maio e os principais momentos da luta sindical em São Bernardo: 

São Bernardo do Campo, Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, 1990, p.

que esses grupos radicais têm que evoluir politicamente até o 
ponto de entender que propostas políticas radicais não têm vez 
no meio da classe trabalhadora Estes companheiros terão de 
entender que o trabalhador não é instrumento de ação ou de 
pressão, é algo muito mais importante, é elemento de 
transformação(...).

O que eu tenho certeza é que a classe trabalhadora não 
permitirá que extremistas de esquerda ou de direita ditem as 
regras de ação da luta dos trabalhadores(..). A classe 
trabalhadora não precisa de dogmas ou de rótulos de esquerda, 
de direita ou de centro para traçar as suas próprias lutas. Do 
ponto de vista prático, tenho certeza de que todos aqueles que se 
intitulem teoricamente de esquerda haverão de absorver a 
necessidade de se curvarem diante da sabedoria da classe 
trabalhadora(...). A grandeza da classe trabalhadora não
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e

categorias de trabalhadores no interior do PT:

Dois anos depois, quando a idéia de construção do novo partido se tomara 

realidade, Lula voltaria novamente ao tema para justificar a presença de diversas

Não estamos criando um partido de operários, de metalúrgicos, 
mas um partido dos trabalhadores brasileiros, porque o nosso 
conceito de trabalhadores é muito amplo. Nós englobamos 
profissionais liberais, professores, e vários outros segmentos da 
sociedade que direta ou indiretamente vivem subordinados ao 
regime de salário. Então nós estamos descaracterizando esse 
negócio de partido operário de que tanto o governo tem medo135.

jornalista é trabalhador, médico é trabalhador(...), todos os que 
vivem de salário são trabalhadores. É lógico que uns são mais 
privilegiados e outros menos, e nós trabalhadores braçais somos 
os mais necessitados, somos os que sojrem mais. Mas eu diria 
que a médio prazo (...) os trabalhadores estarão unidos, sejam 
eles gráficos, químicos, borracheiros, metalúrgicos, enfermeiros, 
eu acho que todos estarão unidos porque as aspirações são as 
mesmas, as necessidades de melhores salários são as mesmas, a 
necessidade de morar numa casa de alvenaria é a mesma, a 
necessidade de comer bem é a mesma, de educar seus filhos é a 
mesma134.

permitirá que grupos radicais estreitem a proposta de um 
partido de massa como é o PT433.

Curiosamente, o conceito de classe social, objeto de tantas discussões e 

debates acalorados, que para os setores mais ortodoxos da esquerda tem sido 

traduzido fundamentalmente como sinónimo da bipolaridade entre burguesia e 

proletariado, justamente na ótica desses trabalhadores assumia um significado 

mais amplo, onde as aspirações em comum e as diferenciações entre 

exploradores e explorados eram compreendidos como os elementos definidores 

da identidade. "Eu não consigo dividir o trabalhador em várias categorias", 

afirmava Lula em 1978. Para ele,

133 . Conf. entrevista de Lula à Revista Isto É, 20-02-1980, in: Luís Inácio da Silva: Entrevistas e
Discursos, São Paulo, Núcleo Ampliado de Professores do Partido dos Trabalhadores, 1980, pp. 
255-257.

134 . Conf. entrevista de Lula ao Programa Vox Populi, TV Cultura, São Paulo, maio de 1978. In: Luís
Inácio da Silva: Entrevistas e Discursos, op. cit, pp. 74-75.

135 . Conf entrevista de Lula ao Jornal Tribuna da Imprensa, 12-02-1980, in: Luís Inácio da Silva:
Entrevistas e Discursos, op. cit, pp. 247-248.
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Na verdade, a linha política que se buscava na construção do PT ficaria 

claramente explicitada no discurso proferido por Lula na primeira Convenção 

Nacional do Partido, realizada em Brasília em setembro de 1981. Segundo ele,

o Partido dos Trabalhadores é uma inovação histórica neste 
país. É uma inovação na vida política e na história da esquerda 
brasileira também. É um partido que nasce do impulso dos 
movimentos de massas, que nasce das greves e das lutas 
populares em todo o Brasil. É um partido que nasce da 
consciência que os trabalhadores conquistaram após muitas 
décadas de servirem de massa de manobra dos políticos da 
burguesia e de terem ouvido cantilenas de pretensos partidos de 
vanguarda da classe operária136.

As teses centrais presentes nesse primeiro evento de peso da nova 

agremiação partidária, conforme podem ser depreendidas do discurso de uma das 

suas principais lideranças, denotam que muitas das inovações trazidas para o 

cenário político brasileiro com o surgimento do PT, embora fugissem às 

previsões de muitas análises ditas abalizadas, para os articuladores desse novo 

partido elas não apenas estiveram presentes na base de todas as articulações, mas 

também, em última análise, constituíram-se até mesmo como os seus principais 

elementos motivadores. Mesmo assim, seja pelo fato de muitos não acreditarem 

na possibilidade de viabilização desse novo projeto gestado de baixo para cima e 

protagonizado por setores que historicamente sempre estiveram alijados do 

processo político partidário no país, seja pela brevidade como o mesmo foi 

construído e tomado público, o fato é que a apresentação do perfil partidário do 

PT trouxe consigo alguns elementos-surpresa que causaram perplexidades, 

críticas e desapontamentos tanto à direita quanto à esquerda.

No primeiro caso, o PT atrapalhava, visivelmente, os planos daqueles 

setores conservadores que, diante da inevitabilidade da abertura política, 

buscaram com a reforma partidária apropriar-se da mesma, procurando a um só

136 . Conf. discurso de Luís Inácio da Silva na Primeira Convenção Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, 27-09-1981, in: Moacir Gadotti e Otaviano Pereira. Pra que PT: origem, projeto e 
consolidação do Partido dos Trabalhadores, São Paulo, Cortez, 1989, p. 63.
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Quanto às críticas advindas do campo da esquerda, em larga medida 

estavam associadas ao fato de que, pela primeira vez na história do país, um 

partido declaradamente de esquerda, tendo nos trabalhadores a sua base social 

constitutiva, distanciava-se das formulações clássicas para propor uma nova

137 . Conf. Fernando Henrique Cardoso. Nem tudo saiu como manda o figurino. Jornal Folha de São 
Paulo, Suplemento Especial Folhetim, 17-05-1981.

tempo fracionar aquele que era considerado o principal polo aglutinador dos 

opositores do governo no plano institucional, ou seja o MDB, e dar uma nova 

roupagem para o tão desgastado partido situacionista. Para esses setores, o PT 

trazia um ineditismo duplamente problemático. Primeiramente, pelo inesperado 

surgimento de um partido de massas no campo das esquerdas, que promovia de 

imediato o ingresso de novos opositores do regime no cenário político brasileiro e 

potencialmente despontava como uma nova alternativa eleitoral. Em segundo 

lugar, porque, na medida em que os petistas aceitaram o jogo institucional e 

organizaram-se dentro dos preceitos legalmente estabelecidos, tomaram ainda 

mais anacrónicas as surradas acusações de subversão e ilegalidade com que os 

setores conservadores procuravam qualificar a maioria dos atos praticados contra 

os interesses das classes dominantes no país, mecanismo esse que sempre 

funcionou como uma espécie de base legitimadora para inúmeras perseguições, 

intervenções, prisões e toda sorte de violências historicamente praticadas contra 

os trabalhadores e suas organizações. Como na época, o então sociólogo 

Fernando Henrique Cardoso conseguia perceber,

o PT não fora previsto pelo Planalto. Ele abriga uma pequena 
parte da antiga frente política das oposições, e abrange setores 
que antes recusavam a participação no quadro institucional, 
desde organizações trotskistas várias, até homens dos 
movimentos sociais e de setores das Igrejas. Por intermédio do 
PT se dá, portanto, a incorporação política de setores da 
população que não encontraram nicho no quadro institucional 
pré-existente e dá-se, também, espaço a setores antes 
minoritários no MDB™.
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de

partido por um socialismo sem designação teórica definida, aberto a possibilidade 

de ser construído através de uma ampla discussão das bases, rendeu ao PT

138 . Conf. Manifesto do Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores, s/d, p. 01.
139. Idem, ibidem.
140. Idem, ibidem.

um partido amplo e aberto a todos aqueles comprometidos com 
a causa dos trabalhadores e com o seu progama. Em 
consequência, queremos construir uma estrutura interna 
democrática, apoiada em decisões coletivas e cuja direção e 
programa sejam decididos em suas bases13 .

Orientados por essas premissas, os petistas deixaram de lado paradigmas 

consagrados no campo das esquerdas tanto em termos de organização partidária 

como de orientação política. Em lugar das tradicionais células partidárias, 

atributos característicos dos partidos de quadros, o PT, visando a "aprofundar e 

garantir a democracia interna do Partido"139 optou em sua organização pelos 

núcleos de base, organismos constituídos por filiados e simpatizantes 

organizados a partir dos seus locais de moradia e trabalho, por categoria 

profissional e também pela inserção nos movimentos sociais.

Quanto à definição das teses norteadoras das políticas a serem 

implementadas, recusando a idéia de uma prévia formulação partidária pronta e 

acabada, aqueles militantes aceitaram a imprecisão da imponderabilidade 

compreendendo que o partido "se desenvolve ao mesmo tempo em que se 

desenvolvem as lutas dos trabalhadores"1*3. Com isso, a opção no interior do

alternativa em termos de organização e intervenção partidária. Nesse sentido, 

nem mesmo a presença em seu interior de várias correntes políticas com 

formação assumidamente vanguardista, em sua maioria advindas 

agrupamentos clandestinos, foi fator impeditivo para que o PT se definisse, desde 

o início, enquanto partido de massas. Já no Manifesto de lançamento do partido, 

tomado público em fevereiro de 1980, os signatários daquele documento fizeram 

questão de explicitar uma clara opção por
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consolidando-se em inúmeras regiões de vários estados brasileiros, e repercutiu

142 .

crescimento e o não menos expressivo desempenho eleitoral é algo que 

dificilmente pode deixar de ser reconhecido, inclusive pelos seus adversários. 

Originário do ABC, em pouco tempo o PT ganhou alcance nacional,

intemacionalmente, sendo observado de perto tanto pela esquerda quanto pela 

direita. Chama atenção o progressivo crescimento do número dos seus filiados e 

militantes, expresso nos registros formais do partido e, principalmente, através

críticas as mais variadas. Para uns, isso simplesmente traduzia a carência de uma 

cultura socialista ou comunista ou, até mesmo, de uma simples cultura política 

entre aqueles que compunham as fileiras do partido, sejam eles membros da 

então qualificada nova classe operária, de onde emergiram várias lideranças 

petistas, ou integrantes dos movimentos sociais, base significativa na constituição 

do partido. Nessa ótica,

141 . Conf. Francisco de Oliveira. E Agora PT?, Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n° 15, 1986, 
pp. 32-43.
Além das várias atividades de campanha, como reuniões, debates, discussões e comícios, 
envolvendo sempre um grande número de petistas e simpatizantes, chama atenção também o 
trabalho de boca-de-urna realizado pelos petistas nos pleitos eleitorais. Por tratar-se de uma 
atividade que requer, por um lado, desprendimento pessoal daqueles que se predispõem a 
trabalhar num dia em que a maioria da população está liberada das suas atividades regulares e, 
por outro, requer sintonia política com as propostas do partido, imprescindível para o trabalho de 
convencimento dos demais eleitores, a constatação de uma crescente adesão de pessoas para 
desempenhar esse tipo de atividade é, sem dúvida, um dos mais significativos elementos de 
aferição do crescimento da militância petista.

o PT não consegue ir além de um vago enunciado em que se diz 
que o socialismo petista será definido pelas massas, o que é 
rigorosamente um silogismo, pois se as massas do PT carecem 
de uma cultura política socialista, fica pouco claro que proposta 
socialista poderá emergir .

Em que pesem essas críticas e divergências em relação à orientação e 

intervenção política adotadas pelo Partido dos Trabalhadores, o seu rápido

das atividades desenvolvidas cotidianamente, destacadamente nas campanhas 

eleitorais142.
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Nas eleições constituintes de 1986, o partido elegeu Lula para a Câmara 

Federal, com uma das maiores votações obtidas no país por um candidado a esse

cargo e, nesse mesmo ano, aumentou o número de representantes locais na 

Assembleia Legislativa de São Paulo, elegendo três entre os oito candidatos 

eleitos pela região144.

O feito eleitoral mais notável do PT, no ABC, ocorreu no ano de 1988,

quando o partido conseguiu eleger três entre os sete prefeitos municipais locais, 

dentre eles os de Santo André e São Bernardo do Campo, destacadamente os dois 

centros urbanos de maior importância regional. Nesse mesmo ano, o partido 

elegeu a maior bancada de vereadores da região, com quarenta e um candidatos 

eleitos e, apesar da sua ainda jovem existência, conseguiu representação em todas 

as câmaras municipais locais145. Nas eleições presidenciais de 1989, os resultados

143 . Conf. Jomal Diário do Grande ABC, 21,23 e 25-11-1982.
144 . Nessa eleição Lula foi eleito obtendo 651.763 votos. Con£ Jomal Diário do Grande ABC,

03-12-1986.
145 . Conf. Jomal Diário do Grande ABC, 19-11-1988 e 03-12-1988.

representantes distribuídos em seis das sete câmaras municipais locais. Nesse 

mesmo pleito, dos quatro deputados da região eleitos para a Assembleia 

Legislativa de São Paulo, dois saíram das fileiras petistas, o mesmo ocorrendo 

com um entre os quatro representantes locais que passaram a ter assento na 

Câmara Federal143.

No que tange ao desempenho eleitoral dos petistas especificamente no 

ABC, desde 1982, quando pela primeira vez o partido tomou parte em uma 

disputa do gênero, ficou claro o seu potencial na região. Naquela oportunidade, o 

PT venceu as eleições para o cargo de prefeito municipal na cidade de Diadema, 

um dos sete municípios do ABC, seu candidato à prefeitura de Santo André 

obteve 26% da preferência do eleitorado, ficando atrás apenas do primeiro 

colocado por uma pequena margem de 7% de votos, e elegeu a segunda maior 

bancada de vereadores da região, passando a contar com vinte e oito
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alcançados pelo Partido dos Trabalhadores em nível regional estiveram bem

acima do seu próprio desempenho no restante do país. No primeiro turno, o

candidato petista Luís Inácio Lula da Silva alcançou na região o dobro dos votos

de Fernando Collor de Melo, superando-o em todos os municípios. No segundo

turno, observou-se novamente uma vitória de Lula em todas as cidades da região,

desta vez derrotando o seu oponente por uma margem de votos superior a 15%. O

região em mais essa competição eleitoral:

Embora o alcance desta pesquisa esteja limitado ao final da década de

1980, cabe destacar que as eleições que tiveram lugar nos anos 90 pouca

alteração trouxeram em relação ao quadro já apresentado. É fato que nas eleições

municipais de 1992, o PT sofreu várias derrotas na região perdendo duas das

prefeituras anteriormente conquistadas e mantendo apenas uma. Mesmo assim,

foi o partido que conseguiu eleger a maior bancada de vereadores do ABC,

superando inclusive o vitorioso PTB. Quanto aos demais partidos de esquerda,

apenas o PSB conseguiu resultados positivos, elegendo uma bancada de seis

vereadores na região. Nas eleições ocorridas em 1994, envolvendo vários cargos

em nível federal e estadual, o PT voltou a demonstrar o seu potencial eleitoral na

região, conseguindo resultados altamente expressivos. Nessas eleições, o partido

elegeu três, entre os oito deputados estaduais, e quatro, entre os cinco deputados

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 1989 (PRINCIPAIS CANDIDATOS) 
DADOS COMPARATIVOS - REGIÃO DO ABC E BRASIL

Brasil

% s/ total
39,44
55,06

% s/ total
42,75
37,86

%s/total 
28,52 
16,08 
15,45 
10,78 
8,28 
4,53 
4,43 

_____________________________________________________________ 1,06 
Fonte: Jomal Diário do Grande ABC, 22-11-1989/20-12-1989/23-12-1989.

Candida- 
tos

Collor 
Lula 
Brizola 
Covas 
Maluf 
Afif 
Ulysses 
Freire

_____Io Turno 
Votos 

193.131 
426.344 

15.939 
215.019 
228.442 

42.404 
12.284 
10.504

% s/ total
17,19
34,90

9,69
16,95
18,38
3,18 
1,25 
0,82

______1° Tumo
Votos 

20.611.011 
11.622.673 
11.168.228 
7.790.392 
5.986.575 
3.272.462 
3204.932 

769.123

2o Tumo 
Votos 

35.089.998 
31.076.364

Região do ABC_______
_____2° Tumo 

Votos 
468.956 
654.749

quadro a seguir ilustra esse bom desempenho do Partido dos Trabalhadores na



164

federais eleitos pela região. No que diz respeito as eleições presidenciais, 

invertendo a tendência nacional o candidato petista Luís Inácio Lula da Silva 

obteve 40,8% dos votos da região, superando o presidente eleito, Fernando 

Henrique Cardoso, que obteve 33,3% de adesão dos eleitores locais. Para o cargo 

de governador do Estado de São Paulo, o petista José Dirceu ficou apenas 1,1% 

atrás do governador eleito Mário Covas e para o Senado Federal, a candidata 

petista Luíza Erundina superou a todos os demais concorrentes, sendo a mais 

votada na região146.

Simultaneamente a todo esse crescimento eleitoral do Partido dos

Trabalhadores no ABC a partir da década de 1980, o que se verificou em relação 

a outros setores da esquerda local, hegemónicos nesse campo anteriormente ao 

golpe militar de 1964, foi a ocorrência de um processo inverso. Nesse aspecto, o 

que chama mais atenção é sem dúvida o fraco desempenho alcançado pelo 

Partido Comunista Brasileiro, principalmente quando se toma como parâmetro a 

sua história pregressa na região. Se, com a retomada da organização e das lutas 

dos trabalhadores locais, a partir de meados da década de 1970, a atuação dos 

pecebistas, tanto no âmbito dos sindicatos como nos recém-criados movimentos 

populares, limitou-se a níveis irrelevantes, o mesmo fenômeno repetiu-se 

posteriormente também no campo da ação político-partidária, mesmo com a 

conquista do direito de legalização dos partidos clandestinos no país. Nas 

eleições de 1986, o candidato do PCB a deputado federal obteve em todo ABC a 

insignificante adesão de 1.413 eleitores e os três candidatos do mesmo partido a 

deputado estadual obtiveram juntos apenas 7.300 votos, representando, neste 

último caso, menos de 40% da votação obtida pelo candidato menos votado que 

conseguiu eleger-se pela região147. Após esse fraco desempenho eleitoral do PCB 

na região, ainda por mais duas vezes consecutivas e num curto espaço de tempo,

146 . Conf. Jornal Diário do Grande ABC, 09-10-1992,16-10-1994 e 20-10-1994.
147 . Conf. Jornal Diário do Grande ABC, 03-12-1986.
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extremamente

■

148 . Idem, ibidem, 03-12-1988.
149 . Nessas eleições o candidato à presidência pelo PCB, Roberto Freire, que obteve apenas 1,06% dos

votos em nível nacional, entre os eleitores do ABC a adesão a sua candidatura foi ainda menor, 
ou seja, 0,82%. Conf. Jornal Diário do Grande ABC, 22-11-1989.

150 . Cabe lembrar que pouco tempo depois, em 1991, o PCB, em função de uma reorientação política
adotada majoritariamente pelos seus seguidores, sofre uma divisão interna dando origem ao 
Partido Popular Socialista - PPS, restando agrupado em tomo da antiga sigla um pequeno número 
de militantes mais ortodoxos.

o mesmo fenômeno voltou a se repetir: nas eleições municipais de 1988, quando 

o Partido Comunista não conseguiu eleger sequer um único vereador em toda a 
região148, e nas eleições presidenciais de 1989, quando o desempenho regional do 

seu candidato, Roberto Freire, foi ainda mais insignificante do que aquele 

verificado nacionalmente149. Esses resultados, além de apontarem para essas 

significativas mudanças que se processavam na região, refletindo-se entre os 

trabalhadores locais nas suas diversas formas de organização e encaminhamento 

das lutas, acabaram por revelar também uma outra verdade incontestável: a 

hegemonia pecebista no ABC, melancolicamente, chegara ao seu final150.

Algumas características específicas que cercaram as eleições municipais 

de 1988, como o fato de as mesmas terem sido as primeiras que ocorreram na 

região em nível municipal, após o restabelecimento da legalização dos partidos 

clandestinos no país, tomaram-se extremamente esclarecedoras para 

compreensão de vários elementos que permearam a ação dos setores progressistas 

locais. Primeiramente, por comprovar a supremacia eleitoral do PT entre os 

partidos de esquerda na região, pois além dele próprio, o único outro partido 

desse campo que conseguiu algum resultado positivo foi o PSB e assim mesmo 

elegendo uma pequena bancada de três vereadores. Em segundo lugar, porque a 

própria política de alianças adotada regionalmente naquela oportunidade por 

esses partidos foi significativamente reveladora das dificuldades de entendimento 

existentes entre eles, além de demonstrar a falta de aceitabilidade ou de 

reconhecimento por parte de setores das esquerdas mais tradicionais em relação à 

nova proposta partidária do PT e de tomar claro como nem sempre as
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experiências históricas servem de parâmetro para evitar que velhos equívocos
voltem a ser cometidos.

Nesse sentido, embora o PT já se consolidasse enquanto partido de base

essencialmente trabalhadora e com uma plataforma política claramente oposta às

adotadas pelos partidos conservadores, concorreu isoladamente em todos os

municípios da região, inclusive naqueles em que o seu potencial eleitoral era

qualificado como alianças naturais no campo das esquerdas ocorreu apenas no

município de Diadema, onde PSB, PCB, PC do B e PV se coligaram para

disputar as eleições. Nos demais municípios, as opções se alternaram entre

também concorrer individualmente ou estabelecer alianças e coligações que

dificilmente poderiam ser justificadas a partir de algum tipo de coerência política,

conforme pode ser verificado no quadro abaixo:

Alianças e/ou Coligações EstabelecidasMunicípio

PSB/PCB/PC do B/PVDiadema

Mauá

Santo André

São Bernardo do Campo

São Caetano do Sul

Ribeirão Pires

Rio Grande da Serra

Essas profundas mudanças, envolvendo os setores de esquerda na região

do ABC, trouxeram como consequência um visível deslocamento de um eixo

hegemónico fundado na ortodoxia vanguardista do PCB para uma nova proposta

ALIANÇAS POLÍTICAS E COLIGAÇÕES ENVOLVENDO OS PARTIDOS DE ESQUERDA 
REGIÃO DO ABC - ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 1988*

PSB/PC do B/PSDB/PMDB/PDC
- PSB/PV/PSDB
- PCB/PC do B/PDT/PMDB/PMC
-PCB/PMDB/PMB
-PSB/PTR

PSB/PTB/PDT/PTR/PNAB
- PCB/PV/PDT
-PSB/PTR_______________
- PCB/PTB/PFL/PDT/PDS

____ _____________________________- PSB/PMDB/PPB/PDC/PSD
Fonte: Jomal Diário do Grande ABC, 17-08-1988
* Partidos que concorreram individualmente:
PT - Concorreu individualmente em todos os municípios
PC do B - Concorreu individualmente em São Bernardo do Campo
PCB - Concorreu individualmente em São Caetano do Sul e Mauá 
PV - Concorreu individualmente em São Bernardo do Campo

visivelmente insignificante. Quanto aos demais partidos, aquilo que poderia ser
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com

151 .Luis Carlos Prestes. Carta aos Comunistas, São Paulo, Alfe-Omega, 1980, pp. 31-32.

petista embasada numa concepção de partido de massas e estão associadas, entre 

outras coisas, a duas ordens de fatores. Em primeiro lugar, claro está que a 

violenta perseguição desencadeada pela ditadura militar junto aos militantes 

comunistas da região foi a principal responsável pelo desmantelamento e 

dispersão dos seus principais quadros. Prisões, repressão, exílios, impossibilidade 

de conseguir empregos nas grandes empresas e afastamentos provocados pelo 

medo foram fatores decisivos para uma fragmentação de difícil recuperação. 

Depois, o fato de o PCB não mais recuperar seu prestígio junto aos trabalhadores 

do ABC, mesmo após a conquista da abertura política no país, também está 

vinculado à própria orientação política adotada no interior deste partido. Neste 

ponto, a prevalência e cristalização de determinadas posturas entre os seus 

militantes os conduziram a um certo anacronismo político de difícil solução. 

Aprisionados em seu próprio discurso, os pecebistas não conseguiram apreender 

adequadamente a nova realidade brasileira e não souberam, como no passado, 

traduzir em ações os anseios e aspirações dos trabalhadores, sendo, portanto, 

atropelados pela história. Conforme reconheceu Luis Carlos Prestes, em sua

Carta aos Comunistas,

tendo sido correto combater os desvios esquerdistas e golpistas, 
após o golpe de 1964, caímos do outro lado, em posições 
próximas do reboquismo e passividade(..). É importante ainda 
chamar a atenção dos comunistas para o fato de nas fileiras do 
PCB ter-se convertido a luta justa contra os desvios esquerdistas 
e golpistas numa obsessão quase cega, que nos tem levado 
freqúentemente a identificar qualquer atitude ou posição 
combativa pelas causas justas dos trabalhadores com um 
suposto esquerdismo ou golpismoxsx.

Diferentemente do imobilismo pecebista, com o processo de 

democratização e abertura política no país, uma nova proposta de intervenção 

social progressivamente tomou corpo na região do ABC. Se é fato que várias 

concepções políticas e teóricas foram agasalhadas em seu interior, incluindo
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entre elas até mesmo uma certa rejeição ao pensamento mais sistematizado, cabe 

reconhecer também que nenhuma teve mais êxito e receptividade do que a 

valorização da participação das bases nos processos decisórios. Foi isso que 

prevaleceu tanto na nova proposta sindical como nos diversos movimentos 

populares que emergiram na região no final dos anos 1970. Como a própria 

construção do Partido dos Trabalhadores tinha como referência esses dois tipos 

de movimentos, tendo neles o seu principal ponto de apoio e sustentação, seria 

natural que os militantes desses movimentos traduzissem no PT os seus anseios e 

aspirações em forma de uma proposta político-partidária. Nesse sentido, para o 

significativo segmento de trabalhadores do ABC, que de alguma forma se 

relacionava com as lutas travadas no interior daqueles movimentos, o PT 

significou antes de tudo uma possibilidade de concretização dessas lutas num 

plano político-institucional. Encontra-se aí um dos principais motivos para o seu 

rápido crescimento; por isso, a sua consolidação enquanto campo hegemónico no 

interior daqueles que compõem as esquerdas e os setores progressistas locais.

Como foi possível notar, neste capítulo, as inúmeras lutas, organizações 

coletivas e criação de entidades representativas, pensadas, desenvolvidas e 

colocadas em prática pelos trabalhadores do ABC, foram ferramentas 

indispensáveis para a conquista de várias melhorias e, ao mesmo tempo, tiveram 

papel central na aproximação dos sujeitos e na identificação dos seus objetivos, o 

que toma essas atividades elementos fundamentais para o processo de construção 

da classe. Cabe reconhecer, contudo, que, permeando todas essas atividades e 

penetrando espaços do cotidiano, onde os embates não se explicitam de forma 

direta, um conjunto de manifestações culturais cumpre um papel não menos 

essencial na constituição da identidade coletiva. Estudar algumas dessas 

manifestações, ocorridas na região do ABC, procurando identificar a importância 

que tiveram para os trabalhadores locais, é o que me proponho na sequência deste 

trabalho.
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Na visão de Henry Veronese, antigo morador do ABC, na década de 1930

São Caetano era

sobre o passado de seu bairro:

resgata, como elemento de contraponto a essa situação indesejada, a época em 

que ali só existia "meia dúzia de casas". Para ele, "antigamente era muito

Rolando Giannotti, descendente de italianos que há setenta anos reside no 

Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo, ao reclamar da atual situação 

de sua cidade, principalmente pelo fato de não mais conhecer os moradores,

Capítulo 5 - Memória Coletiva:
Resistência e Conservadorismo na Idealização do Passado

1 . Conf Jornal DGABC, 19-05-1991.
2 . Conf Henry Veronesi. No Tempo da Gabiroba, Revista Raízes, Prefeitura Municipal de São Caetano

do Sul, São Caetano do Sul, 1989, n° 1, pp. 10-12.
3 . Conf Projeto Viva Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, mimeo., 1989.

a cidade onde o respeito e o amor eram norma consuetudinária, 
onde a honradez e a moral das pessoas eram obrigações e não 
virtudes; onde o direito se assentava na palavra, sem formalismo 
e onde a solidariedade humana se fazia presente, em todos os 
momentos, fossem de alegria ou tristeza .

Julieta Augusto e Olga Biason na década de 1930 viveram sua 

adolescência em Vila Alpina, Santo André. Meio século depois, as duas dialogam

melhor. Todo mundo era unido. Tenho saudade, mas não volta mais, vai fazer o 
quê?"\

-Eu acho que aqui, ao invés de crescer, caiu. Hoje só existem 
propriedades, habitação. A gente tinha cinema, hoje não 
tem(..). Você se divertia em qualquer canto. Eram muitos 
clubes. Hoje não tem um para contar a história.
-À noite todos se reuniam e conversavam. A gente ficava sentada 
em frente das casas conversando com a maior tranquilidade .
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4 . Victor Mayerá. Santo André Daqueles Tempos, Jornal News seller, 08-04-1962.

Em longa reportagem publicada pelo Jornal News Seller, em 1962, Victor 

Mayerá descreve o ABC de meados da década de 1920, quando mudou-se para a 

região:

Bons tempos, aqueles! Tudo, era tão diferente!(...). Conhecia-se 
todo mundo, cumprimentava-se todo mundo. Andava-se pelas 
ruas à vontade, sem o cuidado de se olhar para os lados, ao 
atravessá-las(...). Os fordecos de bigode se detinham junto a 
outros carros enguiçados, na estrada do Rudge, perguntando: 
precisa de alguma coisa?(...). Não havia escritórios de 
despachantes. Pra quê? Tudo era tão fácil... Não se usavam os 
requerimentos nem as petições complicadas. Tudo era na base 
da amizade(...). Isso tudo se acabou Essa cortesia 
desapareceu(...). Talvez as cidades, também, se deteriorem, 
como os homens(...). É uma pena Prefiro Santo André daqueles 
tempos (...) .

A visão de enaltecimento de uma fase prévia ao grande desenvolvimento 

industrial e urbano, que teve lugar na região do ABC, comum a todos esses 

depoimentos e frequentemente resgatada pelos antigos moradores da região, 

remete-nos a uma inevitável indagação: que motivos teriam aqueles que 

realizaram a travessia do progresso, e integram hoje uma região considerada 

entre as mais prósperas e desenvolvidas do país, para elegerem justamente o 

antípoda dessa realidade como exemplo de situação ideal?

Entre as razões costumeiramente apresentadas, pela maioria das falas, 

destacam-se como fortes argumentos os que traduzem comportamento cultural, 

cultivado naquela antiga sociedade. Alguns, de ordem moral, destacam valores 

como a honradez e o respeito; outros, refletindo relações sociais cotidianas, 

procuram resgatar os divertimentos e a vida em comunidade.

Canalizando as atenções para o período em questão, é perceptível a grande 

distância que separa a atual realidade da região do ABC daquela vivenciada pelos 

seus antigos moradores, principalmente no período que antecede a grande 

escalada industrial. Não contando, até então, com investimentos capitalistas de



171

quintais.

