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RESUMO 

 

Durante o “novo sindicalismo” (1978 a 1985), o Brasil vivia sob o regime militar 

autoritário, condição que dificultou a organização dos trabalhadores e cerceou a 

liberdade de expressão e de imprensa dos mais variados periódicos e grupos sociais. 

Os jornais sindicais não foram exceção, mas, como foram produzidos muitas vezes 

clandestinamente, cumpriram papel importante na defesa dos direitos de diversas 

categorias fabris, entre elas, a dos metalúrgicos do ABC Paulista. Com base nessas 

informações e a partir do entendimento de que a memória é socialmente construída, 

determinamos nosso tema de pesquisa: as memórias da clandestinidade, isto é, as 

narrativas de história oral de vida de pessoas que produziram e/ou distribuíram os 

jornais Tribuna Metalúrgica, seu Suplemento, bem como o ABCD Jornal, quando o 

Sindicato esteve sob intervenção do governo militar. Para tanto, partimos da pergunta 

central: como a memória subterrânea (POLLAK, 1989) dos produtores e distribuidores 

desses periódicos durante o “novo sindicalismo” é enquadrada para criação de uma 

memória coletiva (HALBWACHS, 2003) do grupo? Interessou-nos compreender como 

a experiência do passado é revelada, reorganizada e reelaborada no tempo presente. 

Por meio do método de Narrativas Orais de História de Vida (PERAZZO, 2015), 

consideramos não só as memórias evocadas sobre o tema da pesquisa, mas a 

trajetória de vida do depoente, pois acreditamos que o conjunto de experiências do 

sujeito, desde a sua infância, acabam por moldar e esculpir sua atuação por toda a 

vida. A partir das narrativas de oito depoentes (profissionais da comunicação e 

metalúrgicos sindicalistas), respondemos à pergunta central: a memória subterrânea 

foi enquadrada (POLLAK, 1989) em vários momentos na memória coletiva do grupo. 

Além disso, devido à intensa militância dos entrevistados, os vestígios datados da 

memória (POLLAK, 1992) compareceram em todas as narrativas, ficando ausente a 

vida privada em alguns momentos, mas, quando evocada, associada a datas de 

eventos públicos. 

 

Palavras-chave: Tribuna Metalúrgica. Memória. História oral. Novo sindicalismo. 



ABSTRACT 

 

During the “new unionism” (1978 to 1985), Brazil lived under the authoritarian military 

regime, a condition that hindered the organization of workers and hindered the freedom 

of expression and the press of the most varied periodicals and social groups. Union 

newspapers were no exception, but, as they were often produced clandestinely, they 

played an important role in defending the rights of several manufacturing categories, 

including that of the ABC Paulista metalworkers. Based on this information and based 

on the understanding that memory is socially constructed, we determine our research 

theme: the memories of hiding, that is, the oral life story narratives of people who 

produced and / or distributed the newspapers Tribuna Metalúrgica , its Supplement, as 

well as the ABCD Jornal, when the Union was under intervention by the military 

government. Therefore, we start from the central question: how is the underground 

memory (POLLAK, 1989) of the producers and distributors of these periodicals during 

the “new unionism” framed for the creation of a collective memory (HALBWACHS, 

2003) of the group? We were interested in understanding how the experience of the 

past is revealed, reorganized and reworked in the present time. Through the Oral 

History of Life History method (PERAZZO, 2015), we consider not only the memories 

evoked on the research theme, but the interviewee's life trajectory, as we believe that 

the subject's set of experiences, from his childhood, end up shaping and sculpting their 

performance for life. Based on the narratives of eight interviewees (communication 

professionals and union metalworkers), we answered the central question: 

underground memory was framed (POLLAK, 1989) at various times in the group's 

collective memory. In addition, due to the intense militancy of the interviewees, the 

vestiges dated from memory (POLLAK, 1992) appeared in all the narratives, with 

private life being absent at times, but when evoked, associated with dates of public 

events. 