De maneira geral, o que se nota é que o cotidiano daqueles moradores era 

marcado por singularidades próprias dos pequenos e pouco desenvolvidos 

vilarejos. Nas primeiras décadas do século, ainda circundava os pequenos 

núcleos urbanos uma rica vegetação onde, aos finais de semana, as famílias

passeavam colhendo frutos ou apreciando animais silvestres. A presença de 

trabalhadores rurais na circunvizinhança era bastante comum, da mesma forma

ruas desprovidas de asfalto, rede de esgoto e iluminação pública. Geralmente 

muito modestas, elas eram equipadas com fogões a lenha, na ausência de um

5 . Coní S. Caetano Jornal, 01-04-1928.
6 . Idem, ibidem, 06-05-1928.
7 . Idem, ibidem, 15-07-1928.

espaço apropriado para os banhos, recorriam-se às bacias e para as necessidades 

fisiológicas, eram utilizadas as privadas localizadas normalmente nos fundos dos

de um casal, cometido por um mecânico que parecia sofrer das faculdades 
mentais5; a morte do policial praticada pelo jovem noivo que havia sido traído6;

ou o crime passional executado pelo inspetor de veículos que, "sciente da 

deshonestidade da esposa, assassina-a à machadadas" .

como os proprietários de gado da própria região eram os responsáveis pelo 

abastecimento de leite e de came bovina para os moradores locais.

As casas da maioria dos moradores desses vilarejos localizavam-se em

grandes proporções, para a maioria da população, os contrastes entre capital e 

trabalho ainda não se apresentavam de maneira bem definida. Com o pequeno 

número de moradores diretamente inseridos nas modernas relações capitalistas de 

trabalho, os embates de luta de classe, embora existissem, despertavam poucas 

atenções. Os jornais, pouco preocupados com as lutas desenvolvidas pelos 

trabalhadores, canalizavam suas atenções para outros tipos de conflitos que, 

diante da população, apresentavam-se como tragédias. Era o assassinato bárbaro



172

Na ausência de assistência médica na própria região, em casos graves, as 

famílias mais abastadas e os sócios das Sociedades Italianas, entidades 

fundamentalmente assistencialistas, recorriam aos profissionais da cidade de São 

Paulo. Para a grande maioria, entretanto, as parteiras, benzedeiras e curandeiros 

eram a solução ao alcance da mão. "Qualquer doença tinha uma simpatia, um 

chá caseiro. Picadas de cobra, escorpiões, aranhas e de outros animais

8 . Depoimento de Casório Veronese, antigo morador de S. C. do Sul. Conf Jornal DGABC, 28-04- 
1985.

Às noites, sob a luz de lampiões, parentes e vizinhos reuniam-se em frente 

às casas e ali, por horas, permaneciam conversando, contando histórias ou 

relatando fatos que alguém presenciara ou deles tivera informações. Enquanto 

isso, a criançada, geralmente de pés no chão, esparramava-se pelas ruas sem 

asfalto brincando de roda, corridas, esconde-esconde, boca de forno e guerras 

com mamonas. No período diurno, essas crianças acrescentavam aos seus 

divertimentos o jogo de bola, a caça ao passarinho ou ainda nadavam e pescavam 

nos rios e córregos da região, na época sem nenhuma poluição. Evidentemente, 

entre eles, não se encontravam aqueles que, obrigados a ajudar na 

complementação do orçamento familiar, permaneciam, até altas horas da noite, 

no interior de uma pequena fábrica ou batendo tijolos nas olarias.

O comércio ficava por conta dos mascates que, a pé ou com charretes, 

batiam de porta em porta vendendo os seus produtos, e das vendas ou armazéns, 

locais onde se encontrava o necessário para as compras domésticas. Estes eram 

também pontos de encontro entre os amigos onde, juntos, tomavam algumas 

doses de pinga ou vinho, geralmente armazenados pelo próprio comerciante em 

barris apropriados. Por vezes, "o barril ficava sobre o balcão, com a tomeirinha 

voltada para o freguês. E todos iam bebendo. No fim, pediam a conta: quanto é 

seo Lorenzini? Quantas pingas você bebeu?", indagava o comerciante fazendo os 

cálculos8.
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9

suas variações e dialetos regionais, obrigatória na comunicação entre os 

imigrantes italianos e seus descendentes, era também amplamente difundida entre

a cabeça. Os comerciantes

carregando os maços de flores e as coroas de metais(...). No 
meio, o caixão do defunto, carregado por seis pessoas, tendo, do 
lado, mais seis que se revezavam a cada 100 metros(..). Atrás, o 
restante das pessoas, todas descobertas, com os respectivos 
chapéus na mão, fizesse sol, frio ou estivesse chovendo .

A presença de traços culturais, trazidos pelos imigrantes italianos, era 

muito nítida em toda região. Eles se manifestavam nas primeiras formas de 

organizações sindicais, nas comidas, festas, jogos, práticas religiosas, língua 

falada, documentos oficiais, jornais e manifestos. Por isso, a língua italiana, com

peçonhentos tinham cura pelas mãos caridosas de quem sabia benzer"9. A casa 

de Vicente Rodrigues Vieira, considerado um grande milagreiro, vivia 

permanentemente cheia de pacientes. Aliás, até hoje, os seus feitos são 

lembrados pelos moradores mais antigos. Entre eles, Casério Veronese recorda-se 

do caso da dona Doloreta Cespides. Muito doente, já desenganada pelos médicos, 

seus familiares resolveram chamar o curandeiro. Ao chegar, ele

sua passagem, "as pessoas paravam, descobrindo 

semicerravam suas portas, em sinal de respeito" . Na frente, iam as crianças,

pediu para ficar a sós com a mulher. Meia hora depois apareceu 
e pediu:
-Preparem um bife mal passado. A moça está com fome.
Dona Doloreta vfvew muitos anos mais, saúde de ferro, 
engordou muito até .

Nos casos de morte, o velório se dava na própria casa do falecido. Na hora

do enterro, o cortejo seguia pelas ruas da cidade a pé até atingir o cemitério. Na

. Conf Mario Stangorlini. As Colónias do Bairro Assunção, São Bernardo do Campo, Prefeitura 
Municipal de São Bernardo do Campo, 1988, p.34. Nessa obra, o autor, há muitos anos morador 
de S. B. do Campo, narra várias passagens, costumes e tradições da região.

10 . Conf depoimento de Casério Veronese, antigo morador de São Caetano do SuL Jornal
DGABC, 28-04-1985.

11 . Conf Holando Lacorte. Memórias de um Andreense. São Paulo, Ed. Soma, 1985, p. 25.
12 . Conf Henry Veronese. Volta da Escola Num Dia do Passado, Revista Raízes, Prefeitura Municipal

de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, 1990, n° 3, pp. 04-11.
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eles também ali prosperaram. Reveladores, nesse sentido, são os documentos 

internos da Sociedade Beneficente "Príncipe di Napoli", de São Caetano que, de

13 . Conf Jornal DGABC, 07-01-1990.
14 . Conf Jornal DGABC, 02-06-1991.
1^ . Conf depoimento de Adriana Andreone, 2o Congresso de História do ABC, 29-07-1992.
16. Conf livro de registro de atas da Societá di Mutuo Socorso Príncipe di Napoli.
17 . Conf. ítalo DalTMas. A Integração na Cidade Centenária, Jornal de São Caetano do Sul, 

12-12-1976.

toda população do ABC, como fica evidente nos exemplos a seguir: na casa de 

Marcelino De Nardi, por exemplo, ainda em 1930, todos falavam vêneto. Quando 

começou a estudar, aos seis anos, ele quis "abandonar a escola no segundo dia 

porque a professora dava aulas em português e eu não entendia absolutamente 

nada" . Oscar Perella, morador do bairro fundação, em São Caetano do Sul, 

afirma que durante anos a língua italiana era a única falada no bairro. Até mesmo

os ex-escravos e seus descendentes, que trabalhavam nas olarias do bairro, 
sabiam falar o italiano fluentemente14. Adriana Andreone, moradora de Santo

resto, são praticamente idênticos aos das suas congéneres de Santo André e de 

São Bernardo do Campo. O próprio quadro de associados, composto quase 

exclusivamente por italianos e seus descendentes, revela uma clara discriminação 

em relação aos brasileiros e outras nacionalidades. Além disso, eram pré- 

requisitos para o candidato ser admitido como sócio, estar "em gozo de perfeita

André, afirma que teve muitas dificuldades em se alfabetizar porque em sua casa 

e na dos seus vizinhos não se falava o português, pois a língua corrente era só o 
italiano15. Até meados da década de 1930, as atas da Societá di Mutuo Soccorso 

16
Príncipe di Napoli, de São Caetano do Sul, eram redigidas em italiano , assim

como, também eram em italiano, "os comunicados, os programas, as conversas 

formais e familiares" .

Cabe esclarecer que, diante dessa presença marcante dos imigrantes 

italianos e seus descendentes na região, os traços conservadores existentes entre
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18 . Conf. estatutos da Sociedade Beneficente "Príncipe di Napoli", cap. III, artigo 3°, letras A e B.
19 . Idem, ibidem, Cap. V, artigo 14, letra J.
20 . Idem, ibidem, Cap. IX, artigo 19, letras B e C.
21 . Idem, ibidem, Cap. VII, artigo 16, letras Hei.
22 . idem, ibidem, Cap. IX, artigo 23, preâmbulo e letra I.

saúde(...), não possuir defeitos fisicos que o impossibilitassem de trabalhar" e 
"ter bons costumes e comportamentos"^.

Na verdade, a entidade que explicita como objetivo "prestar aos seus 

associados, socorros mútuos e beneficentes", recheia seus estatutos de normas e 

regras que visam claramente a institucionalizar códigos de ética e moldar padrões 

comportamentais.

O princípio da hierarquia era severamente observado. Nas assembléias, os 

sócios deviam "manter-se com o máximo de respeito" e não podiam "ausentar-se 
do recinto sem solicitar uma permissão especial do Sr. Presidente"19. Já aqueles 

que deixassem de atender, sem justificativa, "ao convite da diretória para 

comparecer à sede social" ou veiculassem pela imprensa alguma discussão 

analisando publicamente atos dos dirigentes da entidade, estavam "sujeitos a uma 
pena de suspensão por seis meses de todos os direitos sociais"20.

Se, a despeito das regras estabelecidas, alguns resolviam levar a vida à sua 

maneira, as punições se davam através do não-atendimento. Assim, estavam 

excluídos dos socorros prestados pela entidade todos os sócios que sofressem 

algum tipo de acidente causado por tomarem parte em atividades esportivas, 

divertimentos, desordens e manifestações políticas. Da mesma forma, a 

Sociedade "Príncipe di Napoli" se desobrigava de prestar assistência àqueles que 
contraíssem doenças venéreas ou em consequência de bebidas alcoólicas21. Mas, 

a punição mais severa estava reservada aos considerados "decaídos moralmente, 

ou que se derem ao vício da embriague^', estando sujeitos a pena de expulsão, 

nunca mais podendo ser readmitidos, sem o direito, sequer, de fazerem
22 

reclamações .
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23 . Conf. Jornal DGABC, Suplemento Especial, 22-10-1988.
24 . Conf Jornal de São Caetano, 30-03-1947.

Os registros de diversas práticas e manifestações culturais dos 

trabalhadores do ABC, contidos neste trabalho, dão provas de que, para a 

maioria, o moralismo conservador foi pouco significativo na constituição da sua 

concepção de mundo. Entretanto, em relação aos setores dominantes locais, não 

se pode dizer a mesma coisa. Nesse sentido, não foram poucos os esforços 

objetivando a aceitação universalizada de valores, característicos daqueles 

segmentos, com conteúdo claramente moralizante e disciplinador.

Em 1947, apesar do adiantado processo de industrialização e urbanização 

da região, a tentativa de alguns investidores capitalistas de implantar um dancing 

em São Caetano do Sul encontrou como principal obstáculo justamente a reação 

daqueles que consideravam esses espaços como "um antro de indecência, onde 
23cabia a ação da polícia em defesa do decoro da população" . Data também 

desse mesmo ano uma "severa campanha contra os casais que promovem 

escândalo ou não se portam convenientemente em nossas ruas", conforme 
24

divulgou na época a imprensa local .

Em 1959, o Jornal do Lar, periódico de circulação semanal da cidade de 

São Caetano do Sul, criou uma seção destinada aos seus leitores intitulada 

Coluna dos Pais. Em sua edição de dezoito de outubro daquele ano, essa seção 

estampava um título bastante chamativo: "Pais: Guardai as vossas filhas". 

Afirmando que "da defesa da moral e da honra de vossas filhas, depende a 

própria sobrevivência da família brasileira e em defesa dos princípios da família 

é que criamos esta coluna dos pais", o articulista propunha-se a fazer de sua 

seção uma trincheira de lutas contra as constantes ameaças que rondavam a 

integridade do lar. Entre os perigos apontados por ele, constavam as amizades 

com gente de sociedade (sic), os empregos cujo patrão não é conhecido em 

seus mínimos detalhes e os trabalhos domésticos em casas onde supostamente
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amontoado de seres humanos que se animalizaram e se divorciaram do criador".

Daí, conclui o articulista de forma apocalíptica:

Em sintonia com esse tipo de discurso, os diretores das poucas escolas 

existentes na região, na época, baixaram normas, procurando enquadrar os jovens

25 . Con£ Jornal do Lar, 18-10-1959.
26 . Idem, ibidem, 25-10-1959.
27 . idem, ibidem, 03-01-1960.

sociedade. Sem família, não haverá nem sociedade e nem pátria. Será um

atormentava: "Acontece que a nossa juventude está sendo mal formada. Os pais 

se desleixam quanto à formação moral e permitem que as filhas se contagiem 

com a moda moderna, com os modelos de Hollywood, com a mania do 
Playbolismo"26. Mas foi na edição de três de janeiro de 1960 que a seção assumiu 

um tom mais veemente, em defesa do lar e da família: "A família é a célula da

poderiam haver perigosos play-boys. Continuando o seu brado de alerta, 

indagava o articulista:

Podeis deixar vossas filhas saírem sozinhas para irem ao cinema 
confiando em seus bons propósitos, sabendo que no ônibus 
lotado sempre existem sádicos e despudorados, motoristas 
gaiatos, cobradores aproveitadores, que na rua andam os 
mocinhos conquistadores, os endinheirados com o carro em 
marcha lenta oferecendo passeio à toda moça bonita que passa e 
que o próprio dono do cinema sempre tem um camarote livre 
quando o cinema está lotado pronto a ser oferecido à moça 
bonita, que muitas vezes por santa ingenuidade aceita a oferta, 
sem saber o que vem logo após? .

Na edição seguinte, o mesmo guardião da moral e dos bons costumes,

Se é verdade que atravessa a pátria um dos momentos mais 
cruciantes de sua existência, é preferível que todos os brasileiros 
se suicidem dando um tiro nos ouvidos, do que transformar essa 
terra num antro de imoralidades, perdição, despudor.
É preferível um suicídio coletivo, do que transformarmos em 
uma Nova Sodoma e Gomorra .

interpretando como sendo o modernismo o grande responsável pela degradação 

daquela sociedade, buscava explicações para o fenômeno que tanto o
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Nesse sentido, é possível concluir que, ainda que por motivos bastante 

diferentes, ricos e pobres comungam dos mesmos sentimentos. Ou seja, se a 

situação existente no ABC das primeiras décadas deste século (caracterizada pela

28 . Conf ata da reunião da Diretória Provisória da Associação de Pais e Mestres do Colégio Estadual e
Escola Normal Dr. Américo Brasiliense, de Santo André, 19-09-1956.

29 . Conf Jornal News Seller, 13-03-1967 e ate de reunião do Conselho de Professores do Colégio
Estadual e Escola Normal Dr. Américo Brasiliense, de Santo André, de 28-03-1967.

30 . Conf Jornal News Seller, 01-10-1964. Posteriormente esse jornal mudaria seu nome para Diário do
Grande ABC, que permanece até a atualidade.

periódico de empresários locais com circulação regional, combater "as 

demonstrações de carinho em público” por considerar isso incompatível com a 

boa imagem das mulheres. Em suas páginas, o jornal criticava os ”casaisinhos 

enamorados" que "dão espetáculo gratuito de carinho e ternura sem que se 

compenetrem do ridículo a que se expõem" perante àqueles que "os observam, 

primeiro com assombro, logo mais com sorrisos zombeteiros, e por último com 
30 

recriminação" .

Em linhas gerais, essas situações revelam que, também os setores da classe 

dominante local, ao buscarem um contraponto para combater os vícios da 

sociedade moderna, tomam como referência um passado idealizado, quando 

supostamente a região oferecia as condições adequadas para um bom ambiente 

familiar.

estudantes na preservação dos bons costumes. Na escola estadual Dr. Américo 

Brasiliense, em Santo André, a direção apelou aos professores e pais de alunos 

"visando moralizar o ensino neste estabelecimento e consequentemente acabar 

com a indisciplina e desorganização que imperam no colégio, principalmente no 
28

curso noturno" . Em termos mais efetivos, tanto nessa escola, quanto no 

Instituto de Educação Cel. Bonifácio de Carvalho, de São Caetano do Sul, 

proibiu-se, inclusive, o uso de cabelos compridos, para os homens, e de mini- 
saias, penteados e, até mesmo, cabelos soltos em exagero, para as mulheres29.

Seguindo essa mesma linha, em 1964, foi a vez do jornal News Seller,
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pobreza generalizada e pela carência quase completa de equipamentos coletivos) 

expressa condições sociais de profunda miséria, no imaginário popular, para 

muitos, o que prevaleceu, entretanto, foi a compreensão de que, juntos, aqueles 

moradores constituíam as famílias Andreense, Bernardense e Caetanense, para 

me restringir aqui apenas aos três núcleos mais importantes da região.

Ao se buscarem explicações para esses diversos argumentos, muitos 

elementos podem ser detectados: civismo, religiosidade, medo do progresso, 

apego às tradições. Mas, fundamentalmente, eles revelam diferentes 

representações da sociedade que, por motivos variados, colidem frontalmente 

com alguns valores que são introduzidos juntamente com a industrialização e o 

crescimento urbano e que trazem para o plano das relações sociais novas formas 

de comportamentos coletivos.

O exercício do poder simbólico requer, como condição para 

regulamentação do convívio social, legitimar-se perante a maioria. Por isso 

mesmo, esse também é um terreno que não está imune às contradições. No caso 

da região do ABC, a conduta dos setores da classe dominante local tem 

contribuído para revelar também os seus próprios paradoxos. Por um lado, a 

busca desenfreada do desenvolvimento e progresso para a região; por outro, a 

negação de valores e comportamentos sociais que, a despeito de sua vontade, 

passam a ser disseminados justamente com o advento desse mesmo progresso 

urbano. Num momento, a imoralidade no trato da coisa pública, a troca de 

favores, a utilização da máquina administrativa e dos recursos coletivos em 

proveito de benefícios pessoais, vistos como atos de esperteza política; noutro, a 

utilização do discurso condenatório com vistas a conformação de uma adequada 

mão-de-obra para o mercado de trabalho. Nesses termos,"~a argumentação 

moralizante cumpre a função disciplinadora de buscar um comportamento social 

comedido, sendo que, para evitar os abusos, o ideal é retirar da população o 

direito de dar vazão aos seus desejos.
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H . Conf. Raymond Williams. Marxismo e Literatura, Rio de Janeiro, Zahar, 1979, pp. 118-119.
32 . Idem, ibidem. p. 119.

Dessa forma, os setores da classe dominante local, embora afinados com 

as modernas relações capitalistas de produção introduzidas na região (em grande 

medida propulsoras dessa cultura emergente), ao mesmo tempo, voltam-se para o 

passado em busca das tradições que lhes possibilitam justificativas para a fixação 

de valores. Obviamente, tais atitudes não podem ser confundidas com mero 

saudosismo e nem com algum tipo de retomo ou recuperação global daquilo que 

ficou para trás, até porque isso seria incompatível com o tão almejado 

desenvolvimento industrial e urbano. Nos termos defendidos por Williams, trata- 

se de uma "tradição seletiva', uma versão intencionalmente seletiva de um

passado modelador e de um presente pré-modelado, que se toma poderosamente 

operativa no processo de definição e identificação social e cultural" e, na qual, 

"certos significados e práticas são escolhidos para ênfase e certos outros 
significados e práticas são postos de lado, ou negligenciados"31. Portanto, em 

última análise, a tradição, nesse sentido, "é um aspecto da organização social e 

cultural contemporânea, no interesse do domínio de uma classe específica. É 

uma versão do passado que se deve ligar ao presente e ratificá-lo"32.

No que diz respeito às imagens e representações presentes entre moradores 

pertencentes às camadas populares, como as exemplificadas no início deste 

capítulo, chama atenção o fato de que nem mesmo as diferenças sociais 

existentes no ABC, nas primeiras décadas deste século, parecem interferir de 

maneira significativa na leitura idealizada daquela realidade, embora o 

distanciamento entre ricos e pobres fosse facilmente identificável pela posse de 

propriedades rurais e urbanas, pelo controle do poder político e pelas diferenças 

entre empresários e trabalhadores. Ocorre que, como a ausência de infra-estrutura 

urbana era algo extensivo a todos, incluindo em certa medida também os mais 

abastados; como as relações de trabalho no interior das pequenas fábricas ainda
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estavam marcadas por vínculos pessoais de proximidade, sendo comum os 

proprietários e diretores pousarem nas fotos ao lado dos seus empregados; e, 

como a maioria dos parcos espaços de convívio coletivo eram frequentados 

indistintamente por ricos e pobres, patrões e empregados, tudo isso, de alguma 

forma, contribuiu para a constituição de um campo simbólico no qual prevaleceu 
a idéia de uma vida em comunidade.

Explica-se, com isso, alguns dos elementos que permaneceram na 

memória daqueles antigos moradores da região e que aparecem nas falas 

saudosistas que buscam resgatar um passado cujos valores sociais, 

diferentemente dos modernos contratos pautados pela racionalidade capitalista, 

eram marcados por códigos de honestidade e de honra, nos quais, ainda contava a 

palavra empenhada. Alimenta-se, assim, o sonho de um tempo em que as relações 

sociais possibilitavam inclusive a identificação do outro e do diferente, não 

havendo motivos para preocupações com fechaduras nas portas ou grades nas 

janelas, pois até mesmo o pão e o leite, deixados pelo padeiro no batente externo 

da janela, ali poderiam permanecer um dia inteiro, sem que ninguém 

importunasse.

Aliás, o sonho de superação das adversidades vivenciadas no presente e a 

consequente busca de uma realidade considerada ideal é algo que se apresenta 

com muita intensidade no imaginário popular. Para uns, isso é transposto para um 

plano místico e transcendental, portanto, fora do alcance dos homens na terra. 

Para outros, esse sonho está projetado na construção de uma nova realidade cuja 

realização requer profundas transformações sociais e funciona como uma espécie 

de alimento que dá vigor às lutas e não deixa morrer as esperanças. Mas há 

também aqueles que, de forma nostálgica, projetam seus sonhos num passado 

idealizado, elegendo como situação ideal algo que supostamente ficou para trás. 

Neste caso, é frequente a recorrência a expressões do tipo as coisas nunca mais
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capitalista configurada por relações impessoais e de extrema exploração, onde os 

resultados do progresso são traduzidos negativamente através da deterioração das 

condições de sobrevivência que se expressam pelo corre-corre, pela poluição 

sonora e pela degradação ambiental, a bucólica situação da região do começo 

deste século apresenta-se como denotação de uma contraposição positiva. Nesse 

sentido, ainda que de forma idealizada ou fantasiosa, as imagens daquela 

realidade são evocadas como uma alternativa ou oposição a indesejada ordem 

capitalista predominante e o passado é revisitado como o momento histórico 

adequado para acalentar as boas recordações ou como o espaço privilegiado para 

se sonhar o sonho impossível.

No caso dos antigos moradores do ABC, a prevalência desta última 

situação é bastante evidente. Configura-se, assim, aquilo que Williams qualificou 

como a presença de elementos residuais de uma cultura vivenciada no passado, 

de tal forma que experiências, significados e valores que não podem ser 

expressos no interior da atual cultura dominante são vivenciados e praticados por 

aqueles sujeitos enquanto remanescentes culturais ou sociais. Busca-se, com isso,

serão como eram antes ou que saudades daqueles tempos que não voltam 

mais, ou ainda eu era feliz e não sabia.

!

i

i
um retomo aos significados e valores criados nas sociedades e 
nas situações reais do passado, e que ainda parecem ter 
significação, porque representam áreas de experiência, 
aspiração e realização humanas que a cultura dominante 
negligencia, ^subvaloriza, opõe, reprime ou nem mesmo pode 
reconhece/' .

Após assistirem ao estilhaçamento de todo um conjunto de valores que 

dava sentido às suas vidas e ao encontrarem-se no interior de uma realidade

33 . Idem, ibidem, pp. 124-129.
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A opção pela religião católica, por parte da grande maioria da população

brasileira, ainda que permeada por forte sincretismo, é algo de fato incontestável 
e reiteradamente comprovado pelas estatísticas oficiais1. Nesse sentido, a região

do ABC Paulista também não foge à regra e os dados colhidos para efeito desta 

pesquisa demonstram isso. O expressivo índice de 91,4% de seguidores do

Capítulo 6 - Os Trabalhadores e a Igreja:
Religiosidade e Lutas na Construção da Identidade

1 . Cabe indagar se a recente expansão das seitas evangélicas no país, verificada nos anos 90, alteraram 
ou não de forma significativa esse quadro. Para efeito do período aqui estudado, as pesquisas do 
IBGE têm reiteradamente comprovado a supremacia da religião católica entre os brasileiros.

877.404
1.426.925

% dos católicos sobre o 
total da população 

91,45% 
9031%

8831%
86,34%

Ano 
1940 
1950 
1960*
1970 
1980

Católicos
82.191

195305

desenrolar desta pesquisa, pôde ser constatado de diversas maneiras. São as

catolicismo, registrado entre os habitantes da região em 1940, pouca alteração 

sofreu ao longo dos anos, sendo que em 1980 essa cifra permanecia na casa dos 

86,3%, conforme pode ser observado na tabela seguinte:

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CATÓLICOS NA REGIÃO DO ABC EM RELAÇÃO 
AO TOTAL DA POPULAÇÃO

População
89.874

216.159
504.416
993.569

1.652.607_______________________________________________
* No Recenseamento Geral de 1960, o IBGE deixou de apurar, para as Zonas Fisiográficas e 
Municípios, os dados referentes a religião.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Recenseamentos Gerais de 1940,1950, 1960, 1970 
e 1980.

No que tange especificamente aos trabalhadores, seja pelo fato dos 

mesmos constituírem a grande maioria da população do ABC, seja pelos 

inexpressivos índices de seguidores de outras religiões, conclui-se que também 

entre eles o catolicismo tem sido amplamente predominante. E isso, no
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Entre as muitas explicações que podem ser buscadas para compreensão da

raramente foram cumpridas, o que forçou os imigrantes a buscarem alternativas

2

praticado pelas pessoas ao passarem em frente a uma igreja, nas relações 

familiares ou de parentesco, ao se pedir ou dar a bênção, nas promessas ou nos

apelos a Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora ou uma infinidade de santos ou 

símbolos sagrados, o que ocorre frequentemente em situações de perigo ou de 
dificuldades2.

ou, ainda, uma gama variada de símbolos e valores incorporados à vivência 

cotidiana, cujas evidências podem ser notadas num gesto do sinal da cruz,

religiosidade dos trabalhadores do ABC, uma delas está vinculada a uma tradição 

herdada dos antigos imigrantes italianos, que ali estiveram presentes desde os 
primórdios da urbanização3. Certamente, a opção dos agenciadores por incluírem 

a assistência religiosa entre as vantagens oferecidas pelo governo brasileiro, ao 

recrutarem mão-de-obra imigrante entre os italianos, estava associada a uma clara 

compreensão da importância desse item como fator de convencimento. 

Evidentemente, também em relação a essa questão, as promessas oficiais

inúmeras iniciativas colocadas em prática objetivando à construção de capelas ou 

igrejas, o que se repete a cada surgimento de um novo bairro; as frequentes e 

variadas festas religiosas, em muitos casos a principal ou até mesmo a única 

forma de divertimento dos moradores; as romarias ou excursões para locais 

privilegiados em termos de manifestações religiosas, sendo a cidade de Aparecida 

do Norte, no interior do estado de São Paulo, uma das mais procuradas; as 

participações em rezas, terços e missas, entendidas como obrigações religiosas;

. Todos esses exemplos foram por mim constatados por diversas vezes, ao longo de quase duas 
décadas, na condição de morador e, posteriormente, pesquisador da região.

3 . Mesmo nos dias atuais, em muitos bairros da região que registram uma presença significativa de 
descendentes de italianos, são bastante comuns as práticas de manifestações religiosas herdadas 
dos antepassados e que vêm sendo cultivadas ao longo dos anos. Aliás, o próprio bispo da região, 
Dom Cláudio Hummes, ao referir-se à forte presença do catolicismo entre os moradores da cidade 
de São Caetano do Sul, reconheceu a importante contribuição da colónia italiana na constituição 
desse perfil religioso dos moradores. Conf. Jornal DGABC, 27-07-1986.
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determinadas famílias ou grupo de amigos provenientes duma mesma região e,

bom exemplo disso. Ali, o primeiro loteamento ocorreu em 1948, sendo que 

quatro anos depois já era grande o número de moradores, a maioria procedente 

do interior do estado de São Paulo. Foi aí que surgiu a ideia de as famílias se 

reunirem em tomo de uma capela, iniciativa que contou com o apoio de padres 

que atuavam em outras localidades da cidade. Organizados em comissão os

para sua viabilização. Por isso, as mobilizações objetivando à construção de 

templos para as práticas religiosas figuraram entre as primeiras ações coletivas 
desenvolvidas pelos italianos que pioneiramente se instalaram na região4.

Esse envolvimento dos moradores católicos do ABC com a construção de 

espaços físicos destinados à celebração coletiva de suas crenças tem-se repetido 

frequentemente ao longo dos anos, assumindo configurações variadas. Como

originalmente, elas estavam destinadas a abrigar imagens dos santos de sua 

devoção. Com a chegada dos migrantes e o consequente aumento populacional, 

surgiram inúmeros novos bairros e neles a prática do mutirão, tanto em termos de 

arrecadação dos recursos quanto da realização das obras, passou a ser a opção 

mais costumeiramente utilizada para esse tipo de realização.

O caso do Bairro Parque Novo Oratório, na periferia de Santo André, é um

4 . Uma das primeiras providências dos colonos que se instalaram no pequeno vilarejo de São Caetano 
foi promover os necessários reparos na antiga capela local, tomando-a um lugar apropriado para 
as orações, reuniões e, vez por outra, realização de missas com os padres vindos de São Paulo. 
Somente com a inauguração da Igreja Matriz de São Caetano, em 1927, os poucos pioneiros que 
ainda permaneciam vivos, juntamente com seus descendentes, puderam comemorar a conquista 
de um amplo e definitivo espaço para suas práticas religiosas. Conforme Oscar Garbelotto. Da 
velha capela de 1877 à matriz velha de 1927: o símbolo da religiosidade dos pioneiros, in: 
Revista Raízes, n° 1, São Caetano do Sul, Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 
julho/1989, pp. 4-5.

quase sempre há pressa por parte dos envolvidos em resolver as suas demandas 

religiosas, normalmente tudo tem início em tomo de simples e pequenas capelas 

que, posteriormente, transformam-se em paróquias com maior raio de 

abrangência. Na fase em que as colónias italianas ainda eram predominantes, 

essas capelas geralmente eram construídas por iniciativa dos membros de



186

5 . Conf. relatório da Igreja do Parque Novo Oratório, 1988.

moradores iniciaram uma campanha de arrecadação de recursos e passaram 

voluntariamente a dedicar os seus finais de semana aos trabalhos de construção 

da capela que, um ano depois já estava em pleno funcionamento. A partir daí, já 

contando com a celebração das missas em seu próprio bairro, os moradores se 

empenharam na ampliação do prédio e transformação da capela em paróquia, o 

que viria a ocorrer em 1962. Com a crescente industrialização da região do ABC 

e o vertiginoso aumento populacional, o Bairro Parque Novo Oratório, a exemplo 

dos demais bairros periféricos da região, passou a receber um grande contingente 

de migrantes, aumentando consequentemente o número de católicos do local. 

Com isso, os espaços da paróquia já não comportavam as diversas atividades de 

catequese e liturgia requeridas pela comunidade e a construção de uma nova 

igreja tomou-se necessária para agasalhar simultaneamente os cursilhistas, grupos 

de jovens, apostolados da oração, legião de Maria e tantos outros. Finalmente, em 

1972, uma nova e ampla igreja estava entregue à comunidade. Hoje, quando 

grande parte dos melhoramentos públicos foram conquistados pelos habitantes 

daquele bairro e a Igreja Católica local consolidou-se enquanto referência para 

todos os seus moradores, os integrantes daquela comunidade religiosa não 

escondem a satisfação que sentem, ao avaliarem as suas próprias realizações:

Desde a instalação do Santo Cruzeiro, até a construção da nova 
igreja, desde a primeira reunião da comissão até as mais 
recentes reuniões de catequese, ou de CEBs, podemos afirmar 
que o povo esteve sempre presente. Basta lembrar que tudo 
aquilo que foi conseguido, casa paroquial, salão, Igreja, sempre 
foi com a ajuda das famílias católicas do bairro, sem verbas 
vindas de fora. A todos os que batalharam por esta comunidade 
a nossa homenagem sincera?

A participação de setores pertencentes às classes dominantes locais nas 

obras da Igreja pode, a princípio, ser considerada como circunscrita ao mesmo 

quadro geral de preocupações cujo objetivo maior é o de ampliar os espaços de
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manifestações religiosas. Entretanto, algumas especificidades dessa intervenção, 

com destaque principalmente para as vultosas somas em dinheiro despendidas 

por algumas famílias na aquisição dos terrenos, construção dos prédios e 

ornamentação do seu interior, mais do que ostentação económica ou simples atos 

de religiosidade, fornecem explicações que possibilitam perceber como operaram 

os conflitos de classe também no campo das manifestações simbólicas.

Tomemos o exemplo de Santo André. Ali, em 1910, o coronel Alfredo 

Flaquer e sua esposa, Maria de Freitas Flaquer, doaram para a construção da 

primeira capela da cidade uma área de dois mil e quinhentos metros quadrados 

localizada no centro da região urbanizada. No ano seguinte, reunindo os católicos 

comissão de egrégiosde maior responsabilidade, a Igreja nomeou uma 

paroquianos, objetivando intensificar as obras da Matriz. Composta por notórios 

representantes da classe dominante local, os membros dessa comissão 

"apresentaram aos industriais de maior relevo uma lista de contribuição 

nominal (...) que muitos subscreveram”, alguns contribuindo inclusive com 

valores acima do estipulado .

Cabe reconhecer que, as razões para tão altos investimentos extrapolam os 

limites da simples e desinteressada generosidade cristã. Elas estão na raiz de um 

certo conservadorismo que reinou durante muito tempo, e ainda continua 

presente, na hierarquia da Igreja Católica no país e que, parafraseando de maneira 

invertida um slogan mais recente da Igreja, está sedimentado numa opção 

preferencial pelos ricos.

. Evidentemente, entre os católicos de maior responsabilidade e os egrégios paroquianos não 
constavam os membros das famílias mais modestas, cujas contribuições são mencionadas no 
órgão oficial da Igreja apenas coletivamente, sem nenhum destaque pessoal.

Enquanto a comissão estipulou uma cota de 1005 por doador, José Luiz Flaquer contribuiu com 
2:3005000; coronel Alfredo Flaquer, com 8005000; Antonio Queiroz dos Santos Netto, com 
5005000 e Antonio Queiroz dos Santos, com 4005000. Conf. Mensageiro Parochial, publicação 
da Parochia de Santo André, n° 60-61, novembro-dezembro de 1936, p. 05. Cabe lembrar que a 
maioria dos integrantes da referida comissão e dos doadores acima destacados já fixam 
devidamente homenageados pelas autoridades municipais emprestando seus nomes a várias ruas 
centrais da cidade.
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Ainda na primeira década deste século, com o desencadeamento do 

processo industrial e progressivo aumento populacional na região do ABC, a 

Igreja, que já mantinha uma paróquia em São Bernardo, então sede do município, 

considerou indispensável a presença contínua de um sacerdote também no 

subdistrito de Santo André, para que ele, "senhor da situação, soubesse manter 

os bons nos santos propósitos da virtude e lidasse por bem aconselhar os 
hesitantes, estimular os indolentes e converter os transviados"1.

Como se vê, para além das medidas de caráter estritamente religioso, 

outros objetivos também se faziam presentes nessa providência clerical: ao 

deslocar um dos seus representantes justamente para a região do município que 

congregava o maior número de trabalhadores, a Igreja preocupava-se em difundir 

determinados princípios morais calcados na defesa dos bons costumes e da 

disciplina para o trabalho, ao mesmo tempo em que, através de uma mediação 

mística, buscava estabelecer um controle dos conflitos entre capital e trabalho. 

Sendo assim, uma das primeiras providências do padre designado para tal missão 

foi a de procurar construir um salão para funcionamento de uma Sociedade 

Catholica Operária, destinada sobretudo a atividades extra-religiosas pois "sendo 

muito grande o mal produzido na juventude pelo Cinema, com seus films, impios 

alguns e immoraes quasi todos, pensou installar no referido salão um aparelho 
8

para projecções de fitas de cunho moral para as famílias" . Nas mensagens 

dirigidas diretamente aos trabalhadores, o referido sacerdote combatia as idéias 

socialistas e anarquistas, condenava as greves, desestimulava os movimentos de 

protestos e conclamava os operários a manter-se "dentro das rectas normas dos 

salutares princípios catholicos", o que requeria da parte dos mesmos "paciência 

nos momentos de sacrifício e de privação, e honestidade no cumprimento dos

'i . ConE Mensageiro Parochial, publicação da Parochia de Santo André, n° 60-61, novembro-dezembro 
de 1936, p. 01.

8 . Idem, ibidem, pp. 04-05.
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9
seus deveres" . Transcorridas quase três décadas, ao comemorar-se o jubileu de 

instalação oficial da Igreja em Santo André, a articulista do Mensageiro Parochial 

saudando "os dignos dirigentes, dignas autoridades e(..) dignos industriais" do 

município não se esqueceu de fazer menção ao "disciplinado operariado factor 
10

do nosso progresso" . Nessa mesma linha, o bispo auxiliar de São Paulo, em 

visita à localidade, dirigindo-se à classe operária, fez questão de lembrar o 

exemplo de Cristo como modelo "de submissão e sacrificio no trabalho que é 

imposto a todos como necessidade de vida e meio de santificação", sem esquecer 
de sugerir aos ricos distribuírem as suas riquezas entre os menos favorecidos \

Tendo como referência esse tipo de concepção e prática religiosa, os 

primeiros movimentos sociais que surgiram no interior da Igreja Católica da 

região, sob influência direta do clero, tinham em sua orientação a marca do 

conservadorismo. Os Círculos Operários Católicos eram claro exemplo disso. 

Constituídos basicamente por trabalhadores, paradoxalmente, direcionavam suas 

ações a partir de premissas que beneficiavam duplamente os interesses do capital: 

no que diz respeito a própria conduta política, pois atuavam entre os 

trabalhadores combatendo 
12

os setores de esquerda, particularmente os 

comunistas ^, ou por meio de atividades práticas de caráter essencialmente 

assistencialista, como as festividades cívicas e os cursos destinados à preparação 

de mão-de-obra, que cumpriam a função de suprir deficiências do Estado e dos 

empresários nessa área. Não é por acaso que a famosa prova ciclística promovida 

anualmente pelo Círculo Operário de Santo André, por ocasião do Io de maio, 
sempre contou com expressivo apoio dos empresários e poderes públicos locais13.

9 . Idem, ibidem, p. 07.
10 . Idem, ibidem, p. 34.
H . Idem, ibidem, pp. 34-35.
12 . Sobre a política conservadora e anticomunista dos integrantes dos Círculos Operários da Diocese de

Santo André, ver, Heloisa Helena T. de Souza Martins. Igreja e Movimento Operário no ABC: 
1954 - 1975, São Paulo, Hucitec/Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 1994, pp. 86-88.

13 . A título de exemplificação, para realização da festa intitulada Dio do Trabalho, em Io de maio de
1956, o Círculo Operário de Santo André contou com a colaboração direta da Associação
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14

Cabe reconhecer, porém, que ao penetrar na vivência cotidiana dos 

trabalhadores, também os valores religiosos e aqueles que buscam legitimidade 

por meio dessa chancela não estão isentos dos conflitos e antagonismos próprios 

das lutas de classe. Por isso, se o alcance da aceitabilidade daqueles códigos 

legitimadores, entre religiosos e seguidores do catolicismo do ABC, pode ser 

aquilatado pela própria intensidade com a qual esses códigos se apresentaram em 

vários momentos e contextos, como os anteriormente referidos, por outro lado,

dentro de um quadro de profundas alterações, como as que se processaram na 

região principalmente a partir de meados deste século, a Igreja local, além de 

admitir um forçoso reajustamento na forma de relacionamento com a sua 

clientela, também viu nascer, em seu interior, novos valores que colidiram 

diretamente com velhos interesses anteriormente cristalizados.

Industrial e Comercial de Santo André e de várias indústrias locais. Con£ Jornal de Santo André, 
28-04-1956.

. Nas palavras do próprio autor, "é enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de 
comunicação e de conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de 
instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a 
dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica)...’'. Con£ Pierre Bourdieu. O Poder 
Simbólico, Rio de Janeiro, Bertrand, 1979, p.l 1.

No bojo dessas alterações, a criação da Diocese de Santo André, em 1954, 

e a vinda, para a região, do bispo Dom Jorge Marcos de Oliveira, nesse mesmo 

ano, tiveram papel de destaque. Instalado no ABC, inicialmente, o novo bispo foi

Como demonstram os vários exemplos anteriores, o papel desempenhado 

pela Igreja Católica do ABC na construção de uma campo simbólico legitimador 

de práticas conservadoras é de fato bastante evidente. Nesse terreno, é possível 

afirmar que, quando essa instituição, instrumentalizando-se da religião, busca 

uma transposição dos valores e interesses de uma classe para o conjunto da 

sociedade, cumpre uma função política que objetiva legitimar e assegurar os 

mecanismos que possibilitam a dominação de uns poucos em relação à grande 

maioria, dentro daquilo que Bourdieu qualificou como expressão de uma 
violência simbólica14.
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região do ABC,

alvo de profundas críticas dos setores de esquerda, que continuavam enxergando 

a Igreja como inimiga dos trabalhadores e defensora dos interesses da dominação. 

É verdade que os fatos que cercaram a sua vinda para a região e o próprio 

comportamento da Igreja por ele liderada, nos primeiros anos de sua atuação, 

contribuíram para reforçar aquela posição. Nesse caso, o empenho da classe 

dominante local na criação da diocese e o oferecimento de toda a infra-estrutura

. Conf. folheto de divulgação da Primeira Comunhão Pascal dos auxiliares da fabrica Firestone e 
famílias, Santo André, junho de 1956.

necessária para a montagem da sede episcopal, com participação direta de 

empresários e dos poderes públicos municipais, de fato, foram motivos de muita 

suspeita, principalmente quando se tomava como referência o tradicional 

conservadorismo da Igreja na região. Além do mais, mesmo com a presença do 

novo bispo, a postura que continuava sendo mantida pela Igreja, na região, na 

perspectiva dos trabalhadores, indicava pouco ou nenhum avanço. O episódio que 

cercou a realização da "Primeira Comunhão Pascal dos auxiliares da fábrica 

Firestone e famílias", em 1956, serviu para revelar o quanto ainda havia de 

timidez por parte dos integrantes da Igreja local, principalmente quando se toma 

como parâmetro a postura que alguns dos seus setores assumiriam 

posteriormente. Nessa celebração, conduzida pelo próprio Dom Jorge e que 

contou com a gentil colaboração dos donos da empresa, cedendo as dependências 

da fábrica para sua realização, o discurso sacramentalista e conformista da Igreja, 

com apelos do tipo "Jesus Cristo, o operário de Nazareth, virá nos visitar e fazer 

a Páscoa conosco" ou "o trabalho não é um castigo, mas um meio para que o 

homem possa elevar-se a Deus" , de fato, contrastava profundamente com a 

dura realidade vivenciada pelos trabalhadores, maioria ali presente. Como 

reconheceria mais tarde um dos primeiros padres a trabalhar com Dom Jorge na
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atendia

igualitariamente a todos os seus membros. Ou seja, em nome de um único

18

Senhor, buscava-se a impossível convivência harmoniosa entre representantes de 
17

interesses distintos e antagónicos . Essa situação embora, para alguns membros 

da Igreja, se apresentasse deveras conflituosa, aos olhos da militância política da 

esquerda mais tradicional era traduzida apenas como continuidade das práticas de 

dominação. Por isso, acusações externadas por militantes locais, dando conta de 

que "a vinda de Dom Jorge para Santo André teve o escopo da parte da Igreja 

conservadora" e que "durante dois anos, aproximadamente, Dom Jorge se 
18

consolidou como bispo junto à burguesia" , ainda que de alguma forma 

encontrassem fundamentação até mesmo nas práticas que, mais recentemente, a

uma igreja policlassista, que pressupostamente, representava e

a gente ainda não tinha uma noção assim de classes(...), a gente 
não sabia por exemplo que a classe patronal tinha interesses 
inteiramente contrários aos da classe operária e vice-versa. 
(...) a gente sabia que os operários eram oprimidos etc..., mas a 
gente achava que isso era uma coisa normal .

Com uma crescente inserção na realidade regional, os integrantes desse 

novo segmento, que emergia minoritariamente no interior da Igreja local, 

tomavam-se mais sensíveis às questões sociais, particularmente no que diz 

respeito às dificuldades vivenciadas pelos trabalhadores, distanciando-se, cada 

vez mais, daqueles que, majoritariamente, davam continuidade a postura 

tradicional da Igreja. Cabe reconhecer, porém, que no plano do imaginário 

religioso, mantinha-se como valor universalmente aceito e praticado a visão de

. Conf. depoimento de Monselhor Antunes a Heloisa Martins e Marita Bargas, 08-03-1986.

. Nesse aspecto são bastante ilustrativos os conflitos vivenciados pelo Padre Antunes que, na condição 
de religioso, acompanhou as primeiras mudanças da Igreja na região em sua aproximação com os 
trabalhadores locais. Com essa aproximação, os trabalhadores que atuavam nos movimentos da 
Igreja passaram a influenciar o discurso a ser proferido junto aos fiéis, o que deixava o religioso 
em situação delicada perante os membros da classe dominante local que frequentavam a sua 
igreja, comungavam e recebiam a hóstia de suas mãos. Conf depoimento de Monselhor Antunes 
a Heloisa Martins e Marita Bargas, 08-03-1986.

. Conf. depoimento de Philadelfo Braz, antigo militante sindical do ABC, in: I Congresso de História 
da Região do ABC, Santo André, Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, pp. 118-119.
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também sofrem

20

21

os efeitos das experiências concretamente vivenciadas,

implicando um processo de permanentes alterações.

Nesse aspecto, o evidente despreparo inicial de Dom Jorge e demais 

religiosos que com ele atuavam, para o enfrentamento das lutas implementadas 
pelos trabalhadores do ABC2°, não foi fator impeditivo para eles, alguns anos 

após a chegada do bispo na região, se definirem claramente por um 
21 . "

posicionamento progressista . O contato direto com aquela realidade e a abertura

. Bronislaw Baczko. Imaginação Social, in: Anthropos-Homem, Enciclopédia Einaudi, vol. 5, Porto, 
Editora Einaudi-Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1985, p. 309. Inspirei-me também nesse 
mesmo autor e texto para desenvolvimento das idéias básicas contidas nesse parágrafo sobre a 
luta de classes no plano do imaginário.

. Essa constatação foi feita posteriormente por um padre da própria ala progressista da Igreja. Conf 
depoimento do Padre José Maon, I Congresso de História da Região do ABC, Santo André, 
Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, p. 119.

. Segundo Monselhor Antunes, "a partir de 1958, mais ou menos, é que Dom Jorge começou a 
desenvolver uma ação mais chegada ao trabalhador, e a gente acompanhou isso, e isso foi num

Igreja continuava assumindo, por outro lado, pareciam desconsiderar ou até 

mesmo desconhecer as modificações que ali se processavam.

Ocorre que as referências simbólicas não apenas identificam os indivíduos 

ou segmentos sociais que, de uma ou de outra forma, nelas se referenciam, mas 

também definem os elementos norteadores dos princípios de inteligibilidade 

presentes nesses mesmos agentes sociais, de tal forma que "o imaginário social 

elaborado e consolidado por uma colectividade é uma das respostas que esta dá 
aos seus conflitos, divisões e violências reais ou potenciais"™. Por isso, as 

experiências vivenciadas pelos integrantes e seguidores da Igreja Católica no 

ABC ao revelarem que o imaginário social é um fértil terreno para se plantar os 

alicerces justificadores das práticas de dominação, demonstram que ele também é 

campo propício para o exercício da contestação e da resistência. Mais do que 

isso, as sucessivas alterações em termos de posturas religiosas e políticas 

adotadas ao longo dos anos por seguidores do catolicismo na região indicam que, 

se os códigos, símbolos e valores acumulados por uma dada coletividade são de 

fundamental importância para orientar as suas ações, de maneira inversa, eles
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para uma doutrina social, que timidamente se anunciava no interior da Igreja, 

foram fatores que influenciaram tal decisão. Como o próprio Dom Jorge 

declararia duas décadas depois, naquela época a Igreja ainda começava a dar os
22

pnmeiros passos para uma transformação .

Ao assumirem a defesa dos trabalhadores, sintomaticamente, tanto Dom 

Jorge quanto os demais padres progressistas que atuavam ao seu lado na região 

atraíram simultaneamente as críticas dos empresários, que qualificavam as suas 
23

ações como intromissão perigosa e indevida , e de setores da própria Igreja que 

eram radicalmente contra esse envolvimento do clero com as lutas dos

trabalhadores, chamando atenção principalmente para o fato de que "os 

sindicatos em geral estavam entregues aos comunistas" . Em contrapartida, eles 

ganharam a confiança dos trabalhadores e passaram a ser olhados com simpatia 

até mesmo pelos tradicionais setores de esquerda. Nesse sentido, o insuspeito 

depoimento de um combativo militante sindical da época é bastante revelador:

com o decorrer do tempo(..) a amizade foi se estreitando e, na 
década de 1960, quando aqui já se discutia as reformas de base, 
realizaram-se conferências monumentais no Sindicato dos 
Metalúrgicos(...), e a Igreja estava conoscof...). Em Santo 
André, a Igreja designou o Padre Heitor, um jovem que já 
participava como membro representante da Igreja dentro do 
sindicato(...). Tivemos um contato muito estreito com estes 
membros da Igreja(..). Discutíamos tudo com eles. Em 1963, 
por exemplo, quando lutamos pela emancipação da refinaria, a 
Igreja esteve conosco(...). Até 1964, a Igreja sempre esteve ao 
nosso lado, nas lutas do Sindicato(...). Em época de eleições, ela 
sempre esteve ao nosso lado .

crescendo assim...”. Conf depoimento de Monsenhor Antunes a Heloisa Martins e Marita 
Bargas, 08-03-1986.

22 . Conf. depoimento de Dom Jorge ao Jornal DGABC, 21-10-1979.
23 . Heloisa Helena T. de Souza Martins. Igreja e Movimento Operário no ABC, São Paulo,

HUCITC/Prefeitura de São Caetano do Sul, 1994, p.71. Cabe ressaltar que a antera reserva parte 
significativa do seu livro para avaliar a presença e o trabalho de Dom Jorge à frente da Diocese de 
Santo André, cabendo destaque especial o capítulo sugestivamente intitulado "A Pastoral 
Operária do Bispo Vermelho".

24 . Conf. depoimento de Dom Jorge ao Jornal DGABC, 21-10-1979.
25 . Conf depoimento de Philadelpho Braz, I Congresso de História da Região do ABC, Santo André,

Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, p.l 19.
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aquele pessoal que a gente queria atingir gostava de fazer. Às 
vezes, a gente acompanhava um companheiro para ir ver jogo 
no Pacaembu mesmo que a gente não gostasse daquele time. 
Essa era uma maneira de depositar confiança, pois só assim o 
trabalho tinha resultado .

O desempenho dos movimentos da Juventude Operária Católica (JOC), da 

Ação Católica Operária (ACO) , da Pastoral Operária (PO) e das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) são também bastante elucidativos no que diz respeito 

às alterações que se processaram no interior da Igreja Católica na região.

A JOC manteve sua fase de maior influência no ABC no período que se 

estende de meados da década de 1950 até início dos anos 70. Um dos traços 

distintivos desse movimento foi o de congregar jovens de ambos os sexos, mas 

exclusivamente solteiros, o que implicava privilegiar ações que estivessem 

sintonizadas com as aspirações e especificidades desse segmento social. Os 

contatos com os potenciais militantes dava-se sempre através de convites para 

festas, piqueniques, passeios, pescarias. Como recorda um dos seus antigos 

integrantes, o movimento procurava desenvolver atividades que

Nesse sentido, o próprio material de leitura que circulava entre os 
integrantes do movimento28, principalmente em sua fase inicial, evidenciava 

quais eram as suas principais preocupações. E aí, fica bastante nítido que além da 

questão religiosa propriamente dita, para onde as atenções estavam 
prioritariamente direcionadas29, o comportamento ético e profissional de seus

. Para estudar aqui os movimentos da JOC e da ACO da região do ABC, além das pesquisas 
originalmente desenvolvidas, recorri, com muito proveito, ao trabalho de Heloisa Martins, 
especialmente cap. 2. ConE Heloisa Helena T. de Souza Martins. Igreja e Movimento Operário no 
ABC, op. cit

. Conf. depoimento de Anastacio Brolezzi, antigo militante da JOC e da ACO do ABC, em entrevista 
concedia ao autor, 15-12-1995.

. Refiro-me aos boletins produzidos pelo Secretariado Nacional, sediado no Rio de Janeiro, e pelo 
Secretariado Regional de São Paulo, que serviam de suporte para discussões e orientação da 
militância dos jocistas no ABC.

29 . De acordo com Mainwaring "originalmente a JOC foi concebida como meio de levar a Igreja à 
classe operária, de cristianizar a classe trabalhadora”. ConE Scott Mainwaring. A JOC e o 
surgimento da Igreja na base (1958-1970), Revista Eclesiástica Brasileira, vol. 43, fesc. 169, 
1983, pp. 29-92.
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locais, os integrantes da JOC não limitaram as suas ações às reivindicações

Influenciados pelas posturas mais conservadoras, que há algum tempo se faziam

presentes no interior da Igreja, a exemplo de outras partes do país onde o

movimento existia, também no ABC, combater as teses comunistas era uma

questão importante para muitos daqueles militantes. Na opinião de Mainwaring,

No ABC, o significativo desempenho dos comunistas locais, que em 1947

haviam eleito o prefeito municipal de Santo André juntamente com uma bancada

de treze vereadores e que durante décadas permaneciam à frente de várias

diretórias de sindicatos na região, era um elemento a mais para atear fogo nas

30

31

membros também eram temas das discussões. Neste último caso, os apelos para 

que os jovens não se deixassem induzir pelas novidades dos programas de rádio 

ou revistas vinham associados aos conselhos de como namorar dentro dos

os líderes eram já bastante politizados mas o movimento como 
um todo o era muito menos, sendo também marcadamente 
anticomunista. Suas publicações criticavam frequentemente os 
agitadores comunistas e insistiam nojxmto de que um bom 
católico não devia votar num comunista .

padrões considerados aceitáveis ou ter um bom conceito perante os chefes e 
patrões30. No que diz respeito à participação nas lutas diversas dos trabalhadores

salariais ou por melhorias nas condições de vida e trabalho, embora essas 
questões estivessem na ordem do dia no conjunto de suas preocupações31.

Baseando-se em depoimentos de militantes jocistas do ABC, Martins chegou a conclusão de que 
no período anterior a 1964 a estrutura da JOC local "era bastante sacramental e ritualista, presa 
à paróquia e exigindo de seus militantes uma disciplina acentuada". Conf Heloisa Helena T. de 
Souza Martins. Igreja e Movimento Operário no ABC, op. cit, p.l 10.

. Conf. Unidas, divulgação mensal da JOCF, Secretariado Regional de São Paulo, janeiro de 1958 e 
Secretariado Nacional, outubro de 1958.

. Um boletim da JOC produzido em São Paulo, que circulou entre os militantes do ABC, ao registrar 
os problemas vivenciados diariamente pelos trabalhadores, problemas esses que "nos unem e nos 
identificam com a juventude trabalhadora do mundo", destacava: sonegação do salário mínimo, 
desemprego em massa, substituição dos adultos pelo trabalho do menor, instrução deficiente, falta 
de escolas primárias e profissionais, insegurança no trabalho, encarecimento do custo de vida, 
falta de liberdade sindical, abandono do trabalhador rural, apatia operária, feita de união dos 
trabalhadores, tempo livre dos jovens trabalhadores mal aproveitado, feita de respeito para com os 
nossos companheiros e companheiras de trabalho, esquecimento de Deus. Conf Construir, 
Boletim da JOC de São Paulo, fevereiro de 1957.

32 . Scott Mainwaring. A JOC e o surgimento da Igreja na base (1958-1970), op. cit p. 39.
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divergências. Os religiosos faziam questão de criticar as posturas dos militantes 

comunistas entendendo-as como cupulistas, principalmente no que dizia respeito 

à condução das lutas. Referiam-se às greves feitas na base do grito, sem 

preparação da base, onde os trabalhadores eram levados de roldão33 e 

qualificavam o Sindicato dos Metalúrgicos locais, cuja direção estava sob o 

controle dos comunistas, como uma espécie de outra religião à qual os militantes 
da Igreja não podiam ter acesso3 . Por isso, eram frequentes as discussões no 

sentido de preparar os jovens jocistas para formarem "um grupo de choque, mas 

um grupo autêntico, um grupo que não fizesse cambalacho, um grupo que não 

estivesse a serviço de nenhuma ideologia política, ou de grupos políticos que 
quisessem se servir para alcançar o poder"^'. Os comunistas, por sua vez , 

achavam que a Igreja naquela época entrava em confronto com o Partido para 

deter a sua atuação na região. Segundo alguns dos seus militantes, a chapa por 

eles montada para disputar as eleições no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 

André, em 1956, "foi ferozmente combatida pelos patrões e pela Igreja, através 

da JOC, da JUC e de todas as outras siglas". Nem mesmo as greves em que os 

militantes da Igreja e os comunistas atuaram lado a lado serviram para diminuir 

as desconfianças destes últimos. Eles acreditavam que "nos bastidores, a luta era 

assumida pela hegemonia política sindical, uma função que a Igreja queria para 

si(..), ela pretendia desbancar o Sindicato da liderança dos trabalhadores.
36

Para isso usava todos os meios possíveis" . Concretamente, todas essas 

divergências, em maior ou menor grau, permeavam as ações coletivas dos

. Conf depoimentos de militantes jocistas prestados a Heloisa Helena T. de Souza Martins. Igreja e 
Movimento Operário no ABC, op. cif, p. 116.

34 . Conf. depoimento de Monsenhor Antunes a Heloisa Martins e Marita Bargas, 08-03-1986.
35 . Idem, ibidem.
36 . Esses argumentos constam de depoimentos de Philadelfo Bráz, antigo militante sindical no ABC,

que atuou lado a lado com os comunistas em várias diretórias do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Santo André. Conf. Anais do I Congresso de História da Região do Grande ABC, Santo André, 
Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, p. 119.



198

37

38

trabalhadores e implicavam tensionamentos marcados por embates que revelavam 

o anticomunismo, de um lado, e o anticlericalismo, de outro.

Em 1962, a Ação Católica Operária surgiu no ABC como mais um 
movimento no interior da Igreja37. Tratava-se de uma iniciativa principalmente de 

ex-jocistas, que encontravam dessa forma uma alternativa para continuar na 

militância mesmo após o casamento. Por isso, os métodos de trabalho 

desenvolvidos pelos dois tipos de movimento eram bastante semelhantes. Cabe 

destacar, porém, que tanto o grau de maturidade dos integrantes da ACO quanto a 

orientação política que imprimiram ao movimento, além de influenciarem 

diretamente o comportamento dos jocistas, contribuíram também para facilitar 

uma aproximação entre esses militantes da Igreja e segmentos diversos dos 

trabalhadores. Neste último caso, o próprio fato de priorizarem ações cujos 

objetivos não se restringiam a converter os trabalhadores através de suas 

mensagens religiosas, mas que procuravam representar "a classe trabalhadora 

dentro da Igreja, com o direito de exigir dela o cumprimento de sua missão para
38

com a classe operária" , certamente contribuiu para isso. Evidentemente, essa 

nova opção de militância no interior da Igreja não era fruto de especificidades 

dos novos militantes e nem se dava de forma isolada mas refletia alterações que 

se processavam na própria instituição. Para Mainwaring,

. Caber registrar que, desde essa época, vários militantes da ACO do ABC assumiram postos de 
direção desse movimento tanto em nível estadual quanto nacional

. Conf. Dez Anos de Ação Católica Operária, SEDOC, n° 6, setembro de 1973. Citado por Scott 
Mainwaring. A JOC e o surgimento da Igreja na base (1958-1970), op. cit, p.52.

39 . Scott Mainwaring. A JOC e o surgimento da Igreja na base (1958-1970), op. cit, p. 79.

ao trabalhar, viver e falar com o pobre, um número cada vez 
maior de agentes pastorais descobriu a riqueza humana que 
coexiste ao lado da pobreza material. Esta descoberta marcou a 
dramática transformação no modo pelo qual os padres 
tradicionalmente viam o povo como incompetente, inferior .

De fato, no caso do ABC, essa estreita vinculação dos militantes da JOC e da

ACO com a realidade vivenciada pela sua base social constitutiva foi de
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comoe

40 . Conf. Manifesto da Ação Católica Operária da Diocese de Santo André, com apoio da JOC e JOCF 
da diocese, s/d.

Quando a miséria, a fome e a injustiça se estabelecem dentro do 
país é o drama da Paixão do Cristo que continua. E cristo que 
está injuriado, torturado e crucificado.
Quando a injustiça atinge o conjunto dos trabalhadores, é a 
ordem social desejada por Deus que não está sendo respeitada.
Quando a confusão política e social permanece, é a vontade de 
Deus Pai que não está sendo cumprida .

Ao incorporarem princípios de coerência e autenticidade como balizadores 

da sua conduta militante, os integrantes da JOC e da ACO traduziram-nos como 

um necessário engajamento em variados espaços de lutas e organização dos 

trabalhadores da região, o que marcou a sua progressiva presença no movimento 

sindical, nas associações de moradores, clubes de mães, associações de donas de 

casa e demais movimentos do gênero. Ali, além de contribuírem para as 

conquistas das reivindicações pleiteadas, eles encontraram também um terreno 

propício para o estabelecimento de contatos e arregimentação de novos 

integrantes para os seus respectivos movimentos. A exigência dessa ação efetiva 

no meio em que estavam inseridos implicava presença física nas diversas 

reuniões, discussões e mobilizações organizadas como formas de 

encaminhamento das lutas e uma necessidade constante de preparação daqueles

fundamental importância para uma redefinição da orientação política adotada no 

interior desses movimentos, possibilitando-lhes distanciar-se de uma concepção 

religiosa estritamente sacramental para abraçar com maior ênfase uma posição 

em que a fé passava a ser traduzida também como expressão de justiça social. 

Daí, a razão porque seus militantes encontraram na própria ação religiosa 

elementos justifícadores para engajamentos em defesa das necessidades e 

interesses dos trabalhadores, como as explicações contidas num manifesto 

assinado pela Ação Católica Operária de Santo André, publicamente apoiado pela 

JOC e amplamente distribuído junto à população do ABC:
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militantes para enfrentarem discussões relativas aos diversos problemas 

vivenciados pelos trabalhadores, o que, para muitos, significava uma dedicação 
quase exclusiva à militância41.

Com a ocorrência do golpe militar de 1964 e o agravamento geral das 

condições de vida dos trabalhadores no país, a tendência para um posicionamento 

crítico, em relação ao sistema, e para defesa dos interesses dos trabalhadores 

tomou-se crescente no interior da Igreja, inclusive no ABC. Como afirma um 

militante sindical da região, "a posição de Dom Jorge foi se identificando cada 

vez mais com a luta dos trabalhadores", e isso facilitou de tal forma os

entendimentos entre religiosos e não religiosos que, naqueles momentos difíceis 

pós-golpe, a diretória do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André reuniu-se na 

Diocese para "discutir como lutar pelas liberdades democráticas que tanto os 
42

sindicalistas como a Igreja procuravam" .