 

Keywords: Tribuna Metalúrgica. Memory. Oral history. New unionism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante as leituras que realizei para a escrita desta tese, me deparei com um 

artigo que abordava uma iniciativa então pioneira de Pierre Nora: em 1989, o 

pesquisador pediu para que diversos historiadores contassem sua própria história 

como se estivessem escrevendo a de outra pessoa — esse exercício de tratar suas 

subjetividades originou o livro “Ensaios de ego-história” (1989). Animada com o 

conceito, resolvi me aventurar e contar um pouco sobre a minha experiência 

acadêmica, responsável pelo que sou hoje e pela escolha por esse estudo.  

Acreditamos que explicar esse trajeto é fundamental em trabalhos acadêmicos, 

especialmente nos que recorrem à história oral, método que implica questões 

pessoais e compartilhamento das experiências com o grupo de colaboradores da 

pesquisa. Por isso, inicio a tese contando meu caminho pessoal e como cheguei ao 

tema de pesquisa. Depois, os rumos e procedimentos que escolhi até encontrar o 

tema desse trabalho. Então, vamos lá... 

Nunca fui de esquerda, nem de direita, tampouco de centro. Na verdade, nunca 

liguei para política. Nasci e cresci em uma cidade pequena, a segunda menor em 

território do estado de São Paulo, para ser mais exata. E, pelo que eu me lembre, lá 

em Poá, as pessoas com quem eu tinha contato não eram engajadas politicamente. 

Assim, em 1998, acompanhei de longe a reeleição de Fernando Henrique Cardoso; 

nem quis tirar o título de eleitor, apesar de já ter 17 anos. Fui assim até eu terminar o 

ensino médio e ir para a “cidade grande” fazer cursinho preparatório para o vestibular 

— queria ser jornalista porque gostava de ler e escrever. Em Mogi das Cruzes, no 

primeiro semestre do ano 2000, conheci pessoas novas, aprofundei meus estudos e 

comecei a me interessar, ainda que timidamente, por política.  

No segundo semestre de 2000 ingressei no curso de jornalismo e me mudei 

para São Bernardo do Campo para estudar. A cidade faz parte da região conhecida 

como ABC Paulista1, tradicionalmente industrial, que abriga centenas de empresas 

metalúrgicas e foi berço do movimento sindical que eclodiu no país na década de 

1970. Até eu ir para lá, não sabia de nada disso, pelo menos não em profundidade. 

                                                
1 O ABC Paulista (também conhecido por ABCD, Região do Grande ABC ou simplesmente ABC) é 

composto por sete municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 
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Durante a graduação, participei de duas seleções ao mesmo tempo. Uma, para 

fazer estágio voluntário em uma conhecida rádio em São Paulo, e outra para o 

Programa Especial de Treinamento (PET), da própria universidade. Fui aprovada nos 

dois e, apesar de o rádio ser na época uma das minhas paixões, optei pela segunda 

alternativa por questões financeiras, já que ela me garantiria a isenção da 

mensalidade da graduação. Essa foi a melhor escolha que poderia ter feito, pois foi 

no PET que peguei gosto pela pesquisa, uma vez que:  

 
O Programa tem como objetivo garantir aos alunos do curso oportunidades 
de vivenciar experiências não presentes em estruturas curriculares 
convencionais, visando a sua formação global e favorecendo a formação 
acadêmica, tanto para a integração no mercado profissional como para o 
desenvolvimento de estudos em programas de pós-graduação (BRASIL, 
2002, p. 3). 

 

Conforme ia realizando o curso de jornalismo, me interessava ainda mais por 

política, acompanhava o noticiário, me informava e, na campanha das eleições 

presidenciais de 2002, tomei partido, escolhi meu candidato, fiz campanha, torci, 

acompanhei a apuração e a vitória.  

Em janeiro de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como o 35.º 

presidente brasileiro em uma cerimônia com “jeito do povo” — expressão usada pela 

cúpula do PT para definir as mudanças no cerimonial. O ex-metalúrgico e ex-

presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC) tornou-se o presidente da 

República mais votado do Brasil, além do segundo do mundo, em números absolutos2. 