Em 1966, a Comunidade Paroquial de Vila Palmares, em Santo André, fez 

circular um documento-protesto no qual denunciava "a exploração deste mundo 

injusto, deste mundo de minorias dominantes, deste falso progresso que nos 

rodeia, onde o homem(..) foi reduzido a um objeto qualquer do universo e como 

tal considerado, tratado e dominado" e criticava aquela "realidade insuportável 

de fome, de miséria, de perseguições, de espancamentos, de falta de liberdades, 

de traições, de mentiras e de tapeações" . Os signatários do documento 

resgatavam a sua condição de operários, para exigir "nossos direitos respeitados 

e assegurados"', de brasileiros, para aspirar "um Brasil livre, independente e 

nosso" e de eleitores, desejando

41 . Os cadernos de anotações de Anastacio Brolezzi, ex-integrante da JOC e da ACO na região do
ABC, registram a participação das lideranças desses movimentos em reuniões quase diárias.

42 . Conf. depoimento de Philadelfo Bráz, Anais do I Congresso de História da Região do Grande ABC,
Santo André, Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, p. 119.

43 . Conf. documento protesto da Comunidade Paroquial de Vila Palmares, 28-09-1966. Os grifos
constam do original.
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44. Idem, ibidem.
45 . Conf. Jornal Ultima Hora, 28-04-1967.

ver eleitos todos os nossos representantes. Representantes do 
povo e não de alguns, escolhidos pelo povo e não por alguns. Se 
hoje não temos candidatos é porque nem Arena, nem M.D.B. 
representam o povo. São imposições de um regime que receberá 
nosso repúdio total nas urnas" .

Nesse contexto, a adoção de uma postura assumidamente progressista fica 

ainda mais evidente entre os integrantes da JOC e da ACO e as várias ações por 

eles empreendidas demonstraram isso. No primeiro semestre de 1967, a ACO 

elaborou e divulgou nacionalmente um manifesto-denúncia sobre as precárias 

condições vivenciadas pelos trabalhadores do nordeste brasileiro. Entre outras 

coisas, o documento apontava as contradições existentes entre o desenvolvimento 

da região e o crescimento do número de marginalizados; condenava as distorções 

presentes na política praticada pela SUDENE, que estimulava a "concentração de 

riquezas nas mãos dos que já são muito ricos"; rebatia veementemente a 

campanha oficial intitulada Alimentos Para a Paz, definindo-a como "suborno 

das consciências, amaciamento da capacidade reivindicatória, comprometimento 

do operário com interesses contrários aos da sua classe" e fazia um relato 

minucioso das fraudes praticadas pelos empresários contra os trabalhadores, 

privando-os dos direitos sociais mais elementares Ainda nesse mesmo ano, os 

integrantes da Ação Católica Operária de Santo André e de São Paulo, apoiados 

por seus companheiros de Campinas, Sorocaba e Osasco, todos igualmente 

militantes da ACO, lançaram um contundente manifesto no qual criticaram 

variadas ações do governo e revelaram plena sintonia com bandeiras e discursos 

praticados pelos setores de esquerda. Nesse documento, eles se insurgiram contra 

a política de arrocho salarial, responsável por salários criminosos; repudiaram os 

apelos de mais sacrifícios, a um povo que já sofre o desemprego e morre de 

fome; contestaram a ingerência praticada oficialmente na vida sindical dos
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46 . Conf. Jornal Folha da Tarde, 08-11-1967.

trabalhadores e rebateram veementemente a intervenção internacional de caráter 

imperialista. Por último, conclamaram os trabalhadores a exigirem

um salário que nos dê possibilidades de manter dignamente 
nossa vida e nossas famílias; o respeito de nossa dignidade de 
trabalhador; a liberdade para os sindicatos exigirem e 
defenderem os direitos dos trabalhadores e organizarem a luta 
operária; a participação dos trabalhadores na elaboração das 
leis trabalhistas; que os nossos rendimentos e recursos 
nacionais sejam transferidos para o bem de nossa grande 
família brasileira e não para o capitalismo estrangeiro. 
Devemos nos unir, ficar firmes e com coragem .

Ao ser concluído com essas palavras de ordem que apelavam para a união, 

firmeza e coragem dos trabalhadores, o documento da ACO, embora

demonstrasse uma clara disposição para a luta, revelava em seus próprios termos 

as principais dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e seus movimentos 

organizados. Ocorre que, ao assumirem deliberadamente essa postura 

progressista de defesa dos trabalhadores e de combate às práticas de exploração e 

dominação, esses movimentos da Igreja se tomaram inimigos da ordem e, com 

isso, os seus militantes foram violentamente reprimidos pelas forças policiais do 

novo regime. Como consequência, as sucessivas perseguições, prisões e 

violências praticadas contra os seus integrantes, além de forçarem muitos deles a 

abraçarem definitivamente uma posição demarcadamente de esquerda, em grande 

medida, foram também responsáveis por novas alterações relativas ao conteúdo e 

à forma de atuação desses movimentos.

Nesse novo quadro, muitos daqueles militantes dos movimentos da Igreja 

buscaram superação das velhas divergências com outros setores da esquerda, 

inclusive com aproximações que pressupunham assimilação de teses marxistas. 

Isso, evidentemente, trouxe como consequência novos atritos entre os seus 

membros e outros segmentos da Igreja, principalmente aqueles que continuavam 

se orientando a partir de premissas conservadoras. Nessas circunstâncias, como
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Evidentemente, o caráter radical assumido pelo movimento ao atrair as 

forças repressoras provocou uma situação que, para alguns militantes, implicou 

um forçado afastamento:

Em seus documentos difundidos nacionahnente, esses movimentos faziam 

questão de " denunciar o capitalismo como sistema económico intrinsecamente

registrou em suas anotações um dos integrantes da ACO, era mais fácil para um 

cristão que adotava tal posicionamento "dialogar com um marxista do que com 
47 

um outro cristão reacionário" .

mau, porque tem como pressuposto a primazia do capital, poder do mesmo e a 
sua discriminante utilização em função do lucro"4*, ao mesmo tempo em que 

assumiam publicamente que "o marxismo para nós é uma doutrina como 

qualquer outra. O comunismo não nos assusta. Se o marxismo contribui para 

dar ao operário aquilo de que ele precisa e permite a sua realização como 
49 

indivíduo, não nos colocaremos contra ele" .

41 . Conf. anotações de reuniões da ACO registradas por Anastácio Brolezzi.
48 . Conf. conclusões do Conselho Nacional realizado em conjunto pela JOC e ACO em abril de 1968.

Citado por Scott Mainwaring. A JOC e o surgimento da Igreja na base (1958-1970), op. cit p. 63.
49 . Conf manifesto da JOC, 29-09-1967. Idem, ibidem, p. 63.
50 . Conf. depoimento de um militante da JOC prestado a Heloisa Helena T. de Souza Martins. Igreja e

Movimento Operário no ABC, op. cit, p. 217.

eu evitei entrar em contato com os amigos, então eu não visitava 
ninguém, pedi que ninguém viesse na minha casa, porque havia 
gente vigiando, olhando, a gente tinha medo, começou aquele 
pavor, aquele medo e não ia mais em reunião nenhuma, enfim, 
começou o meu exílio .

Ao mesmo tempo, o movimento perdia a sua característica de massa, dando 

maior ênfase a uma política de formação de quadros, o que ficava caracterizado 

pela visível redução do número dos seus integrantes. Na visão de seus próprios 

membros, a partir de 1968, a JOC "é diminuída de seus quadrosf...) e, até em 

alguns momentos, ela perdeu o contato com a base por força da repressão, por 

força da prisão mesmo e aí ela perde tudo, perde seus documentos, sua casa, seu
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lado, a repressão oficial indiretamente contribuiu para uma radicalização dos 

militantes, na medida em que os exemplos de atrocidade os empurraram para a 

esquerda onde os mesmos passaram a engrossar as fileiras daqueles que, aberta 

ou clandestinamente, resistiram à dominação. Por outro, o preço dessa 

radicalização foi pago com um crescente distanciamento entre as lideranças e a 

base do movimento o que, em última instância, contribuiu decisivamente para o 

seu progressivo esfacelamento.

A linha de trabalho desenvolvida pela Igreja Católica na região do ABC 

até 1975, sob o comando de Dom Jorge, foi, em termos gerais, a mesma mantida 

após essa data, quando assumiu aquele posto o segundo bispo da Diocese de 

Santo André, Dom Cláudio Hummes. Circunstancialmente, dada a alteração na 

correlação de forças em favor dos trabalhadores, a partir desse período, coube a 

Dom Claúdio representar a Igreja nos marcantes acontecimentos que tiveram 

lugar na região em fins da década de 1970 e início da seguinte e que contribuíram 

significativamente para a derrota do regime militar no país. Foi também nesse 

período que os movimentos da Pastoral Operária e das Comunidades Eclesiais de 

Base ganharam corpo no interior da Igreja, na região.

tudo . Esse também foi um período em que, por força de divisões e divergências 
internas, vários militantes abandonaram as fileiras da Igreja52, sendo que muitos 

deles ingressaram nas organizações clandestinas e passaram a desenvolver um 

trabalho subterrâneo de combate ao regime.

Nesse sentido, é preciso admitir que a ditadura militar, ainda que 

contraditoriamente, influenciou diretamente os destinos do movimento. Por um

. Idem, ibidem, p. 216. Segundo Mainwaring o número de militantes da JOC caiu de 26 mil 
membros, em 1961, para apenas 654, em 1968. Conf. Scott Mainwaring. A JOC e o surgimento 
da Igreja na base (1958-1970), op. cit. p. 68.

52 . Em 1968, por força das divergências internas, a ACO da Diocese de Santo André praticam ente 
deixou de funcionar. Após uma reunião, cercada por muita tensão, os seus integrantes decidiram 
cada um ficar no seu canto ou sentiram-se liberados para atuar onde achassem mais conveniente. 
Conf depoimento de Anastacio Brolezã, antigo militante da JOC e da ACO do ABC, em 
entrevista‘concedia ao autor, 15-12-1995.
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54

. Conf. depoimento de Waldemar Rossi, um dos fundadores da Pastoral Operária, in: Pastoral 
Operária: 10 anos a serviço da classe operária (1976 - 1986), CPO Nacional, 1987, p. 75.

. Fssa foi uma das posições assumidas no encontro de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, em 1976, quando 
a Pastoral Operária foi fonnalmente oficializada. Conf. Pastoral Operária: 10 anos a serviço da 
classe operária (1976 -1986), 01*0 Nacional, 1987, p. 16.

Ao consolidar-se enquanto movimento organizado dentro da Igreja 

Católica, em meados da década de 1970, a Pastoral Operária, guardadas as 

especificidades conjunturais, retomava uma linha de preocupação já traçada 

anteriormente por outros movimentos de perfis bastante semelhantes, como foram 

os casos principalmente da JOC e ACO. Em que pesem as preocupações de seus 

integrantes ao buscarem uma alternativa de militância que não significasse a 

substituição dos outros movimentos congéneres, eles mesmos acabaram 

reconhecendo que "a Pastoral Operária nascéu de experiências realizadas a 

partir de 1966, mantendo as propostas da JOC e ACO, que se mostravam 

insuficientes para atender a uma população operária que crescia de maneira 
extraordinária"53. Mais do que isso, na medida em que seus militantes tomaram 

"consciência da necessidade de uma articulação específica para o trabalho 
pastoral no meio operário popular urbano"54, eles necessariamente se voltaram 

para o mesmo público priorizado por aqueles movimentos. Ocorre que, com a 

violenta repressão desencadeada pela ditadura militar, também sobre os 

militantes da Igreja, ao iniciar a década de 1970, esses movimentos praticamente 

deixaram de atuar de forma conjunta e organizada e para as poucas iniciativas 

isoladas que permaneceram, a estratégia de não despertar atenção foi condição 

necessária para manter a sua existência. Além disso, diante daquele quadro de 

adversidades, as alternativas propostas ou colocadas em prática por alguns 

suscitaram inúmeras divergências que culminaram com vários afastamentos. 

Dessa forma, era natural que para o conjunto desses militantes dispersos, o 

surgimento da PO significasse também um novo espaço de aglutinação. Não é 

por acaso que uma das primeiras tarefas dos iniciadores desse novo movimento 

consistiu em mapear as diversas experiências de Pastoral Operária então
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Pastoral Operária

Para isso,

na defesa dos seus direitos e contra as práticas de dominação exercidas por 

Estado e empresários, a Igreja do ABC tomava público um Plano de Pastoral com 

abrangência regional. Esse Plano, que há dois anos vinha sendo elaborado pela 

Diocese de Santo André, ao ser estruturado dentro do princípio da co-

A ação dos militantes católicos do ABC na implementação da Pastoral 

Operária na região ocorreu simultaneamente à sua construção em nível nacional. 

Aliás, o próprio bispo diocesano de Santo André, Dom Cláudio Hummes, foi um 

dos integrantes da primeira Comissão Nacional que em 1978 assumiu 

provisoriamente a coordenação do movimento. Para ele, o encontro com a

responsabilidade objetivava, segundo seus idealizadores, dar "uma resposta às
57 

exigências concretas da vida do nosso povo e de sua caminhada histórica" .

existentes, procurando descobrir onde estavam situadas, quem nelas atuava e o 
55que realizava .

constituiu-se numa das experiências pastorais mais 
determinantes do meu ministério de bispo. Descobri que a Igreja 
precisa assumir o fato que nossa sociedade é, em seu cerne, uma 
sociedade do trabalho(..) e que esta sociedade do trabalho está 
em conflito, o conflito entre capital e trabalho. Ainda que não 
seja o único conflito que pervague^a nossa sociedade, é, no 
entanto, o principal, o mais decisivo .

Em 1979, em pleno clima de efervescência política na região, quando os 

trabalhadores do ABC voltavam a utilizar-se da greve como instrumento de luta

55 . Conf. Pastoral Operária: 10 anos a serviço da classe operária (1976 - 1986), CPO Nacional, 1987, p.
14. Um exemplo claro de participação dos militantes advindos de outros movimentos da Igreja na 
construção da Pastoral Operária, foi o de Geraldo Francisco Barbosa, de Sete Lagoas - MG. 
Escolhido para integrar a primeira Comissão Nacional da PO, constituída em dezembro de 1978, 
três meses depois teve de demitir-se dessa função por ter sido eleito dirigente latino-americano da 
Ação Católica Operária. Conf Pastoral Operária: 10 anos a serviço da classe operária (1976 - 
1986), op. cit, p.18.

56 . Conf Pastoral Operária: 10 anos a serviço da classe operária (1976 - 1986), op. cit, p. 06.
57 . Conf. Plano de Pastoral, Diocese de Santo André, 1979, p. 03.
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58 . Idem, ibidem, p. 03.
59 . Idem, ibidem, pp. 03-04.

. Conf. Plano de Pastoral, Diocese de Santo André, op. cit, pp. 04 a 06.

Dessa forma, ao estabelecer as diretrizes de atuação regional, a Igreja do 

ABC demonstrava a sua preocupação em assimilar as aspirações democratizantes 

que permeavam as lutas mais gerais travadas por segmentos diversos da 

sociedade brasileira, o que possibilitava uma ativa participação dos seus fiéis 

inclusive na definição dos caminhos a serem percorridos. Como resultado 

concreto, aprovou-se, em termos de orientação pastoral, estabelecer prioridades 

para a Pastoral Familiar, Comunidades Eclesiais de Base e a Pastoral do Mundo 

do trabalho, embasando-se num objetivo geral de evangelização claramente 

sintonizado com a chamada ala progressista da Igreja, o que implicava buscar 

no evangelho "uma resposta para a vida concreta dos homens de hoje". Em 

obediência a esse princípio, caberia ao evangelizador conviver "com os homens 

na realidade de todos os dias", ouvindo-os "num diálogo constante", ser 

"essencialmente solidário e levar os homens a diversas formas de solidariedade, 

sobretudo com os pobres, os injustiçados, os oprimidos, os fracos, os pequenos, 
os marginalizados"^. Tratava-se, na verdade, de tomar oficial aquilo que há

grupos de todas as paróquias foram(..) mobilizados para fazer 
um levantamento dos grandes problemas, grandes carências, 
grandes valores e grandes medos do nosso povo(..). Num 
segundo momento foi perguntado às mesmas bases quais eram 
as principais urgências da vida do povo, que exibam uma 
resposta evangelizadora prioritária da parte da Igreja .

Em termos deliberativos, realizaram-se assembleias setoriais, com participação de 

dez leigos por paróquia, além dos religiosos e, finalmente, concluíram-se os 

trabalhos com a realização de uma Assembléia Diocesana, onde tiveram assento 

com direito a voz e voto o bispo, os padres, os diáconos, uma religiosa por 

comunidade, três leigos de cada paróquia e representantes dos diversos 

organismos, comissões, movimentos e associações existentes no interior da Igreja 
, , 59

em mvel diocesano .
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61 . Conf Plano de Pastoral, Diocese de Santo André, op. cit., p. 12.
62 . Idem, ibidem, pp. 12-13.
63 . Idem, ibidem, p. 13.

muito já vinha sendo colocado em prática por diversos setores da Igreja local: um 

envolvimento direto com as lutas diversas dos trabalhadores dentro do que 

convencionalmente caracterizou-se como uma opção preferencial pelos pobres.

Coerente com essas preocupações e partindo de uma constatação de que a 

classe trabalhadora no ABC "chega a 82% da população ativa, que com seus 
familiares alcança também 82% da população totaF^, a própria diocese se 

encarregou de realizar uma pesquisa junto a esses trabalhadores e identificou os 

problemas seguintes como os mais agudos entre os muitos diagnosticados: 

salários baixos que, no caso da grande maioria, só dão para sobreviver; trabalho 

desumano, caracterizado por exigências excessivas e longas jornadas diárias, 

causando problemas de saúde e falta de convívio e diálogo com a família; 

desemprego; desvalorização da pessoa do operário pelo fato de que as condições 

de trabalho o marginalizam, dificultando seu acesso aos estudos profissionais e à 

cultura em geral; falta de consciência operária e profissional, caracterizando-se 

pelo individualismo, pela tentativa de subir sozinho dentro da empresa, pela 

deficiente sindicalização e pouca luta por sindicatos autênticos, livres e 
62 

autónomos; medo de reclamar seus direitos; transportes coletivos deficientes . 

Diante desse quadro, os elaboradores do Plano de Pastoral chegaram a conclusão 

de que "a libertação da classe operária é, portanto, um grande desafio para o 

Povo de Deus nesta nossa diocese" logo, "a Pastoral do Mundo do Trabalho, no 

atual contexto brasileiro e de nossa região, é uma forma de concretizar a nossa 
63 

opção preferencial pelos pobres" .

Esse foi o contexto encontrado pelo teólogo Frei Beto quando, em 1979, 

transferiu-se para a região. Embora a organização propriamente dita do 

movimento da Pastoral Operária se encontrasse numa fase apenas embrionária,
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eram evidentes os planos da Igreja e dos seus integrantes de promoverem a sua 

implementação. É ele quem narra a sua experiência:

Acertei os ponteiros com Dom Cláudio Hummes e iniciei o 
trabalho de formação da PO no município(...). O objetivo era 
criar, na PO, um espaço no qual operários cristãos, 
comprometidos com as lutas populares, sindicais e políticas, 
pudessem refletir, nutrir e celebrar a sua vida de 
Aos poucos, os grupos foram se organizando em tomo das 
paróquias(...). Nosso maior apoio é o respeito que nutrem pela 
nossa PO os dirigentes e militantes sindicais^ do ABC e o 
acompanhamento permanente de Dom Cláudio" .

Corroborando as palavras de Frei Beto, o metalúrgico José Albino, de São 

Bernardo do Campo, recorda-se do dia em que, juntamente com outros 

companheiros, participou da primeira reunião, assessorada por aquele teólogo, 

para criação de um grupo de Pastoral Operária. "Senti que naquele grupo eu 

poderia falar da minha realidade de vida, da repressão que sofria na fábrica, 
65

bem como da violência da favela onde eu morava" . Embora reconheça que a 

sua militância na PO lhe trouxe também incompreensões por parte de alguns 

companheiros da fábrica, principalmente aqueles que chegaram "a pensar que 

estávamos criando um núcleo de oposição sindical, isto sem considerar as 

piadinhas: papa hóstia, igrejeiro", posteriormente, na condição de liderança 

nacional do movimento, José Albino destacaria a importância da PO tanto na 

formação política de militantes, como foi o seu caso, como numa perspectiva 

mais global, na medida em que o trabalho ali desenvolvido contribui para que "a 

Igreja no Brasil continue no seu compromisso de ajudar os trabalhadores a ir 
66 

construindo as suas ferramentas de luta e os espaços de organização" .

A história das Comunidades Eclesiais de Base no ABC, a exemplo das 

suas congéneres existentes em outras localidades do país, passou por um

64 . Conf Pastoral Operária: 10 anos a serviço da classe operária (1976 - 1986), op. cif, p. 80.
65 . Conf A Pastoral Operária no Brasil Contemporâneo, publicação da Pastoral Operária, São

Paulo, 1994, p. 43.
66 . Idem, ibidem, p. 43.
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processo de evolução diretamente associado ao comportamento dos seus 

integrantes, sejam eles leigos ou pertencentes à hierarquia da Igreja. Embora 
desde meados da década de 1960 se registre a presença de CEBs na região67, é 

somente a partir dos anos 70 que elas ganham maior notoriedade tanto em termos 

numéricos quanto em relação ao conteúdo de suas ações.

Em 1974, um documento da Coordenação Diocesana de Pastoral de Santo 

André fazia menção a uma crescente ação dos leigos no interior da Igreja, que 

vinha ocorrendo desde início da década em vários lugares da diocese. Tratava-se 

de um trabalho, colocado em prática pelos frequentadores da Igreja, que 

prescindia da presença das próprias autoridades religiosas e que se traduzia por 

meio de animações e pregações nas missas, organização de equipes litúrgicas, 

organização do apostolado em âmbito familiar, animação de comissões 

paroquiais, formação de comunidades de base e, até mesmo, substituição de 

padres na preparação e realização de batizados e outras celebrações.

O significado dessas ações para uma instituição religiosa que, 

historicamente, tem-se pautado pelo princípio da centralidade de poder e pelo 

respeito e obediência à hierarquia institucional podia ser aferido através da frase- 

síntese contida naquele documento: "parece que estamos descobrindo, aos 
68

poucos, um novo rumo para a Igreja de amanhã' . Essa experiência vivenciada 

por religiosos e integrantes da Igreja Católica no ABC era claro indício das 

mudanças que se processavam no interior dessa instituição de forma muito mais 

ampla, particularmente em território brasileiro. É verdade que, nessa fase inicial, 

as teses defendidas pelos próprios pioneiros do movimento das CEBs no país, se, 

por um lado, contrastavam claramente com o predominante conservadorismo 

católico, por outro, revelavam uma certa dubiedade em relação à opção de 

romper com o velho e abraçar definitivamente essa leitura renovada. Para alguns,

67 . Conf. depoimento do padre José Mahon, em 1966, surgiu a primeira CEB da região do ABC, tendo
sido criada no Bairro Parque das Nações, em Santo André. Jomal DGABC, 03-05-1981.

68 . Conf. ofício da Coordenação Diocesana de Pastoral de Santo André, 22-10-1974.
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povo pelo Espírito de Deus, alguns bispos, assessores, agentes de pastoral e uns 

poucos representantes das Comunidades Eclesiais de Base reproduziram ali a 

mesma ambiguidade presente na base do movimento. O ato arrojado de se refletir 

e trocar experiências sobre essa nova Igreja, objeto do tema do encontro, 

entendida como um fenômeno emergente e vigoroso, restringiu-se basicamente à

cúpula da Igreja, cabendo à maioria dos militantes a mera tarefa de enviar 

relatórios72. Com isso, reforçava-se o princípio de que a reflexão sobre coisas

deve ser lá onde a pessoa encontra a raiz mais estável de sua 
vida, em suas situações humanas, com seus problemas, 
aspirações e desafios. A comunidade se forma de pessoas com 
bases idênticas, semelhantes ou próximas. E uma característica 
dessa base é o ritmo da vida diária com todas as suas
conotações .

O primeiro passo para uma reflexão mais ampla a respeito das CEBs, seu 

significado e suas práticas foi dado em 1975, com a realização de um encontro 

inter-eclesial de dimensão nacional. Reunidos sob o lema Igreja que nasce do

presos ainda aos princípios de uma Igreja que se autodenomina representante 

indistinta de todos, as CEBs deveriam ser constituídas por agrupamentos de 

pessoas, independentemente de suas origens de classe ou situação económica, 
com uma finalidade missionária 9. Outros, embora também concebessem as 

CEBs a partir de parâmetros essencialmente religiosos, "pois se o motivo da 

união não for a Palavra de Deus, tal comunidade não seria diferente de outros 
70

grupos humanos" , ao mesmo tempo apontavam para a necessidade dos seus 

militantes darem espaço à criatividade e não se limitarem a esquemas impostos e 

determinados aprioristicamente, compreendendo que a base da comunidade

69 . Conf. conclusões do Encontro sobre Comunidade Eclesial de Base realizado pela Arquidiocese de
Campinas, em 01-09-1974.

70 . Conf. Comissão Episcopal Regional Sul I - CNBB, Secretariado Regional, Encontro sobre
Comunidades de Base, São Paulo, 22-07-1974.

71 . Idem, ibidem.
72 . Conf. Leonardo Boff. É o povo que se organiza para a libertação?, texto produzido tendo em vista os

resultados do 4o Encontro Intereclesial realizado em 1981, s/d.
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73 . Idem, ibidem.

sérias e a responsabilidade de apontar caminhos permaneciam sob o controle 

das autoridades iniciadas, ainda que qualificadas de progressistas.

O segundo encontro inter-eclesial, realizado em 1976, denominou-se 

Igreja, povo que caminha e também esteve marcado por essa nova presença do 

povo na vida diária da Igreja. A novidade apresentada por esse encontro estava na 

sua constituição. Entre os cem participantes, metade era proveniente da base e os 
outros 50% representavam a cúpula da Igreja73.

A crescente participação dos militantes de base, verificada nesse 2o 

encontro nacional das CEBs, sinalizava para significativas mudanças que se 

operavam no interior do movimento. Sem abandonar as atividades 

demarcadamente religiosas, os seus militantes incorporavam ao conjunto de suas 

ações as lutas por melhorias gerais na qualidade de vida da população, ao mesmo 

tempo em que iniciavam uma discussão mais ampla sobre o papel e significado 

da política e dos políticos.

Na região do ABC, os integrantes das CEBs, juntamente com outros 

movimentos organizados por trabalhadores dentro e fora da Igreja, passaram a 

organizar inúmeras reivindicações junto aos poderes públicos locais, 

conquistando para os bairros vários tipos de serviços e equipamentos coletivos. 

Engajaram-se também nas lutas dos favelados pelo direito à moradia, sendo o seu 

feito mais notório um movimento de resistência dos favelados de Vila Palmares, 

em Santo André, que tomou corpo a partir de 1977 para reagir contra uma ação 

de despejo desencadeada pelo proprietário da área. Em termos concretos, esse 

movimento culminou com a aquisição dos lotes pelos próprios favelados para 

serem pagos a longo prazo, sem juros, sem correção monetária e de acordo com 

as condições financeiras de cada família e, no plano político, foi a base inicial
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os representantes das bases organizaram tudo, coordenaram os 
grupos, fizeram as exposições e conjuntamente elaboraram o 
documento conclusivo. (...) depois de 480 anos de silêncio, o 
povo religioso e oprimido tomou a palavra e rompia o 
monopólio da fala do corpo de peritos da Igreja: o catequista, o 
padre e o bispo .

Ao escolher como tema do encontro o slogan Igreja, povo que se liberta, 

os integrantes das CEBs não deixavam dúvidas quanto aos seus compromissos 

com a fé e a religiosidade presentes no interior do movimento mas, ao mesmo 

tempo, a busca da liberdade sintetizava um conteúdo político que englobava 

todas as formas de dominação, exploração e discriminação presentes no plano da 

sociedade, inclusive aquelas alimentadas pela hierarquia da Igreja. Daí, as 

exigências desses militantes por uma "maior representação de nossas 

comunidades nos conselhos pastoriais e paroquiais, a fim de que a nossa 

presença não seja substituída pela do agente pastoral' e, para que "as 

celebrações na Igreja expressem a nossa vida e a nossa cultura, de maneira que 
elas não defendam os que pisam nos interesses de nossa classe oprimida^.

74 . Para uma visão mais detalhada sobre esse movimento e a participação dos religiosos em seu interior,
ver Antônio de Almeida. Movimentos Sociais e História Popular: Santo André nos anos 70 e 80, 
op. cit, pp. 78 a 83.

75 . Con£ Leonardo Boff. É o povo que se organiza para a libertação?, op. cit
76 . Conf. documento produzido pelos membros das CEBs participantes do 3o encontro inter-eclesial das

Comunidades de Base, João Pessoa, Paraíba, julho de 1978.

para criação do Movimento de Defesa dos Favelados que, posteriormente, 
adquiriria uma dimensão nacional74.

Tendo como referência essa nova configuração no movimento das CEBs, o 

3o encontro inter-eclesial, realizado em 1978, registrou significativas mudanças 

em relação aos dois anteriores. A começar pela sua própria composição e 

organização. Dentre os cerca de duzentos participantes, dois terços eram 

compostos por integrantes direto das bases, fazendo com que, pela primeira vez 

na história desses encontros, os representantes da cúpula da Igreja fossem 

minoritários. Desta vez,
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Dessa forma, ao lado de uma visão de Igreja policlassista com pretensões 

para representar todos os segmentos sociais, que permanecia válida para vários 

segmentos da instituição, os integrantes das CEBs passaram a defender 

abertamente a necessidade da Igreja afirmar compromisso com os pobres, "gente 

simples do povo, mulheres e homens, trabalhadores do campo e da cidade". 

Mais do que isso, identificaram com clareza a responsabilidade do sistema 

capitalista pelo sofrimento dos trabalhadores e pelas injustiças sociais:

. Idem, ibidem.
78 . Idem, ibidem.
79 . Conf Plano de Pastoral, Diocese de Santo André, op. cit, p. 10.

todos se conhecem e vivem a fraternidade. Todos participam, 
tomando-se co-responsáveis pela vida e ação da CEB. Ouvem 
constantemente a Palavra de Deus e procuram aplicá-la na vida 
quotidiana dos membros e do contexto social. Assumem em

toda essa opressão que chega sobre nós tem sua raiz no pecado: 
as terras nas mãos de quem não precisa delas, os operários 
sujeitos a ganharem um minguado salário, gerando frutos como 
a fome, a mortandade de crianças, o analfabetismo. Esse grande 
pecado é agora social e se chama sistema capitalista .

Apontaram, enfim, a necessidade de "participar de todas as ferramentas que vão 

nos ajudar em nossa luta pela libertação, como sindicatos, associações, partidos 
78políticos e outros que sejam nossos, e não para nós" .

Argumentos dessa natureza também foram apresentados pelos integrantes 

da Igreja no ABC ao elegerem, em 1979, o movimento das CEBs como uma das 

prioridades do Plano de Pastoral da Diocese de Santo André. Para eles, as 

paróquias, em suas funções regulares, dificilmente conseguem motivar e 

conscientizar os seus membros "no sentido de fazê-los procurar transformar a 
79

sociedade, tomando-a justa, fraterna, participativa e livre" , motivo pelo qual 

as CEBs surgiram para desempenhar esse papel. "Nelas, passa-se da massa 

anónima e por demais individualista e passiva das paróquias, para grupos 

menores", onde
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80 . Idem, ibidem, p.10.
81 . Conf A Carta de Itaici, documento produzido como resultado do 4o encontro inter-eclesial das

Comi m idades de Base, Itaici, São Paulo, abril de 1981.
82. Idem, ibidem.
83 . Trata-se das denúncias do cardeal Agnelo Rossi segundo as quais "estaria para ser lançada nas 

CEBs da América Latina uma centena de fitas cassetes sobre Um Tal Jesus , onde se semeia 
pouco trigo e muita cizânia". Conf Jornal DGABC, 20-05-1981.

conjunto ações para solucionar problemas da vida do bairro, da 
cidade, das famílias e assim por diante^.

Reconquistado o direito ao pluripartidarismo pela sociedade civil 

brasileira, em fins da década de 1970, os integrantes do movimento das CEBs 

não tiveram dúvidas em posicionar-se também em relação à questão eleitoral. 

"Não devemos ter medo de entrar na política, pois do contrário seremos 
derrubados e enganados pelos politiqueiros espertos e gananciosos"^, dizia a 

Carta de Itaici, documento produzido por ocasião do 4o encontro inter-eclesial, 

realizado no começo de 1981, e que manteve a mesma linha de atuação definida 

no encontro anterior. Essa participação, entretanto, previa uma acuidade por parte 

dos militantes das CEBs para "descobrir quem são os lobos que chegam até nós 

vestidos de ovelhas, e quais são os Partidos que realmente vêm do povo e 
82 

defendem os interesses e os direitos do povo trabalhador" .

O conteúdo das intervenções das Comunidades Eclesiais de Base, como 

não poderia ser de outra forma, atraiu progressivamente a fúria dos setores 

conservadores situados dentro e fora da Igreja na proporção direta do seu 

envolvimento com as questões relacionadas aos interesses dos trabalhadores, 

tanto no plano discursivo quanto no das ações concretas. As acusações de que 

aquele movimento estava infiltrado por elementos estranhos ou que as CEBs se 

distanciavam dos caminhos religiosos surgiram de fontes diversas, encontrando 

eco também entre padres, bispos e seguidores do catolicismo. Figuras do próprio 

clero denunciaram a divulgação no interior das CEBs de material que contrariava 
a orientação religiosa da Igreja83, ao mesmo tempo em que agentes da polícia 

federal passaram a se preocupar com a identificação dos participantes nos
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entendeu que "é nosso dever de cristão, brasileiros e amigos dos pequenos não 
88

permitir que as CEBs sejam instrumentalizadas pelos partidos políticos" . Até 

mesmo Clodovis Boff, qualificado com um dos teólogos mais esquerdistas da 

Igreja Católica, condenou a tentativa de infiltração nas CEBs de alguns grupos de 

esquerda "mais organizados”, acrescentando que os métodos de trabalho e as

Diante desse conjunto de pressões, os próprios setores da chamada Igreja 

Progressista vieram a público para prestar seus esclarecimentos. Na opinião do 

presidente da CNBB, Dom Ivo Lorscheiter, "a Igreja como Igreja e todos os seus 

núcleos, setores e instituições, não pode fazer política partidária", afirmando 

ainda que "as comunidades eclesiais de base nos interessam enquanto são 

núcleos da Igreja e não núcleos políticos" e que a posição da Igreja ao lutar por 

justiça social e denunciar os erros do capitalismo não tem a finalidade de fazer o 

jogo do comunismo pois "cristianismo e Igreja Católica são e devem ser 

anticomunistas" . Também o Cardeal Dom Paulo Evaristo Ams, de São Paulo,

84 . Conf. Folha de São Paulo, 22-07-1978.
85 . Conf. Jornal O Estado de São Paulo, 27-09-1981. Evidentemente, na visão do jornal o envolvimento

de integrantes da Igreja com questões sociais e políticas tomava-se inconcebível já que fugia aos 
parâmetros de uma Igreja universal que "não pode ser identificada com ideologias ou regimes”.

86 . Conf entrevista do deputado Emani Sátyro, do PDS, ao jornal Estado de São Paulo em 23-12-1980.
87. Conf entrevista de Dom Ivo Lorscheiter ao jornal O Estado de São Paulo, 10-12-1980.
88 . Conf Jornal Folha de São Paulo, 01-12-1980.

84 T-

encontros . Enquanto a grande imprensa atribuía à ala progressista da Igreja 

uma ação deliberada com objetivos políticos de "hostilizar o governo, mobilizar 

os espíritos e semear a dissensão para colher votos para a oposição" , os 

parlamentares seguidores da ditadura militar esbravejavam que as CEBs 

"desviaram-se de suas finalidades e tomaram o caminho da subversão", 

apelando para a alta hierarquia da Igreja no sentido de desautorizá-las, enquanto 

entidades pertencentes à instituição, nos casos em que seus integrantes se 

envolvessem com processos políticos eleitorais em favor dos partidos de 
86 

oposição .
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encontrada.

ideologias desses grupos são opostos aos daquelas entidades: "enquanto eles 

agem através do doutrinarismo, as CEBs da Igreja privilegiam a prática sobre a 

teoria, as bases sobre a direção e a organização do povo em primeiro lugar 
sobre a conquista do poder político"™

Na verdade, para além dessas acusações e tentativas de esclarecimentos, a 

participação das esquerdas brasileiras nas Comunidades Eclesiais de Base, a 

exemplo do que ocorreu com os demais movimentos progressistas desenvolvidos 

no interior da Igreja Católica nas últimas décadas, está associada à própria 

conjuntura política imposta ao país nesse período pelos setores da classe 

dominante, principalmente a partir do golpe militar de 1964. Quanto a isso, a 

situação vivenciada pelos trabalhadores do ABC é exemplificadora. Ali, com a 

maioria dos sindicatos sob intervenção oficial, as perseguições e prisões de 

grande parte das lideranças sindicais e políticas e a instalação de uma implacável 

vigilância policial, os tradicionais espaços de organização coletiva perderam o 

seu conteúdo político, forçando seus integrantes a buscarem novas alternativas. 

Para muitos, transformar a Igreja numa trincheira de resistência foi a saída

Em 1971, eu estava em Santa Terezinha, Santo André. Muitas 
vezes, tivemos que esconder pessoas perseguidas pela polícia 
política, o DOPS. Naquela época, a Igreja tinha um papel muito 
importante, no combate à repressão. Foi, talvez, o único 
organismo que a ditadura militar não teve coragem de atacar de 
frente e, assim, a Igreja sempre gozou de relativa liberdade.

89 . Conf. Jornal O Globo, 16-12-1980.

Nessa direção, alguns fatores contribuíram decisivamente. A participação 

de setores do próprio clero da região, oferecendo apoio infra-estrutural e 

institucional, ou até mesmo engajando-se diretamente na luta foi de fundamental 

importância para os resultados obtidos. O depoimento do Padre Mahon, um dos 

representantes da ala progressista da Igreja Católica, que há décadas exerce suas 

atividades na região do ABC, é bastante esclarecedor, nesse sentido:
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Enquanto isso, tudo era proibido para o trabalhador. A Igreja, 
por sua vez, podia receber nos seus salões paroquiais grupos 
clandestinos que não tinham lugar nenhum para discutirem. Foi 
assim que muitas pessoas se tomaram amigas da Igreja. 
Durante essas reuniões, geralmente eles colocavam alguns 
membros do grupo a uns cem metros do salão, para vigiar e 
avisar se acontecesse algum movimento por parte da polícia. 
Nós convivemos com este tipo de coisa durante toda a ditadura 
militar. Minha casa, por exemplo, já escondeu muita gente 
procurada pelo DOPS .

Cabe reconhecer, contudo, que os elementos que explicam essa 

aproximação e identificação entre pessoas com formação política e valores tão 

diferentes, evidentemente extrapolam os limites da fé e da religiosidade. As 

experiências acumuladas por esses trabalhadores ao longo desses difíceis anos, 

que possibilitaram dissipar muitos dos desentendimentos existentes anteriormente 

entre religiosos e não religiosos, são significativamente importantes para se 

compor as peças desse mosaico. E isso não só porque, por diversas vezes, os 

atritos foram postos de lado, em função de uma necessária resistência contra a 

violenta repressão que perseguia, prendia e assassinava indistintamente religiosos 

ou não, mas também porque o convívio permitiu uma melhor percepção do 

quanto esses trabalhadores aspiravam às coisas comuns.

Assim, da mesma forma como os comunistas compreenderam a 

importância de contar com a presença dos militantes religiosos nas diversas lutas 

empreendidas, o mesmo pode ser dito também em relação aos integrantes da 

Igreja. Como afirma ainda o Padre Mahon, tendo como referência a sua própria 

participação em diversos movimentos populares da região, "a luta dos 

trabalhadores do ABC obteve tantas vitórias que conseguiu converter todos os 
91

bispos e muitos padres que passaram por aqui' . Ocorre que, durante todo 

período da ditadura, a Igreja foi uma das poucas instituições, senão a única, que a

90 . Conf. depoimento do Padre José Maon , I Congresso de História da Região do ABC, Santo André,
Prefeitura Municipal de Santo André, 1990, p. 110.

91 . Palestra proferida no I Congresso de História da Região do ABC, Santo André, Prefeitura Municipal
de Santo André, 1990, p. 119.



219

92

repressão policial ainda manteve um relativo respeito e isso foi um fator de 

significativa relevância para que os visados militantes de esquerda atuassem 

nesse espaço e influenciasse, de alguma forma, os próprios destinos da 

instituição. Aliás, na visão do progressista ex-bispo da diocese de Santo André

. Ccnf. depoimento de Dom Jorge Marcos, ex-bispo diocesano de Santo André. Citado par Heloisa 
Helena T. de Souza Martins. Igreja e Movimento Operário no ABC, op. ciL, pp. 147-148.

nada ajudou tanto à Igreja no Brasil como a revolução de 1964. 
Porque a revolução de 64 mostrou a dignidade dos ideais da 
Igreja(...), deixando que lá de lado, na calada da noite e das 
reuniões escondidas, esses ideais se aprimorassem da parte dos 
leigos. Muitos não são mais frequentadores das capelas e das 
igrejas, mas eles são propagadores^ da mesma doutrina de 
Cristo, isso hoje graças à revolução" .

Conclui-se, com isso, que a ditadura militar, ainda que por linhas 

transversas, acabou por contribuir para uma maior proximidade entre esses 

diversos segmentos de trabalhadores, o que fortaleceu, no interior da Igreja, 

inúmeras reuniões, reflexões sobre a realidade brasileira, festas, quermesses, 

propostas políticas, orações e missas, atividades que passaram a envolver um 

crescente número de participantes, incluindo entre eles os não religiosos.

Reconhecer aqui que a adoção de uma prática progressista por setores 

vinculados à Igreja, com destaque para os militantes da JOC, ACO, PO e CEBs, e 

as adversidades enfrentadas por militantes políticos de formação esquerdista 

foram fatores decisivos para uma aproximação entre esses trabalhadores, não 

significa dizer que as divergências anteriormente existentes simplesmente 

desapareceram ou que 

extemalizando uma aparente homogeneidade. Ao contrário, 

continuaram presentes e se fizeram notar claramente nas propostas políticas que 

germinaram no interior daquela instituição. Ali, a orientação de caráter basista, 

geralmente presente entre os militantes religiosos, contrastou, por diversas vezes,

os trabalhadores tenham procurado camuflá-la,

as tensões
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com o vanguardismo reinante de vários militantes provenientes de partidos ou 

correntes políticas que se encontravam na clandestinidade.

Como a história se encarregou de mostrar a significativa contribuição de 

todos esses trabalhadores para a conquista da redemocratização do país e para os 

novos espaços de cidadania que passaram a ser consolidados a partir de 

instâncias diversas da sociedade civil (sendo notável na região do ABC o 

desempenho dos movimentos sindicais e populares), cabe reconhecer que aquela 

convivência não foi marcada apenas por uma luta de resistência, se bem que 

somente por isso já seria justificável. Ela foi também um rico e fértil espaço de 

sociabilidade onde os seus integrantes exercitaram a democracia e aprenderam a 

conviver com a pluralidade.

Por tudo o que foi dito anteriormente, é possível concluir que, com a 

supremacia numérica dos católicos junto a segmentos diversos dos moradores do 

ABC, inegavelmente tem ocorrido uma constante reafirmação do catolicismo, 

enquanto opção religiosa, por parte da grande maioria dos trabalhadores da 

região. Mas, quando o eixo da análise se desloca para o plano das ações 

desencadeadas por esses trabalhadores, chega-se ao entendimento de que, o 

relacionamento dos mesmos com a Igreja Católica, longe de estar marcado por 

mera aceitação passiva dos dogmas instituídos, revela, a um só tempo, elementos 

de tensão e de reciprocidades. Ou seja, ao incorporarem em suas concepções e 

práticas religiosas diversificadas crenças ou significados, advindos de diferentes 

regiões de onde são procedentes ou construídos a partir da realidade em que estão 

inseridos, esses trabalhadores, mesmo reiterando compromissos com a religião 

católica, extrapolam os limites formalmente estabelecidos e constroem a sua 

própria religiosidade, cultivando e permanentemente realimentando valores ou 

ações formalmente combatidos pela Igreja, o que coloca sob suspeição a eficácia 

de uma possível hegemonia religiosa da hierarquia eclesiástica nesse campo. 

Com isso, percebe-se que as concepções de vida dos trabalhadores católicos,
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região. Nessa mesma direção, a

sua extensão e a partir de uma pavimentação em mão dupla que comporta 

tensões e sinuosidades e jamais pode ser reduzido a uma simples visão de 

linearidade.

que estão entre as que mais proliferaram na

recorrência às benzeduras, aos centros espiritas, terreiros de umbanda, ao 

candomblé e até mesmo às sessões de curas divinas propaladas por outras seitas

Nesse sentido, é interessante notar que, nas primeiras décadas deste 

século, a tão respeitada Igreja Católica do ABC, sem a qual, na avaliação de 
93 

alguns, "não tinha nada naquela época, porque tudo girava em tomo dela" , 

não obteve o menor êxito ao lançar suas críticas contra as formas de organização 

e lutas coletivas dos trabalhadores e contra determinadas atividades de lazer 
veementemente combatidas como o futebol, cinema e carnaval94, atividades estas

traduzidas em práticas, reforçam-negando ou negam-reforçando os preceitos 

estabelecidos pela Igreja, o que permite afirmar que, da mesma forma como não é 

possível se falar em comportamentos institucionalmente hegemonizados, nesse 

campo, também não se pode negar a importância que a Igreja teve e continua 

tendo como balizamento do comportamento social dos seus seguidores. Isto é, o 

caminho que liga a sociedade civil a instituição religiosa deve ser visto em toda a

religiosas, à procura de lenitivos para o corpo e para a alma, denotam, por parte 

desses trabalhadores, um sincretismo religioso que é típico do catolicismo 
95

brasileiro, já constatado por diversos pesquisadores . Além disso, a coexistência 

de práticas progressistas e conservadoras no interior da Igreja; a presença, entre 

os seus seguidores, de elementos místico-religiosos oriundos de representações 

tão distintas e, muitas vezes, até mesmo antagónicas e a aparente conivência

93 . Conf. depoimento de Horacio Roveri, antigo morador de São Caetano do Sul, em entrevista
concedia ao autor, 22-10-1993.

94 . Conforme Projeto Viva Cidade, Prefeitura Municipal de Santo André, mimeo., 1989, p. 01.
95 . Sobre isso, e numa perspectiva mais geral, ver, entre outros, Gilberto Velho. Indivíduos e religião

na cultura brasileira: sistemas cognitivos e sistemas de crença, Novos Estudos Cebrap, São Paulo, 
n°31, 1991, pp. 121-129.
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institucional com essa sistemática desobediência praticada pelos fiéis são 

exemplos claros de uma relação conflituosa que comporta, ao mesmo tempo, as 

normas e as transgressões.

A partir dos questionamentos priorizados neste trabalho, foi possível 

constatar que as orientações adotadas no interior da Igreja Católica na região do 

ABC, inclusive com suas contradições e conflitos, têm perpassado as ações dos 

trabalhadores religiosos dentro e fora dos espaços institucionais. Isso significa 

dizer que o conjunto das atividades ali desenvolvidas, direta ou indiretamente 

ligadas àquela instituição, tem exercido influência sobre o comportamento dos 

trabalhadores para além do campo específico da religião e da fé. Daí, a 

importância que a Igreja Católica tem assumido, enquanto espaço de convívio 

coletivo, para a maioria dos seus seguidores.

Seja para os imigrantes italianos, no início deste século, os migrantes 

internos provenientes de diferentes regiões brasileiras, principalmente nas 

décadas posteriores a 1950, ou mesmo para os moradores originários da própria 

região, para muitos desses trabalhadores, a Igreja têm-se constituído como 

significativo espaço de múltiplas sociabilidades. Para eles, a Igreja tem 

funcionado como uma espécie de elo unificador, como ponto de referência 

fundamental para manutenção e reelaboração de traços da sua cultura, 

■socialização das angústias e das adversidades e para transmissão dos 

aprendizados de sobrevivência nesse complexo contexto social. Ao tomarem 

parte nas inúmeras atividades desenvolvidas, como as festas religiosas, encontros 

de jovens, grupos de casais, círculos operários, estudos bíblicos ou, mais 

recentemente, as diversas pastorais populares, os trabalhadores, sejam eles 

moradores antigos ou recém-chegados, estabelecem entre si relações de convívio 

e de proximidade e, juntos, participam de um proceso de constituição de um 

conjunto de valores culturais que se manifestam em diversos momentos de suas 

vidas. Eles se fazem presente aos atos e ritos religiosos, evidentemente, mas



223

ação.

também permeiam as manifestações diversas do cotidiano, as atividades de lazer, 

as lutas por melhorias gerais nas condições de vida e trabalho e revelam, em 

última análise, o próprio conteúdo político que orienta essas diversas formas de
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Capítulo 7 - Arte, Lazer e Entretenimento 
no Cotidiano do Trabalhador

O que se pode afirmar, a partir do que foi constatado neste trabalho, é que 

problemas como carência de serviços e equipamentos coletivos, falta de 

moradias, baixos salários e desemprego, para citar apenas alguns, sempre 

estiveram na ordem do dia para maioria dos trabalhadores do ABC e buscar 

resoluções para os mesmos tem sido de feto um dos seus grandes desafios. 

Entretanto, isso não tem sido fator impeditivo para que esses trabalhadores

e as

1 . Aliás, esse é um problema antigo na região. Ainda em 1928, o pedido de um empresário de São Paulo 
para que a prefeitura de São Bernardo interviesse junto a São Paulo Railway, no sentido de que 
seus trens começassem a circular a partir das 530 h., em função dos atrasos dos seus 
empregados, é bastante revelador nesse sentido. Conf oficio encaminhado a prefeitura municipal 
de São Bernardo, 19-04-1928.

A maior parte do tempo do trabalhador, no seu dia-a-dia, é absorvida na 

luta pela sobrevivência e ninguém tem dúvida disso. No caso das metrópoles 

industrializadas, como as que compõem a região do ABC, o quadro se agrava 

ainda mais devido aos longos deslocamentos de ida e volta ao trabalho, uma 

constante para a maioria dos que ali residem. Por isso, o corre-corre que se inicia 

bem cedo só termina à noite, com o necessário repouso que reporá as energias 
para o embate do dia seguinte1. Não é à toa que a luta pela diminuição da jornada 

de trabalho, sem redução de remuneração, tem assumido significativa relevância 

nas pautas de reivindicações de diversas categorias de trabalhadores.

Nesses termos, esse quadro parece sugerir com muita segurança que a vida 

do trabalhador é marcada por muitas dificuldades e que o lazer 

manifestações artísticas são palavras que não cabem no seu dicionário. Acerta 

quem interrompe a frase na sua primeira metade; erram os que chegam ao seu 

final.
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2 . Conf. Jornal DGABC, 05-03-1983.

encontrem alternativas diversas para o lazer e entretenimento ou para atividades 

criativas, no plano das realizações artísticas. Bailes, futebol, piqueniques, 

excursões, televisão, rádio, circo, cinema, parque de diversão, jogos, pescarias, 

batizados, casamentos, aniversários, churrascos, festas religiosas, quermesses, 

música, teatro amador, artesanato, capoeira, danças e variadas formas de 

manifestações artísticas, que expressam diversificados regionalismos e valores 

culturais, estão entre essas alternativas procuradas e aparecem com bastante 

frequência no cotidiano desses trabalhadores.

Permeando essas várias manifestações artísticas, que ao longo dos anos 

têm sido desenvolvidas pelos trabalhadores do ABC, muitos significados 

simbólicos podem ser detectados. Dentre eles, três tendências majoritárias

Entre a criação e a apropriação:
os trabalhadores e os significados simbólicos da arte

Sexta-feira, final de expediente. Um grupo de vinte trabalhadores da Ford 

do Brasil, em São Bernardo do Campo, se reúne com seus instrumentos musicais 

no interior da própria fábrica. Ali, eles tocam, cantam e se divertem. Fazer 

sucesso com a música ou batalhar possíveis gravações não faz parte das suas 

preocupações. Para eles, o importante é "amenizar o cansaço da semana e voltar 

para casa com a cabeça mais tranquila" .

Essas são situações costumeiramente vivenciadas pelos trabalhadores do 

ABC em contextos e épocas as mais variadas. Nos bairros, principalmente aos 

finais de semana, é muito comum esses artistas populares transformarem os 

bares, associações de moradores, paróquias ou as suas próprias residências em 

casas de espetáculos onde músicos, intérpretes e atores entram em cena perante 

platéias participativas, geralmente compostas por amigos e parentes, para darem 

vazão a sua sensibilidade criadora.
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3 . Conf. Claudinei Rufini. Os Passatempos Prediletos, Revista Raízes, n° 3, São Caetano do Sul, 
Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, julho de 1990, pp. 39-42.

despertaram especial atenção neste trabalho: as atividades artísticas como 

elementos constitutivos de espaços de sociabilidade e integração social; o sonho 

dos amadores em busca de um reconhecimento público, associado a uma 

necessidade de afirmação e ascensão na carreira artístico-profissional; a arte 

concebida enquanto instrumento de intervenção política de caráter militante.

O significado das atividades artísticas, enquanto alternativa de lazer, fator 

de aglutinação e elemento de integração coletiva, é algo com presença notável 

entre os trabalhadores do ABC, desde as primeiras décadas deste século. 

Desenvolvidas num universo comum entre artistas e platéias, um dos traços 

característicos desse tipo de atividade é o ativo envolvimento daqueles que delas 

tomam parte, onde todos figuram como protagonistas dos seus próprios 

espetáculos.

Nesse aspecto, o sentido que adquiriu o teatro amador, para muitos 

trabalhadores da região, é bastante ilustrativo. Em São Caetano do Sul, por 

exemplo, desde a década de 1920, as primeiras peças de teatro amador 

começaram a ser encenadas. A Sociedade Italiana Príncipe de Napoli e os clubes 

da cidade eram os espaços utilizados para esse tipo de atividade. O Grupo Teatral 

do Clube Grémio Recreativo Ideal, por exemplo, em 1929, tinha em seu 

repertório um saldo de mais de dez peças apresentadas ao público local. Os 

palcos montados nos salões dessas entidades eram literalmente arremessados para 

fora ao final dos espetáculos, cedendo lugar para a realização dos bailes que 

normalmente ocorriam após a apresentação teatral.

Também em Santo André, as apresentações teatrais foram introduzidas por 

iniciativa dos trabalhadores. Em meados da década de 1940, os operários do 

grupo Rhodia, ligados ao Clube Atlético daquela empresa, montaram um grupo 

de teatro e começaram a encenar os primeiros espetáculos. Para eles, fazer teatro
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4

era "um passatempo reconhecido, aceito e até apoiado, no mesmo nível que os 

demais programas sociais e esportivos". Aliás,

. José Armando Pereira da Silva. O Teatro em Santo André: 1944-1978. Santo André, Prefeitura 
Municipal de Santo André, 1991, p. 17.

Nesse trabalho, o autor fez uma retrospectiva histórica do teatro em Santo André, destacando os 
principais grupos que surgiram (profissionais e amadores) e as respectivas peças por eles 
encenadas.

o fato da atividade teatral em Santo André nascer junto à classe 
operária, num clube de empresa, reflete comportamento cultural 
próprio desse período, quando alguns encargos culturais, como 
o teatro, eram desempenhados por membros da classe média e 
do proletariado .

Com o transcorrer dos anos, e principalmente a partir de meados da 

década de 1960, os grupos de teatro amador proliferaram por toda região do 

ABC. Fazer ou assistir teatro passou a ser uma atividade familiar para muitos 

trabalhadores, pois tanto público quanto atores eram arregimentados nesse 

próprio meio. Instalados em prédios da Igreja ou das entidades populares situadas 

nos bairros, esses grupos, dispondo de poucos recursos financeiros e materiais, 

montavam espetáculos bastante simples, improvisando palcos e cenários. Mesmo 

assim, as apresentações geralmente eram gratuitas ou, quando muito, com 

ingressos a preços simbólicos. Por isso, descontadas algumas contribuições 

voluntárias, as despesas eram cobertas pelos próprios integrantes dos grupos.

Para muitos, a relação com essa forma de manifestação artística estava 

circunscrita aos termos como ela ali se apresentava. Ou seja, montar um grupo de 

teatro, ensaiar peças e apresentar-se para os vizinhos e amigos significava, antes 

de qualquer coisa, construir uma alternativa de lazer e um espaço de 

sociabilidade. Por isso, não era incomum encontrar nesses grupos pessoas que 

jamais tiveram contato com o teatro profissional.

O sonho em alcançar o estrelato, através de uma profissionalização 

artística, com reconhecimento do trabalho desenvolvido, por parte do grande 

público, também tem sido acalentado por vários artistas amadores da região,
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5 . Conf. Entrevista concedida ao Jornal DGABC, 08-04-1987.
6 . Idem, ibidem e Jornal News Seller, 10-12-1961.
7. José Armando Pereira da Silva. O Teatro em Santo André: 1944-1978, op. cit, p.l 17.

alguns deles com êxitos parciais na realização. Os amigos Osvaldo Varoli e 

Romeu Tonelo, moradores antigos de Santo André, são exemplos disso. O 

primeiro, marceneiro de profissão, é também músico e poeta. "A marcenaria 

para ganhar a vida; a música e a poesia para externar a sensibilidade 

artística" . Ao ter início a sua carreira musical nos anos 40, quando ainda era 

jovem, Varoli recorda que, com a modernização industrial já preponderante na 

região, a sua vinculação com a música "sobrevivia graças aos namorados". Para 

eles, Varoli fez muitas serenatas nas noites andreenses. Como pagamento, recebia 
dois mil réis em dinheiro e um maço de cigarros6. Hoje, com várias músicas 

gravadas, ele tomou-se um nome conhecido no meio artístico da região. 

Entretanto, é como marceneiro que continua mantendo a sobrevivência. Romeu 

Tonelo, além de mecânico, é também músico e compositor. Com mais sorte do 

que seu amigo, muitas de suas composições fizeram sucesso nas vozes de artistas 

famosos. Banco da Capela e Juca do Brás, gravadas por Leila Silva, na década de 

1960, são alguns exemplos. Apesar disso, foi como mecânico que ele sempre 

sobreviveu, até a sua aposentadoria.

Também no campo das artes cênicas, vários grupos de teatro amador, 

surgidos no ABC nas décadas de 1960 e 1970, objetivaram atingir o 

profissionalismo como uma das suas metas prioritárias. Para muitos deles, que 

contaram inclusive com a presença de estudantes do segundo e terceiro graus em 

seus elencos, a influência do teatro profissional, tanto na organização do grupo 

quanto na escolha das peças, foi bastante nítida. Na opinião de Silva, isso "se 

manifestava não apenas na imitação do repertório, mas através do contato com 

as ideias e os projetos do momento e, mais concretamente, através da presença 
de atores ou diretores na orientação dos grupos"1. Nesses casos, após a
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constituição dos grupos, uma das primeiras providências adotadas, era procurar 

subvenções oficiais, o que requeria um registro junto às federações municipais ou 

regionais de teatro amador que, por sua vez, estavam vinculadas à Confederação 

de Teatro Amador do Estado de São Paulo. Por meio dessas entidades, muitas 

vezes, conseguiram-se recursos que custearam, inclusive, a presença e o 

acompanhamento de um ator ou diretor profissional junto aos grupos de 

amadores. Como resultado de todo esse trabalho, além da grande quantidade de 

peças encenadas em vários pontos das cidades da região, contou-se, ainda, com a 

realização de alguns Festivais de Teatro Amador, cujo patrocínio oficial 

contribuiu para retirar aqueles artistas do anonimato e acenou-lhes concretamente 

com o profissionalismo, já que a premiação dos considerados melhores deu-se 

por meio da concessão de bolsas de estudo possibilitando-lhes, com isso, 
freqiientar a Escola de Arte Dramática de São Paulo8.

De todos os grupos de teatro surgidos na região do ABC, o melhor 

exemplo de ascensão artístico-profissional fica por conta do Grupo de Teatro da 

Cidade, nascido originalmente em Santo André. No início da década de 1950, 

atores e atrizes amadores, que compunham o então Grupo Cênico do Clube 

Atlético Rhodia, daquele município, inspirados nos grandes espetáculos teatrais 

exibidos profissionalmente no país, maioria deles partiram em busca de um outro 

espaço para o desenvolvimento de suas atividades, procurando ao mesmo tempo 

desvincular-se do clube da empresa e conquistar um público mais diversificado. 

Assim, depois de quase uma década de apresentações voltadas principalmente 

para os próprios colegas de trabalho e seus familiares eles criaram, em 1953, a 

Sociedade de Cultura Artística de Santo André com a proposta de arregimentar 

associados. Para estes, seriam oferecidos, além das apresentações de teatro 

amador desenvolvidas pelo próprio grupo, "noitadas elegantes de primeira

8 . Idem, ibidem, p. 35.
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linha" , com espetáculos que contavam com a apresentação de artistas 

profissionais. Os redobrados esforços dos idealizadores dessa entidade puderam, 

depois de quase uma década, ser comemorados com a conquista de sua própria 

casa de espetáculos, o Teatro de Alumínio. A partir daí, o teatro profissional se 

aproximava, cada vez mais, dos artistas amadores de Santo André. No final da 

década de 1960, isso deixou de ser um objetivo para tomar-se realidade. Estava 

criado o Grupo Teatro da Cidade que, com elenco profissional, encenou com 

sucesso várias peças não apenas no ABC, mas também em São Paulo e muitas 

outras cidades brasileiras.

Uma terceira forma de manifestação artística aqui considerada, presente 

entre os trabalhadores do ABC, insere-se dentro do que genericamente tem sido 

qualificado como arte engajada. Vejamos o caso da Associação Beneficente e 

Cultural dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra10, que por dois anos consecutivos, 1982 e 1983, colocou em prática uma 

proposta por muitos considerada bastante ousada: a realização de duas Feiras de 

Cultura Operário-Popular, a FECOP.

Tendo como objetivos "mostrar a verdadeira cultura do trabalhador 

através daquilo que ele sabe fazer(...), visando desmistificar a cultura imposta 

pelo sistema" e denunciar "as injustiças, as pressões que sofre a família 

trabalhadora"11, essas atividades contaram com expressiva participação dos 

trabalhadores da região do ABC e de bairros vizinhos da cidade de São Paulo. 

Preparada com bastante antecedência, a II FECOP, para ser realizada, envolveu

9 . Conf. programa de apresentação do violinista Alejandro Scholl, em outubro de 1963. Citado por José
Armando Pereira da Silva. O Teatro em Santo André: 1944-1978, op. cit, p. 19.

10 . Essa Associação, órgão vinculado ao Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra, mais conhecida como Fundo de Greve, surgiu a partir das greves 
ocorridas no ABC, em fins da década de 1970 e início dos anos 80. Criada inicialmente com a 
função de arrecadar fundos para as famílias dos trabalhadores grevistas, posteriormente, ela 
passou a desenvolver uma série de atividades relacionadas à cultura e à formação política dos 
trabalhadores.

H . Conf. ofício-convite da Associação , de 25-11-1981, e convite distribuído pela mesma para 
realização da II FECOP.
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diretamente cerca de 700 pessoas, incluindo trabalho organizativo e atividades 

artístico-culturais, e contou com a participação de um público aproximado de 

cinco mil pessoas . Foram quase trinta atividades executadas por grupos de 

trabalhadores e entidades populares que, durante dois dias, puderam ser 

apreciadas pelo público que lá compareceu. Mecânicos, donas de casa, 

carpinteiros, ferramenteiros e uma série de outros profissionais, ali se 

transformaram em artesãos, dançarinos, músicos, cantores, poetas, atores e 

escritores.