Eu estava no terceiro ano da faculdade e assisti, pela televisão, toda a emoção das 

pessoas em Brasília, sentindo-se representadas e comemorando a festa da 

democracia em meio ao discurso de posse de Lula. 

No dia seguinte, cheguei na universidade e conversei com uma das minhas 

professoras. Estávamos no período para decidir os temas para o trabalho de 

conclusão de curso, que podia ser um produto jornalístico ou uma monografia. Os 

colegas de turma escolheram a primeira opção, e eu resolvi escrever uma monografia 

— o carinho pela pesquisa falou mais alto. Ela me deu a ideia de fazer um trabalho 

sobre o governo Lula. Como se tratava de um curso de jornalismo, precisávamos 

achar um meio de comunicação para analisar. Foi aí que a professora me mostrou o 

                                                
2 Com 100% dos votos apurados, Lula alcançou 61,3% dos votos válidos, o que corresponde a 
52.793.364. [...] Lula só não conseguiu superar o recorde de Ronald Reagan, ex-presidente dos 
Estados Unidos, que em 1984 recebeu 54.428.537 votos (TERRA, 2002, s. p.). 
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jornal sindical Tribuna Metalúrgica (TM) e sugeriu que minha pesquisa fosse feita a 

partir dele, devido à sua importância como publicação que dialogava (e ainda dialoga) 

com a categoria dos metalúrgicos do ABC. 

Comecei a pesquisar a história da TM, do movimento sindical na região, visitei 

o SMABC, a redação do jornal (onde fui muito bem recebida, aliás) e me apaixonei: 

seguimos adiante escrevendo o TCC. Estudamos a divulgação da campanha de Lula 

nas páginas da publicação, fazendo uma análise do discurso das reportagens. Após 

a conclusão da graduação, continuei acompanhando o jornal, ainda que de forma 

esporádica. Já no mestrado, optamos por analisar na TM, também por meio da análise 

do discurso, a campanha presidencial de 2010, ano importante devido à candidatura 

e vitória da primeira mulher presidenta do país, Dilma Rousseff.  

Cinco anos se passaram da conclusão do mestrado até o início do doutorado. 

Nessa nova etapa, inicialmente pensamos em estudar os imigrantes brasileiros ilegais 

que vivem nos Estados Unidos, pois, na época em que eu escrevia o projeto, Donald 

Trump estava em plena campanha eleitoral presidencial com seu discurso 

notadamente anti-imigrante.  

Mas, durante a realização da disciplina “Memória, Comunicação e Cultura”, já 

no primeiro semestre do doutorado, conheci os conceitos de memória coletiva e 

muitos outros e me veio à mente a TM e as reflexões sobre o movimento sindical que 

tinham marcado minha formação acadêmica. Surgiram, então, inquietações que se 

transformaram na razão de ser da nossa pesquisa e serão explicitadas ao longo desta 

Introdução. 

A primeira delas: como não se importar com a história do movimento sindical 

que surgiu na região do ABC Paulista no fim da década de 1970 e início da de 1980? 

Isso porque esse período, denominado pelos historiadores como “novo sindicalismo”3, 

foi desenvolvido em plena ditadura militar (1964-1985) ao longo da qual proibia e 

coibia, entre outras ações, esse tipo de manifestação, seja por meio de leis4, seja pelo 

uso da força policial5. 

                                                
3  Retomamos este conceito e suas principais características no Capítulo 1.  
4 A lei n.º 4.330/1964, conhecida como Lei Antigreve, foi sancionada pelo general presidente Castelo 
Branco tornando quase impossível realizar paralisações de trabalhadores tantas eram as exigências 
previstas no texto. 
5 No período de 1964 a 1970, o Estado realizou 536 intervenções sindicais, sendo 483 em sindicatos, 
49 em federações e 4 em confederações. Muitos trabalhadores foram perseguidos, presos, mortos, 
além do excessivo número de investigações militares contra os envolvidos na organização sindical 
anterior ao golpe (RAMALHO, 1984). 