Segundo os membros da Associação Capoeira Corrente Libertadora (todos 

operários militantes dos movimentos populares da região, como fizeram questão 

de frisar), os números de Maculelé e Capoeira que apresentaram na II FECOP 

faziam parte de um trabalho que começou a ser desenvolvido em meados da 

década de 1970, quando iniciaram suas atividades nos quintais de suas próprias 

casas, por falta de espaços apropriados para os treinamentos. Não se 

apresentavam objetivando fins comerciais por entenderem que "cultura não deve 

ser ganha-pão de ninguém, cultura é uma forma de libertação de um povo 

oprimido"^3.

Também as donas de casa da Vila Guaraciaba, bairro de Santo André, 

apresentaram-se na feira expondo trabalhos manuais. Para elas, esse tipo de 

atividade serviu para "mostrar que dona de casa pode fazer coisas bonitas e 
14 

importantes" .

O conjunto musical Alma, que também se apresentou na feira, teve seu 

início em 1977, a partir do desejo de seus membros de compor e de cantar. 

"Somos todos operários, ficamos na fábrica o dia todo, participamos dos

H . Conf. relatório da comissão organizadora da II FECOP, mimeo., s/d.
13 . Conf. depoimento do grupo ao Centro de Pastoral da Comunicação - PACOM. Santo André, Centro

de Pastoral da Comunicação - PACOM, boletim especial sobre a II FECOP, novembro de 1983, 
p. 07.

14 . Conf Jornal Ensaio, São Bernardo do Campo, Instituto Metodista de Ensino Superior, novembro de
1983.
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Ao reunir, num mesmo espaço e por tempo relativamente longo, tantos 

grupos, com variadas atividades, as feiras de cultura operário-popular 

possibilitaram uma melhor compreensão de uma inovadora proposta no campo

O grupo de teatro Foga, que apresentou na feira a peça Brasil S/A, surgiu 

em 1979,

trabalhos da comunidade, do sindicato e nos fins de semana procuramos alegrar 
a quem a nós recorre"15.

15. Idem, ibidem.
16. Idem, ibidem.
17 . Conf. Tin Urbinati, integrante do Grupo Foga, em palestra proferida no 2o Congresso de História do 

ABC, sobre o tema Arte Operária, São Bernardo do Campo, 31-07-1992. Ainda segundo o 
mesmo integrante do grupo, os textos por eles encenados são frutos de criação coletiva, trabalho 
esse que tem tido repercussão inclusive no exterior.

da necessidade que alguns metalúrgicos sentiam de fazer teatro 
e, ao mesmo tempo, oferecer uma opção cultural ao conjunto da 
categoria. Seu objetivo é um teatro que contribua para a 
reflexão dos problemas vividos pelos trabalhadores brasileiros. 
Como autêntico teatro amador os atores não têm como objetivo 
máximo a técnica, mas sim a atuação com a vivência da 
realidade examinada, o que^faz que os personagens transmitam 
uma verdade sem artifícios .

Esse grupo que, segundo seus integrantes, foi criado para fazer arte com o 

trabalhador e para o trabalhador definiu, desde o seu início, alguns objetivos 

básicos a serem alcançados: trazer para o sindicato aqueles que intimidados pela 

repressão policial enxergavam a entidade como sinónimo de perseguição política, 

prisão e perda do emprego; chamar a atenção dos dirigentes sindicais e, 

posteriormente, das direções partidárias para a importância da arte como 

suscitadora de reflexões para além da análise política, possibilitando aos mesmos 

a percepção de coisas que não se dá de forma racional pois "o trabalho artístico 

mexe muito com coisas do próprio subconsciente ou da própria sensibilidade"; e 

"fazer com que o trabalhador metalúrgico viesse ao sindicato não só para 

discutir a campanha salarial, mas também para ter um pouco de cultura, para 
assistir teatro"11.
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objetivos de

1

i
das artes que surgira desde fins da década de 1970, juntamente com os 

movimentos sindicais e populares que se rearticularam na região. Utilizando-se 

dos recursos do teatro, da música e de variadas formas de expressão artísticas, 

vários grupos foram montados tendo como preocupação comum a realização de 

um trabalho inspirado nas experiências de lutas mais recentes, travadas nas 

fábricas e nos bairros. Os temas escolhidos geralmente discorriam sobre os 

despejos de moradores, promovidos pelos órgãos oficiais; demissões coletivas; 

desemprego; alta do custo de vida; preços das passagens de ônibus; organização e 

mobilização dos trabalhadores.

Compostos por pessoas vinculadas aos movimentos sindicais e populares, 

esses grupos pouco se preocuparam com a questão da carreira profissional 

propriamente dita, da mesma forma como não colocaram o lazer ou 

entretenimento como principal objetivo. Tendo os próprios moradores dos bairros 

como público alvo, a preocupação fundamental de seus integrantes foi a de 

promover o debate político. Por isso, as apresentações normahnente eram 

montadas pressupondo a participação do público. Às vezes, isso acontecia 

durante o próprio espetáculo pois "ao ser caracterizado o arbítrio do grileiro ou 

de um chefete de fábrica, a platéia se agita, intervém, critica, identificando 
momentos de sua vida"19, noutros momentos, o debate acontecia ao final da 

apresentação, quando atores e platéia discutiam os principais problemas 

sugeridos ou apontados pelo espetáculo.

Certos grupos organizaram suas atividades partindo do entendimento de 

que a questão do envolvimento político deve-se dar de forma indireta: 

"apresentamos o nosso trabalho e deixamos a questão no ar, o povo é quem 
determina o seu caminho"19. Outros fizeram questão de tomar claros os seus

18 . Conf. depoimento de Dirceu Demarchi, integrante do Grupo de Teatro Caroço, de Santo André. 
Jornal DGABC, Suplemento Especial, 08-04-1982.

. Idem, ibidem.
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21

No ABC, essa iniciativa foi encabeçada pelos membros do Partido 

Comunista, tanto os que se encontravam na direção do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Santo André, quanto os que vieram de fora para implementar 
aquela atividade22. Agindo como espécie de Departamento Cultural do Sindicato, 

o CPC organizou uma série de espetáculos artísticos, cursos profissionalizantes, 

palestras e debates, voltados prioritariamente para os trabalhadores associados, 

mas a sua preocupação fundamental era a de promover a formação de quadros, 

adotando para isso a prática da doutrinação política. Nesse aspecto, a fala do 

então presidente do sindicato, Marcos Andreotti, afirmando que "criamos 

naquela época o CPC dentro do sindicato para ajudar na conscientização dos

A intervenção do Centro Popular de Cultura - CPC, na região do ABC, a 

partir de 1961, também orientou-se por esse mesmo tipo de preocupação. Sediado 

no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, os seus integrantes procuraram 

implementar nessa região aquilo que vinham realizando através do Teatro de 

Arena em São Paulo e nos demais lugares do país onde estavam instalados: a 
chamada Arte Popular Revolucionária21.

ver a classe dominante tombando e uma classe dominada se 
levantando. Ver tuna sociedade livre, sem opressores e 
oprimidos. Através da nossa forma de teatro simples de 
trabalhadores que procuramos orientar e conscientizar outros 
trabalhadores sobre as opressões e explorações que sofremos no 
dia a dia"2°.

20 . Conf. depoimento dos integrantes do Grupo de Teatro GETEC, de Mauá, ao Centro de Pastoral da 
Comunicação - PACOM. Santo Andr^ Centro de Pastoral da Comunicação - PACOM, boletim 
especial sobre a IIFECOP, novembro de 1983, p.17.

. Para uma visão mais ampla sobre a política cultural do CPC, consultar Marilena Chaui. Seminários: 
O Nacional e o Popular na Cultura Brasileira, São Paulo, Brasiliense, 1983, especiahnente 
"Seminário II (segundo semestre de 1980) Considerações sobre alguns Cadernos do Povo 
Brasileiro e o Manifesto do CPC".

22 . Em junho de 1962 a Revista Novos Rumos registrou a seguinte informação acerca daquele 
movimento: "Do CPC do Rio, partiu Francisco de Assis para São Paulo a fim de desenvolver em 
Santo André o movimento de cultura popular. Concentrou suas atividades no Sindicato dos 
Metalúrgicos e atualmente com os próprios que estão na direção do movimento, chegando eles 
mesmos a escrever peças, tendo já uma biblioteca e realizado até espetáculos de Ballet no fim 
dos quais são abertas discussões”. Conf Novos Rumos, n° 174, junho de 1962. Citado por Luiz 
Antônio Afonso Giani. A Música de Protesto: d'O Subdesenvolvido à Canção do Bicho e Proezas 
de Satanás Unicamp, Dissertação de Mestrado, IFCH, 1985, mimeo., p. 83.
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trabalhadores

24

25

26

Evidentemente, do alto dessa postura vanguardista, jamais se poderia 

admitir que a tão necessária arte revolucionária pudesse ser confundida com 

outras formas de manifestações artísticas, como as por eles qualificadas arte do 

povo e arte popular, ainda que estas também estivessem diretamente vinculadas 

às camadas populares. Por arte do povo entendia-se um produto das 

comunidades economicamente atrasadas que não haviam vivenciado ainda o 

processo da industrialização e, em tomo da qual, artistas e público viviam 

"integrados no mesmo anonimato e o nível de elaboração artística é tão 

primário que o ato de criar não vai além de um simples ordenar os dados mais 
26

patentes da consciência popular atrasada" . A arte popular, por seu lado, 

define como público a população dos centros urbanos desenvolvidos e está

mais que uma iniciativa viável, uma necessidade incoercível, o 
imperativo colocado pelas próprias perspectivas revolucionárias 
que agora se apresentam ao homem brasileiro, como 
decorrência da falência histórica com que se defrontam, no 
plano nacional e internacional, as estruturas sócio-econômicas 
em cujos estreitos limites não mais podem ser atendidas as 
exigências que em nosso tempo já se tomaram exequíveis na 
prática, e se tomaram, por isso mesmo, tarefas inadiáveis para 
a consciência .

e divulgar mais o movimento sindical em Santo André"23, é 

reforçada por Philadelpho Braz, na época também diretor do Sindicato, para 

quem "entre as atividades do CPC deve-se notar que se destacava o proselitismo 
político, sem descuidar da parte cultural, evidentemente"24.

Na compreensão de alguns integrantes do CPC, a arte por eles praticada 

representava, diante do quadro geral da realidade brasileira,

23 . Conf depoimento de Marcos Andreotte, na época presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Santo André, prestado ao Centro de Memória Sindical, 06-10-1979.

. Conf. depoimento de Philadelpho Braz, na época diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 
André, prestado a Thimoteo Camacho, Santo André, 16-01-1986.

. Conf. anteprojeto do manifesto do CPC desenvolvido por Carlos Estevam Martins, in: Cesar 
Augusto Oller do Nascimento. Dossiê - Movimentos culturais populares no Brasil dos anos 60, 
São Paulo, Centro de Estudos de Cultura Contemporânea - CEDEC, 1979, mimeo., p. 19.

. Idem, ibidem, p. 23.
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inserida num contexto de divisão do trabalho que faz da massa uma receptora 

improdutiva de obras criadas por especialistas cuja elaboração e divulgação 

fogem ao controle daqueles consumidores. Por isso, os artistas se constituem num 

estrato social diferenciado do seu público.

A partir dessa perspectiva, a arte do povo e a arte popular vivenciavam 

um duplo problema:

27. Idem, ibidem, p. 23.
28 . Marilena Chaui. Seminários: O Nacional e o Popular na Cultura Brasileira, op. cit., p. 92.

quando consideradas de um ponto de vista cultural rigoroso 
dificilmente poderiam merecer a denominação de arte; por outro 
lado, quando consideradas do ponto de vista do CPC, de modo 
algum podem merecer a denominação de popular ou do povo .

Daí, a imprescindível presença do artista do CPC para fazer a mediação. Como 

observou criticamente Chaui,

entre duas alienações -a da arte superior e a da arte do povo - e 
entre dois alienados - o artista superior e o artista do povo - 
insere-se a figura extraordinária do novo mediador, o novo 
artista que possui os recursos da arte superior e o encargo de 
fazer arte inferior sem correr o risco da alienação presente em 
ambas .

Apesar de sua passagem efémera pelo ABC (o grupo encerrou suas 

atividades com o golpe militar de 1964), o CPC de Santo André deixou a sua 

influência em vários artistas amadores e militantes políticos da região, o que, de 

certa forma, pode ser notado até mesmo no discurso de grupos recentemente 

criados, como fica claro em alguns depoimentos anteriormente destacados.

Mas, para a maioria dos praticantes da chamada arte engajada da geração 

dos anos 70, as fórmulas e verdades transformadoras apresentadas pelo CPC já 

não exerceram nenhum tipo de fascínio. Até porque a própria história se 

encarregou de mostrar que as ditas condições objetivas pré-revolucionárias, 

base justificadora daquela forma de intervenção, em grande medida estavam
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29 . Con£ Resoluções do 6o Congresso dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, 1991.

fundamentadas numa série de equívocos teóricos e as ações que a partir daí foram 

imprimidas refletiram uma grande dose de voluntarismo político.

Entretanto, como os integrantes dessa nova geração também orientaram - e 

ainda orientam - as suas ações a partir do comprometimento militante, para eles, 

a arte, muito mais do que expressão de propriedades estéticas, significa, antes 

de tudo, um instrumento de intervenção política. Não é por acaso que, após seis 

semanas de debates, os metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema 

tenham aprovado, em seu VI Congresso, uma resolução que reconhece a cultura 

como "um instrumento privilegiado para a auto-compreensão da classe 

trabalhadora, para a compreensão crítica da luta de classes e para a invenção 

de instrumentos de luta" e que as artes por eles produzidas em seu cotidiano 

devem ser compreendidas "como forma de resistir ao que é imposto pelos meios 
29 

de comunicação burgueses" .

Diante de todo esse contexto, como é facilmente perceptível, o 

envolvimento dos trabalhadores com o campo das atividades artísticas suscita 

uma infinidade de problemas e sugere variados ângulos de interpretação. Por isso 

mesmo, e tendo em vista os objetivos mais específicos deste trabalho, impõe-se 

como necessária uma melhor elucidação daquilo que está sendo aqui considerado 

como manifestações artísticas dos trabalhadores. Nesse ponto, duas polêmicas 

de mesma natureza, embora com diferentes enunciados, devem ser aqui 

enfrentadas: uma, diz respeito às diversas compreensões que encerra a noção de 

valor artístico; a outra está associada aos significados políticos que contém a 

participação de trabalhadores na produção de objetos e promoção de atividades 

vinculados ao campo das obras de artes.

No primeiro caso, a categoria valor artístico normalmente tem sido 

utilizada como uma espécie de divisor de águas que separa o que é entendido
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como uma genuína produção artística daquilo que é desprovido dos atributos 

específicos de uma obra de arte. Afinal de contas, trabalhos e atividades 

desenvolvidas por trabalhadores, a exemplo das muitas que foram aqui 

apresentadas, podem ou não receber o qualificativo de obras de arte?

A esse respeito, muito poderia ser dito e discutido, a começar pela 

identificação da ótica de quem emite o julgamento e dos lugares sociais onde são 

gestadas as formulações. Ilustrativo, nesse sentido, é o caso de Jayme Batista de 

Paiva, um operário do ABC que se inscreveu no Io Salão de Arte Contemporânea 

de Santo André, realizado em 1968, e que, a exemplo de vários outros artistas, 

teve seus três trabalhos de escultura recusados por não atingirem a qualificação 

mínima sequer para exposição. Esse evento, que nasceu por iniciativa do próprio 

poder executivo e foi aprovado pela Câmara Municipal, contou também com o 

apoio financeiro de empresários da região. Aliás, esses são fatores que explicam 

a sua continuidade por vários anos consecutivos, enquanto que atividades do tipo 

das Feiras de Cultura Operário-popular, apesar das promessas dos seus 

integrantes, jamais conseguiram ter continuidade.

O Salão de Artes de Santo André, que foi criado nos moldes dos eventos 

formais desse gênero, com institucionalização de comissões julgadoras e 

premiação dos trabalhos mais qualificados, pouco contou com a participação dos 

chamados artistas populares. Quanto a isso, é interessante notar que os artistas 

com obras recusadas pelas comissões julgadoras, acabaram por organizar o seu 

próprio movimento, passando a expor seus trabalhos nos mesmos espaços e 

datas daqueles eventos, evidentemente à revelia dos organizadores oficiais. No 

caso de Paiva, o operário-escultor, o que mais chama atenção é o fato de que, 

após a sua morte em 1981, é justamente um dos integrantes da comissão 

julgadora daquele Salão quem vai tecer-lhe várias referências elogiosas, por 

considerá-lo
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um dos artistas mais curiosos, espontâneos e autênticos da 
Grande São Paulo(...), um artista na expressão mais pura da 
palavra, um criador que o país precisa conhecer e incorporar 
mais amplamente na história de sua cultura popular .

Nesse sentido (e retomando a questão anteriormente referida do 

significado político que contém o envolvimento de trabalhadores com o campo 

das artes), a sacralização da cultura e, por conseguinte, da produção artística 

como coisa para os iniciados, tanto em termos de produção quanto da leitura dos 

seus significados - como no caso dos Salões de Arte de Santo André - cumpre o 

papel de procurar demarcar com clareza o terreno das classes. Ou seja, a linha 

que procura separar com rigidez o que é arte do que é não-arte pode muito bem 

estar alicerçada numa concepção estético-formal cuja fonte é a mesma que 

procura justificar os privilégios da dominação.

Por isso, as atividades desenvolvidas por trabalhadores, como as do 

operário-escultor de Santo André, ainda que reconhecidamente pertençam a um 

criador que o país precisa conhecer e incorporar mais amplamente na história 

de sua cultura popular, não passam de criações espontâneas, que podem 

perfeitamente enquadrar-se no simplório mundo do folclore ou do artesanal, mas 

jamais pertencer ao sagrado campo das artes.

Nesse aspecto, não deixa de ser instigante indagar sobre as razões 

justificadoras para que as sobras do trabalho de um pedreiro, carpinteiro, 

serralheiro ou qualquer outro profissional assemelhado que, em condições 

costumeiras, teriam o lixo como destino, repentinamente se transformem em 

criações artísticas, quando expostas ao lado de obras consagradas e referendadas 
pelo artista descobridor31. Na verdade, por trás dessa visão preconceituosa, que

30 . Conf Enock Femandes Sacramento. Jayme Paiva: O Leonardo do Curuçá. Jornal DGABC,
25-02-1984.

Enock Femandes Sacramento, que presidiu a comissão julgadora do Io Salão de Arte 
Contemporânea de Santo André, por indicação do Conselho Municipal de Cultura, órgão 
vinculado à Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal, integrou também várias outras 
comissões julgadoras nos anos subsequentes.

31 . Refiro-me às várias exposições dessa natureza em salões específicos de obras de artes como, por
exemplo, os pedaços de tábuas com pregos expostos no MASP em 1994.
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32

33

34

desqualifica a produção artística oriunda das camadas populares, encontra-se uma 

conceituação unitária e platónica de obra de arte que, como assinala Martín- 

Barbero, ao fazer dos objetos artísticos um reflexo daquela conceituação retira do 

artesanal os seus traços de subjetividade para reduzi-lo a materialidade. Por isso

. Jesús Martín-Barbero. De los médios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonia, 
México, Ediciones G. Gili, 1987, p. 208.

. Marilena Chauí. Cultura do Povo e Autoritarismo das Elites, in: Edênio Valle e José J. Queiroz 
(orgs.). A Cultura do Povo, São Paulo, Cortez, 1985, p.123.

. Conf. anteprojeto do manifesto do CPC desenvolvido por Carlos Estevam Martins, in: Cesar 
Augusto Oller do nascimento. Dossiê - Movimentos culturais populares no Brasil dos anos 60, op. 
cit, p. 24.

sin la de-construcción de lo que el concepto de arte presupone 
será difícil que la valoración de lo artesanal no acabe haciendo 
de su diferencia un pretexto para valorizar el verdadero arte, 
sirviendo más allá de sus intenciones a la dominación cultural y 
soccia? .

No extremo oposto daquela posição elitista de arte, encontram-se muitos 

dos defensores da chamada arte engajada. Estes, geralmente, partem de uma 

postura maniqueísta que procura estabelecer uma clara separação, como se isso 

fosse possível, entre arte burguesa, que deve ser recusada, e arte genuinamente 

popular, que presumidamente permite mostrar "a verdadeira cultura do 

trabalhador através daquilo que ele sabe fazer".

Como lembra Chaui, essa é uma visão romântica do popular, que não 

leva em conta "o problema da alienação e da reprodução da ideologia 

dominante pelos dominados". Por isso, ao considerar "que a cultura por ser do 

povo é imediatamente libertadora(..) pode desembocar no populismo e prestar 

serviços inestimáveis aos dominantes" .

No caso do CPC, o que se pode concluir é que se trata de uma situação 

ainda mais complicada, pois a sua fundamentação básica foi construída a partir 

de uma clara contradição. Se, por um lado, a sua "arte revolucionária pretende 
34 

ser popular quando se identifica com a aspiração fundamental do povo" ,
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presumido valor artístico são, elas próprias, frutos de construções simbólicas cuja 

fundamentação conceituai só adquire inteligibilidade quando situadas histórica e 

socialmente no tempo e na realidade. Ou, como afirma Williams, as

35 . Marilena Chaui. Seminários: O Nacional e o Popular na Cultura Brasileira, op. cit, p. 91.
36 . Raymond Willians. Cultura. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, p. 124.

í

outro, esse próprio povo além de estar incapacitado de produzir arte, sequer tem a 

verdadeira noção do seu real significado. Ou seja, o seu pretenso sujeito, em 

tomo do qual e para o qual se orienta todo o trabalho político, na verdade não 

passa de um mero e inerte objeto que só pode dar sentido às suas ações através do 

sopro revolucionário vindo de fora. Por isso,

para poder respeitar o povo, o artista do CPC não pode tomá-lo 
nem como parceiro político e cultural, nem como um 
interlocutor igual; oscila, assim, entre o desprezo pelo povo 
fenomênico (que, no entanto, é descrito como o povo realmente 
existente) e a invenção do povo essencial, os heróis do exército 
de libertação^ nacional e popular (que existem apenas na 
imaginação) .

Nessa perspectiva, ao perseguir uma pretensa especificidade cultural do 

povo, que expresse a sua aspiração fundamental, ainda que pressupostamente os 

defensores desse posicionamento se declarem abertamente em defesa das causas 

populares, o fazem a partir de uma equivocada premissa em que a noção 

idealizada de povo aparece associada a idéia de pureza original.

Os pontos de partida que orientam os dois tipos de posicionamentos 

anteriormente referidos ilustram, com clareza, como as distinções sobre valor ou

distinções entre obras nas diversas práticas, em termos de 
qualidade de sua execução profissional ou, de modo mais geral 
de certos valores mais amplos, são normais e inevitáveis. Porém, 
a não ser de forma distorcida, isso não significa que tais 
distinções sejam suficientemente claras e regulares para 
delimitar categoria, especialmente uma categoria tão difícil 
quanto esta: que algumas obras em dada prática, especificada 
como uma arte, são não-arte ou não verdadeiramente arte .
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Caminhando nessa mesma direção, ao referir-se à confusão geralmente presente 

nos conceitos utilizados para caracterizar a própria obra de arte, Bordieu entende

. Pierre Bourdieu. O Poder Simbólico, Lisboa, Difel, 1989, p. 291.
3* . Raymond Willians. Cultura, op. cit, p. 129.
39 , Pierre Bourdieu. O Poder Simbólico, op. cit, p. 292.

se estas categorias do juízo do gosto, por estarem inscritas na 
língua comum e serem utilizadas, na sua maior parte, para além 
da esfera propriamente estética, são comuns a todos os locutores 
de uma mesma língua e permitem, pois, uma forma aparente de 
comunicação, elas permanecem sempre marcadas, mesmo no 
uso que delas fazem os profissionais, por uma incerteza e uma 
flexibilidade extremas que, (...) as toma totalmente refractárias 
à definição essencial. Isto acontece, sem dúvida, porque a 
utilização que se faz dessas categorias e o sentido que se lhes dá 
dependem dos pontos de vista individuais, situados social e 
historicamente e, muitas vezes, perfeitamente irreconciliáveis, 
dos seus utilizadores .

Conclui-se, com isso, que os valores sociais que justificam determinadas 

conceituações de arte e não-arte não apenas têm sofrido alterações ao longo do 

tempo, visto que não podem constituir-se como "verdades eternas, ou categorias 

supra-históricas, mas elementos concretos de um tipo de organização social' , 

mas, também, numa mesma época e contexto social eles têm assumido, 

simultaneamente, formas e significados diferenciados, uma vez que "indivíduos 

que ocupam posições opostas no espaço social podem dar sentidos a valores 

totalmente opostos aos adjetivos vulgarmente utilizados para caracterizar as 
39

obras de arte ou os objectos da existência quotidiana" . Nesse sentido, as 

próprias noções empregadas por determinados artistas, produtores, 

colecionadores, críticos e demais figuras do meio artístico, para diferenciarem 

determinados tipos de produção, funcionam como eficazes instrumentos de lutas 

no terreno dos valores, sendo que o objetivo almejado é o de buscar legitimidade 

para um discurso que se pretende suficientemente competente para promover as
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linearidades.
Nesse aspecto, a evidência de uma eficiente ação mercadológica, 

capitaneada pela indústria cultural na definição de um massivo padrão de 

consumo entre os trabalhadores (presente tanto na relação direta com as 

mercadorias culturais, quanto nas aspirações por ascensão na carreira artístico- 

profissional), não pode simplesmente ser traduzida como sinónimo de 

passividade ou submissão em relação à cultura hegemónica. Da mesma forma, os

inclusões ou exclusões dos sujeitos; para tomar uma produção artística conhecida 

e aceita, ou, simplesmente, condená-la ao ostracismo.

Não obstante a bipolarização anteriormente destacada estar claramente 

configurada em campos opostos, num ponto as argumentações são construídas a 

partir de uma base comum. Ou seja, ainda que os qualificativos rústico, 

artesanal e espontâneo cumpram, à direita, uma função de diferenciar, para 

excluir, enquanto que, pela esquerda, originalidade, autenticidade e raízes 

culturais sejam atributos fundamentados em defesa do popular, ambas as 

explicações se afirmam em parâmetros homogeneizadores que simplificam e 

empobrecem a realidade.

No caso da região do ABC, os dados compulsados ao longo deste trabalho 

evidenciam que o envolvimento dos trabalhadores locais com o campo das 

manifestações artísticas está revestido de uma caráter polissêmico permeado por 

variações que dificilmente podem ser apreendidas a partir da rigidez presente em 

determinados esquematismos conceituais. Desde o surgimento, no começo do 

século, da Banda Casa de Savóia de São Caetano, constituída basicamente por 

trabalhadores das olarias locais, até o aparecimento dos jovens grafiteiros que se 

tomaram uma ameaça para os muros e paredes lisas da região, nos anos 80, a 

pluralidade de opções dos trabalhadores, ao se relacionarem com o campo das 

artes, tem expressado uma diversificada rede de significados simbólicos que 

desautorizam explicações pautadas por exclusivismos, simplificações ou
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40 . Jesús Martín-Barbero. De los médios a las mediaciones: comunicaciÓQ, cultura y hegemonia, op. 
cit, p. 85.

el valor de lo popular no reside en su autentícidad o su belleza, 
sino en su representatividad sociocultural, en su capacidad de 
materializar y de expresar el modo de vtvir y pensar de las 
clases subalternas, las maneras como sobreviven y las 
estratagemas a través de las cuales filtran, reorganizan lo que 
viene de la cultura hegemónica, lo integran y funden con lo 
que viene de su memória histórica .

Diante desse quadro, quando as atividades artísticas dos trabalhadores, 

enraizadas nas experiências históricas por eles vivenciadas, evidenciam valores 

simbólicos com conteúdos diferenciados, menos do que significar possíveis 

exclusões ou distanciamentos, isso apenas revela o grau de complexidade que se 

faz presente a sua própria formação enquanto sujeito social. Por isso, a 

importância, para eles, dessas atividades enquanto canal de expressão de 

sensibilidade criadora, como veículo de preservação de seus valores culturais e a 

sua consolidação como espaço permanente de construção de sociabilidades e de 

identidades coletivas. Daí a relevância das atividades artísticas como componente

elementos mediatizadores (com seus objetivos de filtrar para o conjunto dos 

trabalhadores as propostas oriundas daqueles que buscam através da 

instrumentalização da arte um caminho seguro para afirmação dos seus próprios 

paradigmas acerca da realidade) revelam significações que fragilizam 

mecanismos de controle e extrapolam limites previamente definidos. Nesse 

sentido, em lugar de abstrações generalizantes, que constroem explicações 

fundamentadas em purezas ou homogeneidades, cabe reconhecer nas 

manifestações artísticas dos trabalhadores a presença de uma circularidade 

cultural que contém, a um só tempo, práticas de dominação e resistência, 

demonstrando que o próprio processo histórico de constituição da classe está 

permeado por contradições, conflitos e antagonismos. Como já alertou Martín- 

Barbero,
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na vivência diária desses trabalhadores e a sua importância como objeto de 

análise para todos aqueles que se aventuram em compreender a sua realidade.

. Nesse aspecto, o destaque para esse tipo de divertimento na região deve ser creditado à Rádio 
Cacique de São Caetano. Em fins dos anos 50 a emissora fez grande sucesso com seus programas 
de calouros e, principalmente, com o Programa Henzo de Almeida Passos, por onde desfilaram 
grandes astros do cenário artístico nacional.

. A tabela abaixo demonstra como o cinema foi uma das mais procuradas atividades de lazer pela 
população do ABC até a década de 1960, e amo, na década seguinte, o número de espectadores 
decresceu significativamente:

Pausa para a alegria: festas e divertimentos populares

Transcorridas várias décadas, desde a largada industrial que atraiu para a 

região do ABC um crescente número de trabalhadores, obviamente muitas das 

atividades de lazer, desenvolvidas pelos seus moradores ao longo da primeira 

metade deste século, ficaram datadas no tempo, não resistindo ao 

desenvolvimento urbano, ou foram readaptadas, ajustando-se aos novos valores 

incorporados pela população.

De fato, os antigos coretos caíram no esquecimento, são poucos os 

moradores que ainda se lembram dos serviços de alto-falante, que animavam nos 

bairros as tardes domingueiras, e não há mais lugar para o tradicional footing nas 

ruas e praças centrais da cidade. Os rios que cortam a região, hoje completamente 

poluídos, há muito tempo não permitem as pescarias e os frequentadíssimos 
41programas de auditório das rádios locais há décadas desapareceram . O cinema e 

o circo, entretanto, são exemplos de atividades que mantiveram viva a sua 

importância, envolvendo, inclusive, as novas gerações. É verdade que o locutor 

da década de 1950, que circulava pela cidade com seu caminhão divulgando o 

novo filme que acabara de entrar em cartaz, há muito perdeu o seu emprego e a 

concorrência exercida por outras formas de divertimento fez diminuir a 
42

importância das projeções junto aos espectadores . Da mesma forma, o palhaço



246

í

N° de espectadores
1.199.918
2.328.847

591.834

Ano
1951 *
1960 **
1974 ***

de pemas-de-pau já não pode competir com os automóveis ao circular pelas ruas 

para divulgar o espetáculo noturno. Mesmo assim, as filas que ainda hoje se 

formam antes das sessões de cinema, principalmente quando se trata de um filme 

do agrado popular, e a superlotação das arquibancadas nos espetáculos circenses 

dão provas de que essas atividades atravessaram o tempo e continuam mantendo 

significativa importância na rede de lazer dos trabalhadores, apesar dos apelos 

televisivos, dos aparelhos de vídeo cassete, dos microcomputadores, enfim, de 

toda a parafernália da modernidade tecnológica.

Os piqueniques e as excursões, que desde o começo do século eram 

praticados, também permaneceram. No primeiro caso, realizá-los nos próprios 

bairros vizinhos, como no passado, não faz nenhum sentido, até porque os vastos 

espaços verdes e desocupados transformaram-se em áreas residenciais. Hoje, sob 

a denominação de passeio ou churrascada, os locais preferidos para esse tipo de 

atividade têm sido os parques públicos municipais. Tanto antes, como agora, as 

características principais desse tipo de entretenimento continuam sendo as 

conversas descontraídas e a socialização das comidas e bebidas. Quanto às 

excursões, principalmente para o litoral paulista e as cidades interioranas 

próximas à Grande São Paulo, elas continuam acontecendo com muita 

frequência. A prática usual consiste em alugar um ou mais ônibus coletivamente 

e promover um passeio curto, geralmente com duração de um dia. Para muitos, 

principalmente aqueles com menor poder aquisitivo, esse tipo de atividade

EVOLUÇÃO DO N° DE CASAS DE ESPETÁCULOS, CINEMATOGRÁFICOS E DE 
________________ ESPECTADORES NA CIDADE DE SANTO ANDRÉ___________

N° de cinemas
03
13

_____________________________________  07_______________________________________
♦ Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Recenseamento de 1950. Embora conste 

apenas três casas especificamente de projeções de cinema, há que se registrar que filmes também 
eram projetados nos Cine-teatros existentes na cidade.

** Fonte: Jornal News Seller, 08-04-1962.
*** Fonte: Dados estatísticos da Prefeitura Municipal de Santo, 08-04-1974.
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oferece a chance de conhecer localidades que, de outra forma, não seria possível. 

Mais do que isso, as próprias viagens, alimentadas pelas descontraídas conversas, 

brincadeiras e cantorias, que ocorrem no interior dos ônibus, funcionam também 

como elemento de estreitamento das amizades e fator de interação coletiva.

Os armazéns ou vendas, quando surgiram nas primeiras décadas deste 
43

século, eram verdadeiras atrações . Além de local das compras, eram também o 

espaço onde os amigos se encontravam. Ali, principalmente nos finais de semana, 

sentados no chão ou nas sacas de alimentos, tomando vinho ou cachaça, eles 

passavam horas conversando. Em seu interior ou nos terrenos desocupados das 

proximidades, vários tipos de jogos eram praticados. A bocha, dentre eles, era 

com certeza o mais procurado. A disputa do queijo chamava a atenção pelo que 

trazia de inusitado. Este jogo consistia em enrolar uma correia ao redor de um 

queijo bem curado e arremessá-lo na rua de terra, sendo o vencedor aquele que 

atingisse a maior distância. Vez por outra, para infelicidade dos jogadores e 

alegria da garotada a peça do jogo desmanchava-se em pedaços implicando uma 

socialização forçada.

Com o progressivo desenvolvimento urbano e o aparecimento dos 

modernos supermercados, os antigos armazéns tomaram-se obsoletos e, pouco a 

pouco, foram perdendo as suas funções. Se a venda a crédito foi ainda um dos 

pontos de resistência para uns poucos daqueles estabelecimentos continuarem 

sobrevivendo, a crescente redução do número de frequentadores sinalizava 

claramente para o seu futuro desaparecimento. Era chegada a vez de um outro 

tipo de comércio que não tardaria para mostrar a sua eficiência: os bares. Aliás, 

dos empreendimentos comerciais colocados em prática no ABC, voltados 

prioritariamente para a população masculina, nenhum prosperou tanto e tão 

rapidamente como os bares. Hoje, eles somam os milhares e estão espalhados

43 . Em 1929, na cidade de São Caetano existiam noventa e cinco armazéns e apenas quatro bares. 
Con£ São Caetano Jornal, 13-01-1929.
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por quase todas as ruas dos vários bairros da região. Passagem obrigatória para 

maioria dos trabalhadores masculinos, após o dia de trabalho, eles contam 

também com a presença garantida desse público durante muitas horas nos finais 
de semana.

Ao se buscar explicações para o destacado sucesso desse tipo de 

empreendimento comercial junto à população trabalhadora do ABC, constata-se 

que o mesmo está diretamente associado a fatores culturais profundamente 

arraigados na população. Nesse sentido, invertendo a lógica do mercado, 

próprios serviços ali oferecidos figuram apenas como mais um aspecto do 

referido sucesso e, mesmo assim, não o mais importante. Ou seja, tanto os 

produtos quanto as atividades de lazer que ali são comercializados, seja em 

termos de conforto, qualidade, diversificação das opções ou mesmo economia de 

preços são, com folga, superados pelos moderníssimos hipermercados, no 

primeiro caso, e pelas especializadas casas de jogos, no segundo. Todos 

amplamente colocados à disposição dos moradores locais em vários pontos da 

região. Nesse sentido, a permanência da comercialização de alguns produtos de 

consumo doméstico no interior daqueles estabelecimentos, desconsiderando a 

propalada eficiência da lei da oferta e da procura, orienta-se a partir de 

princípios negadores da própria racionalidade capitalista já que, nesses casos, a 

prevalência da amizade entre o proprietário e seus fregueses funciona como 

elemento definidor. Evidencia-se, com isso, que o sucesso dos bares junto à 

população trabalhadora do ABC, mais do que revelação de eficiência comercial, 

é decorrente da sua configuração enquanto espaço público de interação coletiva, 

caracterizado sobretudo pelas alternativas de lazer e entretenimento associadas ao 

estreitamento dos laços de amizade entre os seus frequentadores. Por isso, os 

jogos ali praticados, com destaque para o baralho, dominó, pimbolim e a sinuca 

(sendo este último o rei absoluto das preferências nesses novos tempos), embora 

centrados numa lógica de disputas, ao invés de estimular o individualismo e
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dificuldades do dia-a-dia, os problemas vivenciados no emprego e, obviamente, o 

futebol são os temas mais frequentes. Também, não é raro encontrar-se 

debatedores inflamados analisando o comportamento governamental, divergindo 

sobre as preferências político-partidárias ou tecendo considerações sobre os 

encaminhamentos dados a determinadas questões pela direção do sindicato.

As festas religiosas, com as suas características de informalidade e 

abrangência, têm-se destacado como grandes arregimentadoras de adeptos e 

contado com expressiva participação da maioria dos trabalhadores residentes no 

ABC. Para eles, essas festas significam um misto de religiosidade e divertimento 

e impregnam o denso tecido social onde são construídas as redes de 

sociabilidade. Um dos seus traços distintivos é o fato de se repetirem anualmente 

em datas ou épocas específicas, convencionalmente aceitas. No conjunto, elas 

somam centenas e ocorrem com muita frequência. São as folias de reis, congadas, 

festas juninas, quermesses, procissões, festas dos padroeiros das cidades, festas 

para Nossa Senhora, São José, Divino Espírito Santo, enfim, festas em 

homenagem a uma infinidade de Santos, das variadas devoções, ou em 

comemoração a datas específicas do calendário religioso. Tratam-se de eventos 

que, desde os preparativos até a concretização, são sempre cercados por muita 

animação, envolvendo várias reuniões e divisão na execução das tarefas, o que 

sempre requer uma ativa participação coletiva em suas realizações.

44 . Nesses jogos, quando o objeto das apostas são bebidas ou comidas, os vencedores das partidas 
comumente distribuem os seus ganhos entre todos os presentes, incluindo os perdedores.

provocar distanciamentos, caracterizam-se, pelo contrário, como emblemas 

característicos do divertimento do trabalhador, símbolos de uma identidade 

coletiva . Além disso, a sociabilidade alcançada no interior desses espaços 

possibilita que muitos dos seus frequentadores optem simplesmente por 

socializarem a sua bebida conversando sobre assuntos de interesse comum. As
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45 . Conf. Jornal DGABC, 07-09-1986.

Dentre essas inúmeras atividades, as festas juninas figuram entre as mais 

concorridas. Como o seu próprio nome indica, elas ocorrem no mês de junho e 

geralmente são realizadas nas ruas, praças, ou nas dependências de entidades 

públicas. Na verdade, trata-se de uma tradição cultivada em várias regiões do 

Brasil. No ABC, elas acontecem em quase todos os bairros por iniciativa da 

Igreja ou de grupos de vizinhos e os recursos arrecadados geralmente são 

destinados a algum tipo de trabalho comunitário. Na primeira metade deste 

século, o caráter religioso deste tipo de atividade era bastante acentuado, sendo 

os seus principais símbolos as fogueiras, as rezas e o levantamento de mastros em 

homenagem aos Santos padroeiros, Antônio, João e Pedro. Hoje, embora a 

simbologia religiosa ainda permaneça em sentido geral, a prática das rezas 

propriamente ditas está restrita a uma pequena participação no âmbito de algumas 

residências, enquanto a grande maioria dos frequentadores se interessa mesmo é 

pelas atividades festivas das quermesses, com músicas, leilões, bingos, animados 

bate-papos e muitas comidas e bebidas, onde se destacam quentão, pipoca, batata 

doce e amendoim torrado, com presença obrigatória.

Também a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem ou Festa dos 

Carroceiros, como é popularmente conhecida, está entre as mais conhecidas da 

região, o que pode ser atestado tanto pelo expressivo número dos seus 

participantes como pela cobertura que tem recebido por parte da imprensa. Essa 

festa ocorre anualmente na cidade de São Bernardo do Campo e é por alguns 

considerada como "a mais antiga e legítima manifestação folclórico-religiosa do 

Grande ABC'45. Ela teve o seu início no ano de 1917, quando pela primeira vez 

um grupo de devotos se reuniu para festejar a sua padroeira e doar contribuições 

para construção da Igreja. Desde então, o evento passou a ser realizado 

regularmente todos os anos no mês de setembro. Em seus primórdios, na semana 

que antecedia à festa, os devotos recolhiam as ofertas junto à população e no
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acertada?

4

No caso da Festa dos Carroceiros de São Bernardo do Campo, constata-se 

que os vínculos entre o que foi e o que passou a ser vão muito pouco além do 

seu próprio nome. A começar pela preparação. Em tempos atuais, na semana que 

antecede a festa, em lugar da arrecadação de prendas, a Igreja promove uma série 

de atividades, como missas, confissões, encontros de casais e cursos de noivos, 

numa clara apropriação do evento objetivando reforçar as suas teses e a própria

I
!
I

sábado, em procissão com suas carroças enfeitadas, na época o principal meio de 

transporte da cidade, transportavam o mastro da santa dirigindo-se ao Largo da 

Matriz, onde entregavam o produto arrecadado aos festeiros responsáveis.

Com o transcorrer dos anos, a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem foi 

sofrendo significativas alterações. Primeiro, foram introduzidas as bicicletas na 

procissão, a partir dos anos 40, quando a festa dava sinais de que poderia morrer. 

Depois, vieram os automóveis e caminhões, na época ainda em pequena 

quantidade na cidade. A partir dos anos 60, com a aceleração do processo 

industrial na região, com a generalização do transporte motorizado e a 

consequente redefinição do espaço urbano, a festa foi praticamente desativada 

por mais de quinze anos, só ressurgindo em fins da década de 1970, quando, por 

ato do poder executivo, ela foi incorporada aos festejos oficiais do Município de 

São Bernardo do Campo. Finalmente, em 1984, por força de lei, a Festa de Nossa 

Senhora da Boa Viagem passou a integrar o calendário turístico do Estado de São 

Paulo, transformando-se, assim, num espetáculo com grande presença de público.

Ao fundirem o velho com o novo, transformando um antigo cerimonial 

religioso numa moderna festa metropolitana, os poderes instituídos trouxeram 

para o plano do debate alguns elementos instigantes. Afinal, entre deixar uma 

antiga tradição, que não mais resiste aos sinais dos novos tempos, permanecer 

apenas na memória dos que a vivenciaram no passado e promover a sua 

reinvenção ou recriação, com uma nova roupagem, qual seria a medida mais
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por parte do público e nem mesmo dos integrantes do desfile qualquer 
48vinculação mais estreita com o antigo espírito da festa . Cabe registrar, também, 

que a recriação da festa nesse novo contexto promove situações que são no 

mínimo inusitadas, como a ocorrida em 1988, quando os quatro carros de boi, as 
600 carroças e charretes, os trinta cavaleiros e as três mil pessoas a pé49, 

desfilaram pelas ruas da industrializada e superpovoada São Bernardo do Campo, 

quebrando o seu ritmo e interrompendo o trânsito, para o desespero daqueles que 

já não conseguem pensar e agir fora dos novos parâmetros exigidos pelo 

progresso da cidade grande.
Nota-se, com facilidade, que esse tipo de apropriação da festa religiosa, 

longe de ser orientado para responder aos anseios culturais da população 

trabalhadora da região, cumpre uma função básica de fortalecimento dos 

mecanismos de exploração, há muito colocados em prática por setores diversos

■ - ~ 46

instituição . Em segundo lugar, na medida em que a festa foi transformada em 

espetáculo para ser apreciado, demarcaram-se as diferenças entre atores e 

público. Na verdade, tanto os carroceiros mais simples, que fazem dessa 

atividade a sua profissão atuando nas periferias da Grande São Paulo ou nas 

cidades interioranas mais próximas, quanto os criadores de cavalo de raça e 

colecionadores de charretes antigas, todos arregimentados para o desfile, 

funcionam como uma espécie de atores coadjuvantes, que preparam o público 

para o espetáculo apoteótico traduzido pela missa, no Largo da Matriz, e pela 
atuação dos artistas convidados47. Por isso mesmo, salvo raras exceções, não há

46 . Refiro-me, aqui, às preparações para a Festa dos Carroceiros de São Bernardo do Campo, realizada
no ano de 1986. Conf Jornal DGABC, 07-09-1986.

47 . Em 1991, o ponto culminante da festa foi a atuação da famosa dupla sertaneja Chitãozinho e
Xororó. Conf. Jornal DGABC, 05-09-1991.

48 . Ilustrativo, nesse sentido, é o caso do vidraceiro Milton Anselmo que, na festa de 1991, compareceu
com sua filha muito mais pela curiosidade de ver os animais, porque "ela adora tudo que traia 
da natureza". Conf Jornal DGABC, 05-09-1991.

49 . Conf. Jornal DGABC, 06-09-1988.
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5® . Ao estudar as festas oficiais da Idade Média, Bakhtin chegou a conclusão de que, diferentemente das 
festas populares, aquelas nada representaram para o povo em termos de fazer frente à ordem 
existente, "pelo contrário, apenas contribuíram para consagrar, sancionar o regime em vigor, 
para  fortificá-lo". Conf. Mikhail Bakhtin. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: 
o Contexto de François Rabelais, São Paulo, Hucitec/Ed. da UNB, 1987, p. 08.

ao serem

das classes dominantes50. Ao transformá-la em festa oficializada, os poderes 

públicos instituídos, além de descaracterizá-la, enquanto traço da cultura popular, 

revelam também uma visão extremamente preconceituosa, tratando-a como algo 

exótico que, para ser preservado e apreciado publicamente, deve figurar do 

calendário oficial. Por outro lado, transfigurada em espetáculo-negócio, a festa 

religiosa, além de favorecer o fortalecimento para determinadas instituições e 

poderes públicos locais (Igreja, Prefeitura, Câmara Municipal), permite um 

retomo mercadológico assegurado, o que pode ser aferido pela expressiva 

presença de público.

Por isso mesmo, em que pese a grande aceitabilidade desse tipo de 

atividade pelos trabalhadores da região, a festa-recriada figura, para eles, apenas 

como mais um fator de diversão, com poucas possibilidades de interação coletiva. 

Neste caso, nota-se que, para a grande maioria, fundamentalmente são as 

pequenas atividades, organizadas por bairros, ruas ou grupos de vizinhos e 

amigos, que assumem maior relevância na constituição da sua identidade social.

Como os moradores do ABC são, em sua maioria, pessoas provenientes de 

diferentes regiões brasileiras, para muitos deles essas experiências possibilitam- 

lhes resgatar traços culturais de suas origens, os quais, transpostos para o 

contexto da cidade industrializada, se tomam referências fundamentais para a 

própria identificação enquanto sujeitos. Nesse aspecto, nem mesmo as 

diversificadas experiências regionais, que reconhecidamente comportam 

especificidades culturais, têm sido fator impeditivo para que essas festas se 

apresentem revestidas de significação coletiva. Ocorre que, 

implementadas pelos moradores da região, elas passam por um processo de 

readaptação em que a fusão de valores culturais de origens diversas possibilita a
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finais de semana arredar-se cadeiras e mesas transformando a sala ou cozinha em

esses moradores a elaboração de novos códigos de valores que guardam certo 

distanciamento das culturas específicas mas, ao mesmo tempo, resgatam das 

mesmas alguns traços significativos, o que possibilita a formação de uma 

amalgamação cultural facilitando a aproximação de todos e a constituição de 

uma nova identidade social.

1 Outra atividade de lazer com significativa presença entre segmentos 

diversos dos trabalhadores do ABC, envolvendo épocas e gerações variadas, são 

os bailes. Introduzidos na região pelos primeiros moradores que ali chegaram, 

inicialmente, seguindo a tradição rural, os bailes eram festas familiares, onde a 

participação estava restrita aos parentes e amigos mais próximos. Na verdade, 

trata-se de um costume amplamente difundido que permaneceu até a atualidade, 

não sendo raro nas festas de batizados, aniversários, casamentos ou churrascos de

espaço de dança.

Entretanto, são os bailes públicos, realizados em salões destinados para 

esse fim, há muito se tomaram uma das principais alternativas de diversão para 

muitos trabalhadores da região. Ainda no começo do século, as Sociedades 

Italianas promoviam as festivas noites dançantes. Depois vieram os clubes, que 

tinham nos bailes uma das suas principais atividades. Mesmo com o surgimento 

desses novos espaços, por algum tempo, tentou-se ainda manter um caráter 

familiar para aquelas atividades, permitindo o ingresso apenas dos associados, 

com os pais acompanhando os filhos e procurando manter a sua própria 

vigilância.

Com o passar dos anos, entretanto, o aumento populacional e a crescente 

procura por esse tipo de lazer encarregaram-se de alterar a situação. Os clubes 

proliferaram por diversos bairros das cidades da região e passaram a permitir a 

entrada de todos os interessados adotando, para isso, a venda de ingressos. 

Surgiram os clubes dos funcionários das empresas, principalmente daquelas
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várias atividades oferecidas, essas casas noturnas nasceram tendo a dança como

maiores, também bastante concorridos. Em 1955, somente na cidade de Santo 

André existiam quarenta e sete sociedades esportivas, recreativas e culturais com 
15,7 mil associados \ Duas décadas depois, esse número havia aumentado para 

oitenta e cinco entidades do gênero que juntas somavam 48 mil associados52, ou 

seja, acima de 11% da população local participavam diretamente desse tipo de 

entretenimento. Os sindicatos, por sua vez, à medida que foram sendo criados, 

não puderam ficar de fora. Os frequentes bailes que passaram a promover, além 

de excelentes alternativas de divertimento para seus associados, funcionavam 
também como um atrativo a mais para se conseguir novas adesões53.

Com as últimas décadas chegaram as casas dançantes e as danceterias, 

como novidades na área. Diferentemente dos clubes, onde o baile é uma entre

51 . Conf Boletim Estatístico da Prefeitura Municipal de Santo André, 1957.
52 . Conf Boletim, Estatístico da Prefeitura Municipal de Santo André, 1974.
53 . Segundo Philadelpho Braz, antigo militante sindical e político da região, o Sindicato dos

Metalúrgicos de Santo André, desde a sua fundação, sempre promoveu bailes e festas 
carnavalescas, ao ponto de se tomar uma referência para os moradores da região também em 
relação a esse tipo de divertimento. Conf depoimento de Philadelpho Braz, prestado ao autor em 
15-12-1995.

objetivo específico. Não exigem associação nem qualquer vínculo formal com 

seus frequentadores. Ali, o lema é chegar, pagar e se divertir. Hoje, elas somam 

dezenas, espalhadas por todo ABC e oferecem opções que vão do tradicional 

brega, um misto de música sertaneja e nordestina, geralmente destinada a um 

público de idade mais avançada e baixo poder aquisitivo, passam pelo samba ou 

pagode, que mantém os seus tradicionais e fiéis seguidores, e chegam aos ritmos 

introduzidos nas últimas décadas, como House e Funk, que têm nos jovens e 

adolescentes o seu público preferencial. Em todos os casos, as superlotações das 

casas dançantes, principalmente nos finais de semana, não deixam dúvidas 

quanto ao agrado dos moradores da região em relação a esse tipo de lazer ou 

entretenimento.
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carnavalesco.

Nos clubes, a exemplo do que ocorria com os bailes mais tradicionais, as 

festas de carnaval faziam grande sucesso. Aliás, nesses momentos, até mesmo as 

pessoas mais inibidas, livres dos olhares atentos daqueles que não poupavam , 

críticas às gafes cometidas nos salões, aproveitavam para se iniciarem na dança, 

sob o pretexto de que no carnaval tudo era permitido.

Como não poderia ser de outra forma, essa animação descontraída e que 

contava com expressiva participação da população do ABC estava longe de 

atingir a unanimidade. Na verdade, para alguns segmentos dos setores

Irmãs gêmeas dos bailes, as festas carnavalescas também contaram com 

uma ativa participação dos moradores do ABC durante muito tempo. Quanto a 

isso, nem mesmo as contundentes e sucessivas críticas da Igreja conseguiram 

impedir o crescente número de adeptos para esse tipo de divertimento.

Até fins da década de 1950, o poder público local ainda não havia 

instituído o desfile oficial na região. O carnaval de rua era organizado de maneira 

espontânea, pelos próprios participantes. Fantasiados, homens e mulheres, 

andavam e cantavam animadamente pelas ruas. Os mais audaciosos, portando 

fantasias exóticas e debochadas, aproveitavam-se dessas oportunidades para dar 

vazão às suas críticas ou, simplesmente, curtir o prazer de fazer de público aquilo 

que geralmente era socialmente condenado. Os cordões ou blocos organizados 

nos clubes ou nos bairros geralmente travavam disputas descompromissadas, 

muito mais pelo prazer dos foliões em brincarem juntos do que propriamente por 

competição, uma vez que, até então, não existia a prática de premiações 

instituídas, como se verá posteriormente com a introdução das escolas 

carnavalescas. Por isso, freqúentemente, os foliões de um clube visitavam os seus 

concorrentes e vice-versa e juntos formavam grandes cordões que circulavam 

pelos principais pontos da cidade. Os ônibus, que trafegavam pelas ruas centrais, 

eram obrigados a mudar o intinerário, cedendo o espaço para o corso
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dominantes locais, a licenciosidade permitida nesse tipo de manifestação popular 

representava um real perigo para o conjunto da sociedade e, como tal, devia ser 

combatido. Em fevereiro de 1928, o articulista do São Caetano Jornal, ao 

relembrar com saudosismo, dos tempos em que carnaval era sinónimo do 

entrudo, e das múltiplas modalidades de brincadeiras, não poupava críticas às 

transformações por que passara essa atividade, alertando contra os perigos a que 

as pessoas estavam expostas principalmente nos "três dias de loucura". Dentro 

desse mesmo espírito de preocupação, a intervenção por parte das autoridades 

instituídas também não tardaria por vir. No carnaval de 1947, os jornais 

chamavam atenção dos clubes, bares, restaurantes e pensões para a "fiel 

observância das instruções da Secretaria da Segurança Pública" sobre a 

proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas, alertando que só estavam 

liberadas as bebidas mais leves, como chopes, cerveja, champanhe e vinho. Os 

infratores, tanto vendedores quanto consumidores, seriam encaminhados à 

delegacia de polícia. Estava proibido também o uso de fantasias iguais aos 

uniformes, distintivos, emblemas, bonés, botões, golas ou fitas adotadas pelas 

forças armadas. Não se poderia usar fantasias classificadas como atentatórias a 
moral e não mais era permitido o uso do lança-perfume54. Curiosamente, nesse 

mesmo ano, o afluxo de foliões aos clubes da região ultrapassou até mesmo as 

expectativas dos organizadores. No São Caetano Esporte Clube, houve até 

necessidade de intervenção da polícia para proibir a entrada das pessoas devido 

ao excesso de lotação. Até mesmo em meados da década de 1950, as várias 

proibições determinadas pelo juiz de direito de Santo André, para funcionamento 

das festividades carnavalescas locais, deixavam claro que mesmo o progresso 

urbano não contribuíra para reduzir o medo das autoridades em relação aos tais 

perigos provocados pela festa de Momo .

54 . C<m£ Jornal de São Caetano, 16-02-1947.
55 . Entre essas proibições, cabe destacar a não permissão para que menores de quatorze anos

participassem de qualquer tipo de desfile carnavalesco, quer fossem cordões, escolas de samba ou
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A institucionalização do carnaval de rua, a partir de fins da década de 

1950, ainda que travestida de apoio oficial às festividades populares, também 

cumpriu claramente uma função disciplinadora. Ao condicionar a concessão de 

recursos públicos à formalização dos ranchos, blocos e escolas de samba e à 

submissão dos mesmos às normatizações regulamentadoras, as autoridades 

regionais conseguiram a um só tempo eliminar os excessos; retirar das ruas a 

população, num dos raros momentos de espontânea ação coletiva, e enquadrar 
esse tipo de manifestação popular em parâmetros previamente definidos56. Com 

isso, os antigos caminhões enfeitados que trafegavam pelos ruas centrais da 

cidade foram substituídos pelos modernos carros alegóricos, os milhares de 

foliões cederam lugar para o desfile oficial e o carnaval de rua foi transformado 
em espetáculo onde o grande público passou a figurar apenas como espectador57.

Para discutir o futebol, outra marcante alternativa de lazer cultivada pela 

população trabalhadora do ABC, nada melhor do que começarmos por uma 

polêmica. Digo isso por dois motivos: primeiro, por tratar-se de uma prática 

esportiva cuja essência está centrada na disputa entre os competidores em busca

ranchos e a proibição para menores de vinte e um anos frequentarem os cabarés, dancing, 
cassinos, boites e congéneres, ainda que acompanhados de pais ou responsáveis. Confr Jornal de 
Santo André, 11-02-1956.

. De acordo com o Regulamento dos Desfiles de Carnaval de Rua implementado pela Prefeitura 
Municipal de Santo André, era proibido aos clubes e agremiações em suas apresentações:
I - Fazer propaganda comercial ou similar, depreciar entidades ou agremiações culturais, 
artísticas, desportivas ou carnavalescas;
II - Fazer alusões a jogos de azar, vícios ou aspectos atentatórios à moral;
III - Incluir no seu conjunto pessoas não fantasiadas. Coní Prefeitura Municipal de Santo André, 
Decreto n° 9.583 de 29-11-1978.

Posteriormente, entre as normas regulamentadoras, incluiu-se também a obrigatoriedade aos 
blocos e escolas de samba de submeterem ao "Departamento de Censura Federal, o enredo e a 
letra do samba-enredo que pretendem apresentar (...), bem como a cumprir toda e qualquer 
exigência daquele órgão, sob pena de, não o fazendo, estarem impedidas de participar dos 
desfiles". Conf Decreto n° 11.263 de 08-01-1986.

. Como as festividades carnavalescas praticadas pelos clubes da região nem de longe substituem 
antiga forma de entretenimento popular, sendo que tanto os preços dos ingressos quanto as 
próprias características das atividades ali desenvolvidas são por si só fatores de exclusão para 
muitos, as poucas iniciativas que visaram recuperar aquela antiga tradição da população local 
foram sempre coroadas de êxito. Exemplo disso foi o sucesso obtido pela Rádio Santo André, que 
ao organizar em 1958 uma programação carnavalesca em praça pública contou com a presença 
maciça de um público composto principalmente por trabalhadores de baixa renda. Conf. Revista 
ABC Ilustrado, n° 1, 1958, p. 21.
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da vitória; segundo, porque não obstante a quase unanimidade do futebol no 

cenário nacional, paradoxalmente, as discussões em tomo desse tema envolvendo 

duas ou mais pessoas dificilmente conseguem ser concluídas sem uma boa dose 

de divergências. Mas eu me referia a uma polêmica. Trata-se das divergências 

sobre a época em que o futebol de clubes foi introduzido na região. Para João 

Netto Caldeira, um dos poucos historiadores antigos do ABC, essa data teria sido 

setembro de 1907, sendo o Operário Football Club o primeiro quadro formado na 
localidade58. Paschoalino Assumpção, por sua vez, contesta essa informação 

afirmando que desde dezembro de 1903, no distrito de Paranapiacaba, fora 

fundado o Serrano Atlético Clube, este sim, o primeiro clube de futebol da 
. 59 

região .

Independente de quem esteja com a razão, cabe reconhecer que, desde o 

começo do século, quando as primeiras equipes começaram a ser montadas na 

região, o futebol já exercia um grande fascínio junto à população local. A reação 

da Igreja ao lançar suas críticas, naquela época, contra a então nascente prática 

esportiva, que afastava os fiéis de suas obrigações religiosas, apenas atesta aquela 

afirmação. Posteriormente, numa crónica paroquial publicada em 1935, 

integrantes da Igreja Católica reconheciam resignadamente sua derrota frente ao 

inimigo. Ao interromperem a criação de uma Sociedade Católica Operária, em 

Santo André, que tinha como objetivo promover divertimentos para os alunos do 

catecismo e suas famílias, alegaram, entre outros fatores, a propagação, naquela 

cidade, do "foot-ball, que effectuava jogos nas mesmas horas em que se

58 . Segundo Caldeira, "em meados de setembro de 1907 surgiu o football no município, por iniciativa
do snr. Angelo Pelogia, que formou um quadro denominado Operário Football Club. Seguiu-se o 
Giordano Bruno F. C. e, mais tarde, o Brasil F. C., & Luiz F. C. e outros". CanL João Netto 
Caldeira. Album de São Bernardo, São Paulo, Organização Cruzeiro do Sul, 1937.

59 . Conf. Paschoalino Assumpção. História do Futebol em Santo André. Santo André, Prefeitura
Municipal de Santo André, 1990, p. 03.
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O Primeiro de Maio, de Santo André, e o Meninos Futebol Clube, de São 

Bernardo do Campo, ilustram esse último caso. Em agosto de 1935, sob luz de 

lampião, um grupo de rapazes, reunido à noite na casa de um deles, fundava o 

Meninos Futebol Clube de Rudge Ramos. Ao comemorar o seu Jubileu de Ouro, 

em 1985, os mais antigos recordavam-se das muitas alegrias e tristezas, das

realizavam as sessões no salão, atrahindo para os campos de desports meninos e
. n60meninas .

Consultando atas ou anotações que registram o surgimento das equipes ou 
clubes de futebol, ou mesmo ouvindo os depoimentos dos seus fundadores, 

constata-se que as iniciativas para tal empreendimento surgiram geralmente no 

interior da classe trabalhadora que, de resto, é de onde saíram também os 
próprios jogadores. Essa prática, que já existia no passado, perdura ainda nos dias 

atuais. As formas adotadas para se montar uma equipe de futebol, em linhas 

gerais, têm variado entre três modalidades: aquela extremamente espontânea e 

efémera, que surge improvisadamente todas as vezes que um grupo de jogadores 
de um determinado bairro se junta para fazer um racha ou pelada enfrentando 

outro time formado nas mesmas circunstâncias; outra, mais estável, requer um 
mínimo de infra-estrutura e implica, portanto, arrecadação de recursos para 

aquisição de uniformes e outras despesas do gênero. Neste caso, é comum a 

providência de uma cotização entre os integrantes do grupo ou a busca de 
colaboração ou patrocínio das empresas, principalmente quando os times são 

formados pelos seus próprios empregados. Por último, há também as equipes 

sólidas e duradouras formadas no interior de clubes, cuja infra-estrutura 
possibilita não apenas a sua ascensão no cenário futebolístico, mas, também, a 

exploração de outras modalidades esportivas e atividades de lazer para os seus 

associados.

6°. Conf. Projeto Viva Cidade. Festas e Artistas Populares. Santo André, Prefeitura Municipal de Santo 
André, mimeo., 1989, p. 04.
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vitórias e derrotas, destacando, entre os grandes feitos da equipe, a sua primeira 

conquista do Campeonato da Segunda Divisão de São Bernardo e o título de 
Campeão do IV Centenário do município61.