18 
 

Esse movimento de classe era: 

 
[...] centrado na autonomia e liberdade sindical, democrático, de massa, 
organizado nas bases e por isso mesmo, anti-corporativo, e não burocrático. 
Por estas características, é um movimento que rompe, radicalmente, com a 
estrutura sindical, atrelada ao Estado, imposta pela ditadura de Vargas aos 
trabalhadores brasileiros [...] (ZANETTI, 1993, p. 17).  
 

Assim, esses atores do “novo sindicalismo” abandonaram a atuação antes 

exclusivamente assistencial, impregnada nos sindicatos da época, e passaram a atuar 

de forma reivindicatória. Tornar-se mais combativo foi a principal mudança dos 

sindicalistas nesse período — as diretorias eleitas no início da década de 1970 

passaram a recorrer às greves como forma de luta em defesa dos direitos da classe 

trabalhadora.  

Foi uma fase de extrema dificuldade para o movimento sindical e para os 

trabalhadores. De 1964 até a metade da década de 1970, a exemplo do que ocorreu 

no país inteiro, os sindicatos do ABC sofreram intervenção e, na maioria dos casos, 

foram nomeados interventores que tinham como característica principal o 

compromisso com o governo militar — os chamados pelegos. “A tarefa dos 

interventores foi a de afastar da vida sindical aqueles [...] que demonstrassem 

qualquer iniciativa de luta e compromisso com a classe trabalhadora” (PARANHOS, 

1999a, p. 35). 

Os sindicatos atuaram, neste período, como meros órgãos assistencialistas, 

aceitando os índices de reajustes decretados pelo governo militar, com o mínimo de 

negociações esporádicas com as empresas. Foi então que, a partir da segunda 

metade da década de 1970, despontaram novos grupos de ativistas sindicais e, com 

eles, diferentes demandas que os sindicatos deveriam praticar: “[...] a movimentação 

operária não apenas forçou alterações de fato nas esferas da política salarial, da 

liberdade sindical, do direito de greve, como fundamentalmente provocou o 

nascimento de novos atores no cenário político [...]” (SADER, 1988, p. 26). 

Foi justamente nessa época que surgiu a TM6, mais precisamente em julho de 

1971, um jornal para conversar com os trabalhadores. “Nas páginas da TM eram 

                                                
6 “Em julho de 1971, a entidade lançou a Tribuna Metalúrgica. Nos primeiros anos, o jornal circulou uma 
vez por mês, com oito páginas. Em alguns períodos, foi semanal, e em outros não teve periodicidade 
definida. [...] Antes, a partir 1979, ano da primeira greve geral na categoria, surgiu a necessidade de 
uma comunicação mais dinâmica. Naquele tempo, a diretoria do Sindicato já notava a necessidade de 
um órgão mais ágil de informação aos trabalhadores [...]. A Tribuna Metalúrgica ganhou, então, um 
Suplemento Informativo, um boletim diário para acompanhar as greves, que desempenhou um papel 
de destaque na organização da categoria” (SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, 2008b, s.p.). 
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registradas não só o acompanhamento de processos contra empresas, mas também 

orientação para os trabalhadores sobre usarem as leis na defesa de seus interesses” 

(SADER, 1988, p. 290). Paranhos (1999b, p. 29) explica ainda que o jornal 

representava uma iniciativa que visava uma estratégia: “a veiculação das vozes 

operárias”.  

A voz do trabalhador metalúrgico, que se via representado nas páginas da 

publicação, quase foi silenciada em alguns momentos, como durante as intervenções 

sofridas pelo SMABC nos anos de 1979, 1980 e 1983/1984, quando passou, em 

alguns períodos, a ser produzido e distribuído de forma clandestina.  

Mas, afinal, quem são essas pessoas que se arriscaram para produzir e 

distribuir a TM nas grandes greves de 1978 a 1985, isto é, durante o “novo 

sindicalismo”? Segunda inquietação: como um movimento tão importante para a 

conquista dos direitos dos trabalhadores tem ainda hoje atores desconhecidos pela 

maior parte das pessoas? Então, vamos descobrir quem são eles! Logo pensamos 

que se tratava dos “novos sujeitos do novo passado [...]”, como disse Beatriz Sarlo 

(2007, p. 16); o passado foi escrito sem alguns personagens, que agora terão a 

oportunidade de serem lembrados e inseridos na história. 

Consideramos que não bastava nomeá-los. Seria necessário conhecer e 

analisar o que eles teriam a dizer sobre esses períodos — terceira inquietação que 

nos  levou efetivamente ao desenvolvimento do presente estudo. Teria, então, uma 

“[...] tarefa da memória: recuperar o que foi perdido pela violência do poder” (SARLO, 

2007, p. 42).  

Pareceu-nos pertinente aplicar o método da história oral, não só para “traduzir 

uma vontade com o esclarecimento de situações” (MEIHY, 1996, p. 32), mas também 

para permitir que nossos entrevistados encontrassem “[...] espaço para abrigar suas 

palavras, dando sentido social às experiências vividas sob diferentes circunstâncias” 

(MEIHY, 1996, p. 9). Isso porque trata-se de uma metodologia que utiliza entrevistas 

com pessoas que testemunharam acontecimentos de interesse do objeto de estudo 

do pesquisador. Portanto, não a utilizamos apenas para obter informações, criar 

documentos, mas para compreender “[...] com plenitude um outro que, sem nós, sem 

                                                
No nosso estudo, portanto, foram considerados não só o jornal Tribuna Metalúrgica, mas também o 
Suplemento da Tribuna Metalúrgica e o jornal ABCD Jornal, veículos complementares à TM e que 
também foram fundamentais para a mobilização das greves do “novo sindicalismo”. Outras informações 
estão no Capítulo 1.  
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esta história oral, estaria fadado a não ter uma experiência compartilhada” (GARRET, 

1967, p. 18).  

Desta forma, assim como Caldas (2006, s.p.): 

 

[...] nos interessa a complexidade única daquele sujeito, como ele se 
organiza, crê, se distende, se abre e devora contextos, ideologias, sonhos, 
enganos, pessoas, família, amigos, acontecimentos; como se articula numa 
rede singular única e, assim, podemos contribuir para uma visão não somente 
pontual, mas horizontal deste presente, desta comunidade e como ela 
segregou estas específicas ‘formas de existência’. 

 

Assim, levamos em consideração a forma como a experiência dos produtores 

e/ou distribuidores da TM é revelada por suas próprias memórias e como foi 

construída uma memória oficial desse grupo.  

Para isso, utilizei os conceitos desenvolvidos por Pollak (1989, p. 4)7 para quem 

a memória subterrânea é aquela que, “[...] como parte integrante das culturas 

minoritárias e dominadas, se opõem à ‘memória oficial’ [...]”. Corresponde, portanto, à 

memória de grupos que, de alguma forma, foram excluídos em uma sociedade. Estas 

narrativas, para o autor, seriam evocadas de forma a “[...] manter a coesão dos grupos 

e das instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua 

complementariedade [...]” (POLLAK, 1989, p. 9). Deste modo, o enquadramento da 

memória, que define as fronteiras comuns de um grupo, silencia as demais por 

diferentes intervalos.  

Tem-se, então, como pergunta central da pesquisa: como a memória 

subterrânea (POLLAK, 1989) dos produtores e distribuidores da TM durante o “novo 

sindicalismo” é enquadrada para criação de uma memória coletiva (HALBWACHS, 

2003) do grupo? E, como objetivos de pesquisa: 

 Identificar a memória subterrânea (POLLAK, 1989) que se enquadra na 

memória coletiva (HALBWACHS, 2003) dos metalúrgicos e profissionais da 

comunicação que produziram e/ou distribuíram a TM no período de 1978 a 

1985 (“novo sindicalismo”). 

 Compreender como a experiência é revelada, reorganizada e, ainda, em função 

de quais razões essas memórias coletivas são reelaboradas no tempo presente 

e o que essa reconstrução tem a nos dizer. 