Quanto ao Primeiro de Maio, que já conta com mais de 80 anos de 

existência, nasceu em 1913, enquanto Sociedade Esportiva de Futebol, para que 

"os rapazes da época, quase todos de famílias humildes, pudessem ter momentos 

de lazer" . Apenas quatro anos depois, foi feita a sua filiação junto à Associação 

Paulista de Esportes Atléticos de Futebol e, em 1936, o time ingressou no 

Campeonato Paulista como convidado, o que também o credenciou a receber 

verbas públicas municipais. A partir da década de 1960, com ampla sede situada 

em pleno centro da cidade, o clube tomara-se um dos mais conhecidos de Santo 

André e seus sócios podiam desfrutar de uma infra-estrutura que lhes 

proporcionava diversas modalidades de divertimentos.

É curioso notar que o interesse pelo futebol na região do ABC não tem se 

restringido apenas aos praticantes diretos desse tipo de esporte e nem mesmo ao 

público masculino. Durante pelo menos toda a primeira metade deste século, as 

partidas de futebol amador significaram também alternativas de lazer para toda a 

família. Não é por acaso que durante várias décadas quase todos os bairros 

possuíram os seus próprios campos e clubes de futebol.

Com a explosão demográfica verificada na região a partir dos anos 60 e a 

consequente especulação imobiliária a ela associada, o que se presencia nas 

décadas subsequentes é um crescente desaparecimento dos campos de várzea, 

diminuindo, entre os trabalhadores, as possibilidades de praticar esse esporte tão 

popular. O aumento da frequência desses trabalhadores nos estádios para assistir 

ao futebol profissional, além de revelar a importância que atribuem a esse tipo de 

entretenimento, também está vinculado a essa falta de espaço para praticarem o

61 . Conf Jornal DGABC, 25-08-1985.
62 . Conf. entrevista da diretória ao DGABC por ocasião da comemoração do 75° aniversário do clube.

Jornal DGABC, 18-08-1988.



262

contrapontoe aos

trabalho. ocorrem

seu próprio futebol. Mesmo assim, os constantes abaixo-assinados e negociações 

com os poderes públicos municipais visando à preservação de alguns campos de 

várzea , as reivindicações junto às empresas ou aos clubes a elas vinculados por 

espaços para a prática do futebol amador; ou, até mesmo o flagrante desacato por 

parte da garotada em relação às normalizações de trânsito de cidade grande, 

transformando as ruas em verdadeiros campos improvisados, tudo isso tem 

revelado que os atores resistem em serem transformados em meros espectadores.

A partir do anteriormente exposto, é possível concluir que vários fatores 

estão associados à significativa relevância que as festas e os divertimentos têm

63 . o caso da Favela Apucarana, em Santo André, é um bom exemplo disso. Ali, as 108 famílias que ao
longo de duas décadas ocuparam progressivamente um terreno da prefeitura, tiveram a 
preocupação de não construírem seus barracos no campo de futebol existente no local. Em 1989, 
com a intervenção da administração petista no processo de urbanização da favela, uma das 
reivindicações dos moradores era a de que a área fosse dividida em lotes de 125 m2 cada. Como o 
atendimento a essa solicitação implicaria a ocupação da área reservada ao campo, a alternativa 
encontrada foi a de reduzir o tamanho dos lotes, mantendo aquele espaço de lazer. Con£ 
Prefeitura Municipal de Santo André-Secretaria de Habitação, Livros da Comunidade (Histórico e 
Intervenção), 1992, pp. 53 a 62.

64 . Hohan Huizinga. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura, São Paulo, Perspectiva, 1980,
2*ed.

assumido para o conjunto dos trabalhadores. Elas representam momentos de 

alegria, descontração e entretenimento, contraponto necessário 

aborrecimentos do dia-a-dia ou à fadiga provocada pelas exaustivas jornadas de 

Nesse sentido, mesmo quando nessas atividades

desentendimentos, divergências ou conflitos, o que de fato acontece, isso não 

pode ser traduzido simplesmente como antagonismos originados em terrenos 

opostos. Trata-se, isto sim, de uma disputa que se apresenta na forma de uma luta 

fiança onde as partes litigiosas, dispondo dos mesmos tipos de recursos, se 

apresentam para o embate com as mesmas possibilidades de vitória e derrota. 

Parafraseando Huizinga, este é um jogo no qual as regras, além de previamente 

definidas, são comuns a todos os participantes64. Ou seja, a base legitimadora que 

baliza o desempenho dos contendores não está situada apenas num patamar 

superior ou à parte, reservado aos que detêm determinados poderes
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fundamentaissão na

65

Essa constatação, entretanto, não pode conduzir ao equívoco de se supor 

que haja, da parte desses trabalhadores, algum tipo de ação deliberada no sentido 

de estabelecimento de uma cultura específica, depurada de valores oriundos da 

classe dominante. Quanto a isso, basta reconhecer que várias tarefas executadas 

obrigatoriamente, para a manutenção da sobrevivência, estão carregadas de forte 

conotação alienante, posto que gestadas a partir de uma racionalidade 

instrumental65 que visa padronizações comportamentais necessárias para atender 

às exigências produtivas de uma metrópole capitalista, moderna e industrializada. 

Além disso, o sucesso constatado entre esses trabalhadores dos mais diversos

. Emprego aqui o conceito de Razão Instrumental presente nas obras de Horkheimer e Adomo, 
através do qual esses autores evidenciam que a razão humanística, que poderia estar a serviço da 
emancipação dos homens, desviando-se do seu objetivo original, transforma-se em uma razão 
alienada que se presta ao exercício da dominação. Para uma visão resumida sobre esse conceito 
ver, Barbara Freitag. A Teoria Crítica Ontem e Hoje, São Paulo, Brasiliense, 1988, especialmente 
o tópico "A dialética da razão e a crítica à ciência", pp. 34 a 36.

institucionalizados. Ela encontra-se, também e, principalmente no interior de um 

caldo de cultura onde valores, códigos e símbolos, comuns a todos os 

frequentadores daqueles espaços, são referências 

regulamentação do comportamento coletivo.

Outro aspecto a ser destacado quanto ao significado das festas e dos 

divertimentos populares diz respeito às variadas formas de resistência 

desenvolvidas pelos trabalhadores em seu interior. Não me refiro, com isso, às 

lutas e organizações coletivas colocadas em prática contra o Estado ou setores da 

classe dominante e que geralmente podem ser identificadas a partir de embates 

claramente explicitados. Falo de uma resistência difusa, não sistematizada, que se 

aloja no campo dos valores simbólicos assumindo múltiplas significações. Refiro- 

me a persistência desses trabalhadores em manter atividades que destoam do 

padrão fetichizado de cultura difundido pelos meios de comunicação de massa, 

provocando grandes ruídos no elaboradíssimo sistema de comunicação desses 

modernos e eficientes instrumentos da indústria cultural.
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programas televisivos e radiofónicos; a sua intensa participação nas festividades 

cívicas e desfiles oficiais; e a grande procura dos mesmos por produtos da 

indústria cultural como, por exemplo, os discos e espetáculos produzidos pelas 

modernas duplas sertanejas são apenas alguns exemplos que desautorizam 

argumentações fundamentadas em divisores de águas. O que se pretende frisar 

aqui é que, independentemente de qualquer significado deliberadamente 

contestatório e para além de uma ampla e masssificante presença da indústria 

cultural em seu meio, os trabalhadores, ao desenvolverem as suas festas e

66 . De acordo com trabalho realizado pelo Departamento de Cultura e Centro de Pesquisa do Folclore 
da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, ”é muito grande o interesse da comunidade 
de toda a região por Santo Reis. Por isso, os cinco grupos de Folias de Reis existentes na cidade 
"por mais que estiquem seus horários e multipliquem as visitasf...) não conseguem atender a 
todas as solicitações”. Alguns desses grupos, durante os doze dias do ano em que desenvolvem as

divertimentos também o fazem preservando valores culturais gestados no interior 

da própria classe, resgatando, com isso, a sua condição de sujeitos.

Nesse aspecto, é interessante notar que valores concebidos a partir de 

experiências sociais rurais ou urbanas, vivenciadas em diferentes regiões do país, 

ao se encontram no interior da metrópole industrializada passam por um processo 

e reelaboração, sem que isso implique, necessariamente, 

descaracterização ou perda de significado. Nessa complexa realidade, é claro que 

os jovens casais não mais dispõem dos terreiros de chão batido recobertos com 

lonas para as festividades de casamentos, o que não impede que isso ocorra num 

salão cedido ou alugado ou mesmo nas próprias residências. Os forrós dançantes 

nem sempre podem contar com a presença do tradicional sanfoneiro (embora por 

vezes isso ainda ocorra) mas os discos com os mesmos gêneros de músicas têm 

cumprido essa função. Os integrantes das Folias de Reis da região não 

conseguem reeditar essa tradição tal qual a vivenciaram no interior de São Paulo, 

Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, de onde geralmente são 

provenientes, mas sentem a ressonância da preservação desses rituais através do 
grande número de moradores interessados em recebê-los em suas casas66. Se a

de fusão
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suas atividades, chegam a visitar acima de cem casas. Conf. Folias de Reis nos Campos de São 
Bernardo, São Bernardo do Campo, Departamento de Cultura e Centro de Pesquisa do Folclore, 
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, s/d.

ausência de fogueiras nas festas juninas é considerada uma perda imposta pela 

urbanização, o grande afluxo dos moradores para esse tipo de atividade nos 

diversos bairros da região dá provas de que ela mantém a sua importância e 

significado. Também vale destacar que o significativo espaço reservado para as 

atividades festivas ou de confraternização no interior dos diversos movimentos 

organizados dos trabalhadores revela a sua importância não apenas como 

momentos de lazer e entretenimento mas, sobretudo, como fator indispensável ao 

processo de integração enquanto sujeito social.

Por tudo isso, esse processo de amalgamação cultural por que passam 

esses trabalhadores, embora em parte os distancie de especificidades culturais 

vivenciadas em realidades e contextos diferenciados, por outro lado, 

dialeticamente, é também o responsável pela preservação desses mesmos valores, 

ainda que modificados ou readaptados ao novo contexto, e é isso o que possibilita 

a formação de um caldo de cultura comum a todos esses trabalhadores.

Por último, cabe reconhecer que as festas e os divertimentos populares 

facilitam e intensificam o reforço dos laços de parentesco e de amizade, quando 

realizadas num âmbito mais restrito, mas também congregam setores amplos dos 

trabalhadores, ao serem concebidas como celebrações coletivas. Neste caso, o 

que mais conta não é o conhecimento pessoal em si, mas a referência de uma 

cultura comum a partir da qual se compartilham valores e estilos de vida. Por 

isso, em seu conjunto, essas atividades não só propiciam experiências 

apropriadas para os encontros, as amizades, os namoros e as conversas 

descontraídas - a partir das quais esses trabalhadores dão vazão aos seus sonhos, 

desejos e aspirações - mas também, ensejam as oportunidades para a construção 

de ricos espaços de sociabilidades, no interior dos quais se foija e se reelabora a
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identidade coletiva, contribuindo, dessa forma, para a constituição de uma rede 

de significados que expressam formas de pensar a existência e a ação enquanto 

classe trabalhadora.
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Considerações Finais

e

Ao apresentar algumas considerações finais sobre a trajetória desta 

pesquisa, está longe de mim qualquer pretensão em fazer disso uma formalidade 

dita científica, cujos objetivos consistiriam em confirmar ou rejeitar hipóteses 

aprioristicamente levantadas, em busca da comprovação de uma tese, para ser 

apresentada em termos de resultados conclusivos. Digo isso por dois motivos 

básicos. Primeiramente, porque entendo o conhecimento histórico como algo 

necessariamente inacabado e lacunar, que comporta permanentes 

complementações e reformulações e, portanto, impossível de ser apreendido no 

interior de enfoques ou leis universalizantes, que pretendem cristalizar verdades 

definitivas ou acabadas. Em segundo lugar, porque a multiplicidade de 

acontecimentos que direta ou indiretamente está relacionada com a classe 

trabalhadora do ABC Paulista, objeto desta pesquisa, comporta sempre uma gama 

diversificada de abordagens que se amplia ainda mais quando consideramos os 

diferentes lugares sociais de onde partem os investigares e as variadas 

metodologias e orientações teóricas adotadas.

Portanto, ao invés de perseguir possíveis conclusões, considero mais 

proveitoso oferecer aqui uma formulação resumida de alguns resultados que as 

indagações levantadas com a pesquisa me permitiram alcançar.

Nesse sentido, destaco quatro conjuntos de fatores que se mostraram 

significativamente importantes para compreender a classe trabalhadora da região 

do ABC, sua forma de ser e conceber a vida e a maneira como algumas de suas 

ações, aqui estudadas, foram orientadas. Refiro-me às origens nacionais e 

regionais desses trabalhadores; às inúmeras dificuldades enfrentadas por eles, no
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interior de uma região inóspita, metropolitana e industrializada; às lutas diversas, 

objetivando a superação dessas adversidades, e aos valores culturais que 

permeiam toda a trajetória da classe e se fazem presentes nas variadas ações do 

cotidiano.

Ao discutir as origens nacionais e regionais dos trabalhadores do ABC, 

identifiquei a sua principal base constitutiva nos imigrantes europeus 

(sobressaindo-se os italianos, portugueses e espanhóis) e nos migrantes 

provenientes de vários estados e regiões brasileiras. No primeiro caso, os 

trabalhadores de origem europeia tiveram papel de destaque na composição da 

mão-de-obra local, principalmente no período de formação inicial do mercado de 

trabalho, em sua configuração urbana e industrial. Quanto à presença dos 

migrantes internos, procurei analisar a questão ao longo do período 

compreendido entre as décadas de 1930 e 1980, distinguindo duas grandes etapas 

dos fluxos migratórios para a região, as quais, mesmo fazendo parte de um único 

processo contínuo e entrelaçado, apresentam suas especificidades. A primeira 

etapa está associada ao início da aceleração do processo industrial no ABC, que 

tem lugar a partir de meados da década de 1930, estendendo-se até o final da 

primeira metade deste século. Embora se observe nesse período a chegada de 

trabalhadores de várias regiões do país, é do interior do próprio Estado de São 

Paulo que procede a grande maioria. A segunda etapa desse processo migratório 

inicia-se na década de 1950 e corresponde ao período de grande explosão 

industrial e populacional da região. Nessa fase, além do grande número de 

paulistas interioranos, que continuam sendo majoritários entre os que optam por 

residir na região, o que chama atenção é o expressivo número de nordestinos e 

mineiros que para ali converge. Com eles, esses trabalhadores carregaram seus 

sonhos, religiosidades e valores, gestados a partir de realidades e experiências 

culturais diversificadas, os quais, ao se encontrarem nos mesmos espaços, 

entraram em conflito, foram socializados e passaram por processos contínuos de
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reelaboração, contribuindo para compreensões sempre renovadas sobre os 

significados do existir enquanto classe trabalhadora.

O gigantesco crescimento industrial e urbano do ABC e a acumulação de 

riquezas por parte dos investidores capitalistas locais, que projetaram a região no 

cenário nacional e até internacional, são fatores que constituem um grande 

paradoxo, quando comparados com as condições gerais de vida e de trabalho da 

população trabalhadora ali residente. Se o propalado progresso regional, 

difundido pelos setores da classe dominante, encontra confirmação em algumas 

características do traçado urbanístico da região - próprias de uma determinada 

visão de desenvolvimento - de onde geralmente são destacados os inúmeros 

prédios de apartamentos residenciais, os modernos shoppings Centers e 

hipermercados e as vias de tráfego com seus incontáveis viadutos, por outro 

lado, esse discurso perde sustentação quando aplicado à realidade vivenciada 

pelos trabalhadores locais.

Para esses trabalhadores, a situação de carência em termos de infra- 

estrutura urbana, educação escolar, assistência médico-hospitalar e equipamentos 

de lazer, no que se refere ao ambiente da moradia, e as baixas remunerações e as 

condições de insalubridade, nos locais de trabalho, têm atravessado os anos e 

permanecido constantes para a grande maioria. Mesmo aqueles que, em função 

de uma longa permanência no mercado de trabalho, conseguiram acumular 

recursos suficientes para aquisição de terreno, construção de moradia e ter algum 

tipo de acesso ao mercado consumidor, a situação pouco se altera em termos de 

qualidade de vida, pois eles, da mesma forma, registram em sua história situações 

marcadas por grandes dificuldades materiais e financeiras, amenizadas 

geralmente através de extenuantes jornadas diárias, com frequentes realizações de' 

horas-extras, que obrigam esses trabalhadores a permanecerem a maior parte do 

seu tempo no interior dos locais de trabalho.
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das entidades

No enfrentamento desse quadro repleto de adversidades, os trabalhadores 

do ABC, historicamente, têm desenvolvido inúmeras formas de resistência, 

buscado variadas alternativas de sobrevivência e, ousadamente, construído a sua

condição de sujeito coletivo. Por vezes, isso ocorre de uma forma silenciosa, 

através da criatividade e da solidariedade estabelecida entre eles. Os mutirões, 

formados geralmente para construção de moradias, os empréstimos recíprocos e a 

socialização de serviços e ferramentas de trabalho são alguns exemplos disso. 

Noutros momentos, a resistência desses trabalhadores se explicita na forma do 

enfrentamento direto com os setores dominantes, através das inúmeras lutas

organizadas a partir das suas instituições políticas ou 

representativas.

Cabe reconhecer, contudo, que, com a demanda populacional pelo acesso 

aos serviços e equipamentos coletivos, em alguma medida esses melhoramentos 

acabam chegando também aos bairros periféricos - principalmente os mais 

antigos -, habitados essencialmente por trabalhadores. Ocorre que a lógica 

perversa, norteadora desse tipo de investimento público, faz com que muitos dos 

moradores ali residentes - sem recursos para saldar os custos desses benefícios 

(caso dos proprietários) ou para arcar com as novas mensalidades dos aluguéis 

(em se tratando de inquilinos) - sintam-se forçados a transferirem suas moradias 

para os novos bairros que vão surgindo, mais distantes e, obviamente, 

desprovidos de todos os melhoramentos.

De todos esses trabalhadores, as piores situações têm sido reservadas para 

aqueles que - compondo o quadro dos desempregados, subempregados ou mesmo 

quando formalmente engajados no mercado de trabalho, recebem como 

remuneração salários irrisórios - têm procurado uma alternativa de moradia nos 

cortiços, nas áreas consideradas inaproveitáveis e nos núcleos de favelas, dentro 

de um contexto, cujas alternativas de vida não lhes possibilitam ultrapassar as 

barreiras da miséria e da exclusão social.
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Mesmo assim, isso não foi fator impeditivo para que, em diferentes 

momentos, variadas formas de organização e de lutas fossem implementadas 

pelos trabalhadores de forma autónoma e independente, para o desagrado das

Neste último caso, as primeiras entidades representativas dos 

trabalhadores locais, juntamente com os movimentos grevistas, surgiram na 

região no começo deste século, sob o comando de lideranças anarco-sindicalistas. 

A partir da década de 1920, com a brutal repressão policial que, nos anos 

anteriores, foi desencadeada contra as lideranças anarco-sindicalistas da região, a 

influência das suas teses progressivamente foi diminuindo no interior dos 

movimentos desenvolvidos pelos trabalhadores locais. É certo que, para isso, 

também foi fator decisivo, a substituição das teses anarquistas pelas comunistas, 

principalmente por parte das novas lideranças que foram surgindo.

A presença dos comunistas no interior das lutas e das entidades 

representativas dos trabalhadores do ABC, perdurou, de forma marcante, por 

mais de três décadas, estendendo-se de 1930 até o golpe militar de 1964. Esse foi 

também um período em que, com o crescente desenvolvimento industrial 

observado na região, avolumaram-se os antagonismos entre trabalhadores e 

empresários locais, explicitados através das grandes mobilizações 

reivindicatórias, por um lado, e da repressão policial e patronal, por outro.

^ X-Além da repressão direta contra os trabalhadores, comum a todos os 

períodos governamentais, cumpre observar que, ao lançar mão do sindicalismo 

oficial, o Estado, principalmente a partir do governo getulista, objetivou a um só 

tempo inviabilizar as lutas, autodeterminar-se como o locus privilegiado para 

administrar os conflitos entre capital e trabalho e promover um rigoroso controle 

sobre as variadas formas de organização dos trabalhadores. Com isso, em várias 

entidades sindicais do ABC, por diversas vezes ao longo desse período, diretores 

eleitos ou impostos, na condição de interventores oficiais, tentaram impor ao 

movimento uma visão burocratizada e limitada ao assistencialismo.
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classes dominantes locais. Na orientação política destes movimentos, coube papel 

de destaque a posição assumida, em diversos momentos, pelas lideranças 

comunistas da região. Elas estiveram na direção dos sindicatos mais expressivos 

do ABC, deslocaram-se para as associações de moradores, nos momentos mais 

críticos de repressão aos movimentos sindicais, e concorreram com sucesso 

diversos pleitos eleitorais, elegendo deputados, prefeitos e vereadores pela região 

e, com isso, demonstraram reconhecimento e aceitabilidade entre a população 

trabalhadora local. No que diz respeito a postura política majoritariamente 

adotada pelos comunistas, cabe destaque a visão de inevitabilidade do socialismo, 

existente entre eles, base teórica legitimadora de muitas ações por eles 

implementadas, objetivando o desenvolvimento do capitalismo 

democratização do Estado burguês, entendidos como etapas necessárias para se 

atingirem os objetivos almejados. Isso rendeu, entre outras coisas, alianças 

costuradas à direita, que levaram os comunistas a apoiarem notórios 

conservadores como Getúlio Vargas e Adhemar de Barros e destratos em relação 

a militantes da esquerda, combatidos como adversários, aventureiros, desordeiros 

ou golpistas.

Com o golpe militar de 1964, os militantes comunistas do ABC foram 

perseguidos, presos ou mergulharam na clandestinidade, enfrentando inúmeras 

dificuldades para voltarem a se rearticular. É verdade que, juntamente com outros 

militantes de esquerda da região, alguns deles ainda tiveram atuação em diversas 

atividades organizadas subterraneamente, objetivando fazer frente a ditadura 

militar, porém, sem conseguir reeditar a liderança exercida anteriormente.

Ao submeter os trabalhadores a situações de extrema adversidade e por um 

período tão longo, o regime militar forçou esses mesmos trabalhadores a 

reelaborarem as suas táticas e estratégias de intervenção social, reinventando 

formas de relacionamento coletivo, redimensionando as práticas políticas e, por 

conseguinte, fazendo emergir novas lideranças. Vivenciando essa nova realidade,

e a
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os militantes e lideranças políticas de trabalhadores do ABC experimentaram 

uma crescente aproximação entre diferentes correntes de pensamento, o que abriu 

possibilidades inclusive para que religiosos seguidores do catolicismo e adeptos 

do marxismo frequentassem os mesmos espaços, comungando idênticas 

aspirações. As divergências políticas, em grande medida, foram substituídas pela 

unificação de esforços para o enfrentamento do mal maior, o que contribuiu para 

a germinação de uma nova cultura política, que se tomou ainda mais clara com a 

retomada das mobilizações reivindicativas, colocadas em prática na região a 

partir de meados década de 1970.

De fato, os movimentos sindicais e populares, retomados pelos 

trabalhadores da região nesse período, tanto na base social quanto nas lideranças 

contaram com uma ativa participação de segmentos diversificados dos 

trabalhadores locais. Ali, militantes dos movimentos da Igreja, integrantes de 

correntes clandestinas da esquerda e mesmo trabalhadores desvinculados de 

movimentos organizados encontraram-se nos mesmos espaços, polemizando, 

influenciando-se mutuamente e, juntos, fizeram nascer uma nova orientação 

política adotada no interior das lutas e das entidades representativas.

Nesse terreno, ganhou força a tese de uma participação ativa das bases, 

suplantando as velhas posições cupulistas, reiteradamente utilizadas pelas 

esquerdas locais, no período que antecedeu ao golpe de 1964. Por vezes, essa 

tese apareceu contaminada por uma visão fundamentada em leituras basistas ou 

obreiristas, alimentando preconceitos contra intelectuais ou militantes da 

esquerda organizada. Noutros momentos, ela foi fruto de um posicionamento 

que, mais do que sistematização teórica, explicitou a síntese de experiências 

vivenciadas empiricamente pelos trabalhadores.

O conjunto das experiências acumuladas pelos trabalhadores do ABC, 

nesse difícil período da história do país, entre outras coisas contribuiu para a 

construção de novos valores no processo global da dominação capitalista,
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na região, para muitos desses trabalhadores, representaram uma possibilidade de 

concretização das lutas no plano político-institucional e alimentaram as 

esperanças na construção de uma nova realidade. Mais do que isso, significaram 

também uma diferente dimensão do processo de construção da classe. Nela, 

axiomas clássicos, referendados por ortodoxias vanguardistas, cederam espaço 

para outras propostas políticas, fundamentadas na valorização e participação 

direta das bases nos processos decisórios.

Essas lutas e organizações coletivas, desenvolvidas pelos trabalhadores do 

ABC ao longo dos anos, são faces das múltiplas manifestações culturais por eles 

vivenciadas e se fizeram presentes em variados momentos e contextos, assumindo 

diferentes formulações. Ora explicitadas através das reivindicações diversas por 

melhorias nas condições de vida e de trabalho, ora, por meio de organizações 

político-partidárias, todas têm cumprido um papel decisivo na instituição dos 

códigos de leitura da realidade e no fortalecimento dos laços de afetividade, 

contribuindo, assim, para a criação dos espaços de sociabilidade e para a 

construção da identidade coletiva.

Cabe reconhecer, contudo, que, naquelas atividades ou situações 

colocadas em prática no plano das ações comuns da vivência cotidiana desses 

trabalhadores, dadas as suas especificidades, as evidências dessas manifestações 

culturais oferecem elementos que permitem explorar outras dimensões para 

estudo e compreensão da classe. Neste trabalho, ao procurar refletir essas 

manifestações como instâncias constitutivas do sujeito coletivo, retirei dos 

registros resgatados pela memória dos trabalhadores do ABC, da sua

possibilitando-lhes perceber os limites das intervenções segmentadas por 

categorias profissionais ou fragmentadas nos bairros e despertando-lhes a 

necessidade de organizações mais amplas. Nesse sentido, a criação e o rápido 

crescimento do Partido dos Trabalhadores e da Central Única dos Trabalhadores
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No que diz respeito à religiosidade dos trabalhadores do ABC, a opção 

pela religião católica, para a grande maioria, revela-se como forte componente 

cultural, permeado por ambiguidades e contradições. Por um lado, nota-se os 

esforços de alguns segmentos internos à Igreja, procurando construir um campo 

simbólico legitimador de práticas conservadoras. Por outro, o relacionamento dos 

trabalhadores seguidores do catolicismo com a Igreja, longe de estar marcado por 

algum tipo de aceitação passiva, revela elementos de tensão e de reciprocidades. 

Nesse terreno, ao incorporarem em suas concepções e práticas religiosas 

diversificadas crenças, símbolos e imagens, ou desenvolverem no interior da 

Igreja vários movimentos em defesa dos seus interesses, esses trabalhadores, ao 

mesmo tempo em que reiteram compromissos com a religião católica, extrapolam

religiosidade e das atividades de lazer, arte e entretenimento por eles 

desenvolvidas, alguns pontos que, prioritariamente, ocuparam o centro do debate.

No primeiro caso, para muitos trabalhadores da região, o desenvolvimento 

industrial e urbano, mais do que progresso, significou, sobretudo, a ampliação 

das condições de exploração, corporificadas, entre outros fatores, na ausência de 

serviços e equipamentos coletivos, no corre-corre da vida agitada e na 

degradação das condições de vida e ambiental. Dessa forma, ao contrário dos 

setores da classe dominante local, que transformam as experiências culturais do 

passado numa espécie de arquivo morto, de onde se seleciona elementos 

justificadores da dominação presente, no caso dos trabalhadores, ao resgatarem 

da memória elementos residuais de uma cultura vivenciada no passado - os 

quais, supostamente, davam sentido às suas vidas - fazem isso a partir de uma 

contraposição positiva. Ou seja, ainda que de forma idealizada òu fantasiosa, as 

imagens daquela realidade são evocadas como uma alternativa de resistência a 

indesejada ordem capitalista predominante e o passado é revisitado como o 

momento histórico adequado para acalentar o sonho de construção de uma nova 

realidade.
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menos do que significar rupturas ou distanciamentos existentes entre eles, revela 

apenas a complexidade cultural que se faz presente em seu meio. De maneira 

semelhante, os desentendimentos e divergências que surgem no interior das festas 

e dos divertimentos populares não podem ser necessariamente compreendidos 

como antagonismos relacionados a diferentes interesses de classe. Eles fazem 

parte de uma mesma realidade cultural, na qual os valores, códigos e símbolos,

os limites formalmente estabelecidos e constroem a sua própria religiosidade. 

Como as práticas cotidianas dos trabalhadores católicos reforçam-negando os 

preceitos estabelecidos no âmbito da instituição religiosa, isso permite inferir 

que, se de um lado a Igreja não reúne todas as condições necessárias para exercer 

uma plena hegemonia entre os seus seguidores, por outro lado, ela revela um 

forte potencial, na medida em que muitas das discussões ou experiências 

vivenciadas em seu interior se tomam parâmetro fundamental para o balizamento 

da postura de muitos trabalhadores religiosos, em contextos diversificados.

Ao discutir neste trabalho as atividades de lazer e as manifestações 

artísticas desenvolvidas pelos trabalhadores, procurei distanciar-me de 

determinadas leituras que, a pretexto de enaltecerem ou de condenarem a cultura 

popular, acabam por aprisioná-la em esquematismos conceituais pautados por 

exclusivismos, simplificações ou linearidades. Por isso, no ponto de chegada, em 

lugar das conclusões generalizantes que demarcam com precisão o terreno dos 

autênticos e dos alienados, identifiquei, nessas atividades, um caráter 

polissêmico permeado por variações que revelam ao mesmo tempo, práticas de 

dominação e de resistência, demonstrando que o próprio processo histórico de 

constituição da classe está permeado por contradições, conflitos e antagonismos.

Nessa perspectiva, para além das falas que pretendem identificar-se com a 

própria classe, foi possível notar que as atividades artísticas dos trabalhadores 

evidenciam valores simbólicos dotados de conteúdos diferenciados. E isso,
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são referênciascomuns a todos os frequentadores daqueles espaços, 

fundamentais na regulamentação do comportamento coletivo.

Por último, finalizo este trabalho reportando-me ao fio condutor que 

esteve presente durante todo processo de investigação para considerar que a 

compreensão da classe trabalhadora do ABC Paulista, longe de apontar para 

possíveis clichés pautados por ações homogeneizadoras, deve ser buscada nas 

experiências por eles historicamente vivenciadas e permanentemente renovadas, 

que comportam sempre muitos conflitos, antagonismos, identificações e 

solidariedades. Ao buscar entendimento para as diversas manifestações culturais 

desses trabalhadores, expressas nas variadas formas de lutas, nos divertimentos, 

nas manifestações artísticas e religiosas, que permeiam os espaços do cotidiano e 

do trabalho, pude constatar que, no seu conjunto, essas atividades ao mesmo 

tempo em que se apresentam como alternativas de sobrevivência têm propiciado 

inúmeras formas de encontros, amizades, namoros, conversas descontraídas,

momentos de alegria e descontração, contrapontos necessários aos 

aborrecimentos e agruras da vida diária. Mais do que isso, elas significam um 

eficiente meio de resistência, que destoa dos padrões fetichizados dos meios de 

comunicação de massa e preserva ou transforma autonomamente valores culturais 

gestados em diferentes espaços e lugares, vivenciados pelos seus integrantes. 

Enfim, essas manifestações oferecem oportunidades para experiências diversas, a 

partir das quais esses sujeitos renovam ou deixam nascer os seus valores, dão 

vazão aos sonhos e desejos, elaboram as noções do político, constroem a entidade 

coletiva e deixam desabrochar a sua própria forma de ser e de pensar a sua 

existência enquanto classe trabalhadora.
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