                                                
7 Os conceitos de Pollak (1989, 1992) memória subterrânea e enquadrada e de memória coletiva de 

Halbwachs (2003) estão aprofundados no Capítulo 2. 
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Nosso tema são as memórias da clandestinidade, isto é, as narrativas de 

histórias de vida de pessoas não contempladas pela memória hegemônica e 

partilhada. As hipóteses foram levantadas a partir do entendimento de que a memória 

é coletiva, construída a partir da relação do sujeito com os diferentes grupos presentes 

na sociedade. Esta teoria, pensada por Maurice Halbwachs em 19548, foi 

desenvolvida por outros autores, alguns elencados no segundo capítulo do trabalho. 

Para Halbwachs (2003), portanto, a memória é constituída por quadros sociais, 

lembranças coletivas que, mesmo fazendo parte de acontecimentos vivenciados 

individualmente, são lembradas a partir de noções comuns, dos outros. “Cada 

memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, [...] este ponto de 

vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e [...] este lugar mesmo muda segundo 

as relações que mantenho com outros meios” (HALBWACHS, 2003, p. 51). 

No movimento de evocação desse passado, é possível compreender os 

sentidos de cada percurso e, principalmente, como, quando e onde os caminhos 

individuais se interligam uns aos outros. Consideramos também que o passado 

revelado por meio das lembranças sofre diretamente a interferência de fatores do 

tempo presente. Como diria Sarlo (2007, p. 10), “[...] o tempo próprio da lembrança é 

o presente: isto é, o único tempo apropriado para lembrar”. Assim, a narrativa 

elaborada agora pelo colaborador procura dar um significado à trajetória e ao seu 

conjunto de experiências.  

Desta maneira, na constituição das narrativas, não procuramos somente 

informações sobre a produção da TM, uma vez que o que se busca é trazer o sujeito 

e a sua versão acerca de como os acontecimentos se desenrolaram e influenciaram 

sua vida atual e, ainda, como constroem sua própria história.  

Entre as possibilidades de abordagens metodológicas em entrevistas de 

história oral, optamos por utilizar o conceito desenvolvido por Perazzo (2015), em  

“Narrativas Orais de História de Vida”, que agrega a “[...] história oral de vida e 

temática com o caráter comunicativo da memória, [...] das perspectivas da constituição 

de discursos e das narrativas”. Discute-se “[...] como os relatos de histórias de vida, 

expressos pela narrativa oral do sujeito, podem ser objetos da Comunicação ou 

constituírem-se em fontes orais para estes estudos” (PERAZZO, 2015, p. 122). 

                                                
8 A obra “A memória coletiva” foi publicada a primeira vez em 1950, cinco anos após a morte do autor 
no campo de concentração nazista na Alemanha, em 1945. Em nosso estudo, utilizamos uma edição 
publicada em 2003. 
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Alberti (2013, p. 38) relata que é possível a junção dos dois tipos (vida e 

temática) e os define: “[...] a escolha de entrevistas temáticas é adequada para o caso 

de temas que têm estatuto relativamente definido na trajetória de vida dos depoentes”, 

enquanto, na entrevista de história de vida, o “[...] centro de interesse é o próprio 

indivíduo na história, incluindo sua trajetória desde a infância até o momento em que 

fala, passando pelos diversos acontecimentos e conjunturas que presenciou, 

vivenciou ou de que se inteirou” (ALBERTI, 1990, p. 20). Para Ribeiro (2015, p. 78), 

estas situações, no entanto, devem ser consideradas “[...] a partir das conjunturas 

políticas, socioeconômicas e culturais nas quais está inserida. [...] a metodologia 

propõe o cruzamento de três níveis de contextualização: individual, institucional e 

macrossocial”. 

Logo, interesse não está em comprovar fatos, e nem em somente acrescentar 

informações à documentação existente, nem mesmo atestar a veracidade dos relatos, 

mas conhecer sua vivência e sua versão (LANG, 1996, p. 38). Isto porque, na narração 

do sujeito depoente, a verdade está no seu ponto de vista com liberdade de revelar 

ou ocultar fatos sobre sua vida e sua experiência pessoal. “[...] a verdade está 

intrínseca na versão do próprio narrador, trata-se da sua verdade, de acordo com suas 

opções do que revelar ou ocultar” (PERAZZO; CAPRINO, 2011, p. 806). 

Ainda dentro das especificações da metodologia, Meihy e Holanda (2013) 

enfatizam a importância de se estabelecerem comunidades de destino, colônias e 

redes para que se respondam as perguntas acerca dos fatos definidos como temas. 

“Então, além da caracterização do colaborador quem — é, onde estava na 

circunstância do evento, o que viu, ouviu, contou —, é crucial saber como se porta em 

face de outras versões” (MEIHY; HOLANDA, 2013, p. 39). Kamensky (2016, p. 74) 

define os três conceitos: 

 
Comunidade de destino é o motivo central que identifica a reunião de pessoas 
com características determinantemente afins. A colônia traz uma dimensão 
da coletividade ampla como parte de uma comunidade de destino, capaz de 
caracterizar redes de entrevistados. A rede, compreendida como subdivisão 
da colônia, torna-se um segmento específico de um grupo com afinidades 
definidas segundo a comunidade de destino.  

 

 Entretanto, devido às especificidades do nosso grupo de entrevistados, às 

histórias, papeis sociais que exerceram e perfis dos sujeitos, consideramos adequado 

reconstruir as nomenclaturas. Desta forma, utilizamos duas classificações: 
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● Comunidade de produção e distribuição: pessoas que produziram e/ou 

distribuíram a TM no período de 1978 a 1985. 

● Rede de relações: três redes, pensadas a partir do vínculo dos colaboradores 

com a instituição — os metalúrgicos que participavam da diretoria e os 

profissionais de comunicação (jornalistas, fotógrafos). 

No caso específico defendido nesta tese, as trajetórias dos nossos 

colaboradores foram marcadas por um contexto político ditatorial e pelo posterior 

processo de redemocratização que provocaram profundas mudanças no movimento 

sindical como um todo. Trata-se, portanto, de uma comunidade marcada por traços 

históricos e características que envolvem a transição política do país e, ao mesmo 

tempo, o processo de profissionalização pelo qual passaram os veículos de 

comunicação sindicais. Estas referências não somente definiram as redes de 

relações, como também foram responsáveis por orientar a investigação. 

Questões éticas nortearam os trabalhos durante todo seu percurso. O projeto 

de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Paulista 

(Unip) e os depoentes foram informados sobre os objetivos da pesquisa, concordando 

com a participação e divulgação de seus nomes e depoimentos. Os locais das 

gravações (em vídeo) foram determinados pelos próprios entrevistados, cabendo 

sempre a eles a escolha de onde se sentiam mais à vontade para evocar suas 

memórias. Algumas foram realizadas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC ou dos 

Jornalistas de São Paulo, na própria casa do depoente, e outras, ainda, no estúdio 

localizado nas dependências da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

(USCS). Todas serão incluídas no HiperMemo — Acervo Hipermídia de Memórias da 

USCS, ficando disponíveis ao público em geral e o seu uso permitido para futuros 

pesquisadores do tema.  

A organização da tese corresponde aos caminhos que percorremos durante a 

pesquisa, as descobertas, as vivências com as narrativas dos depoentes e as teorias 

que ajudaram a compreender tais narrativas. Neste sentido, a tese está organizada 

da seguinte maneira: 

● Capítulo 1: breve levantamento histórico acerca do tema, cuja finalidade é 

situar as reflexões de forma mais abrangente no tempo e no espaço, assim 

como realizar um balanço da bibliografia que nos serviu de base para entender 

o sindicalismo/novo sindicalismo e a imprensa sindical no país.  
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● Capítulo 2: revisão bibliográfica de autores que discutem memória e história 

oral, procedimentos do método utilizados na pesquisa, bem como a trajetória 

da pesquisa — como foram selecionados os depoentes (realização das pré-

entrevistas), comunidade de produção e distribuição. 

● Capítulo 3: breve biografia dos entrevistados, com análise (temas e categorias 

encontradas) das entrevistas realizadas com nossa primeira rede de relações: 

dois profissionais da comunicação que produziram e/ou distribuíram a TM 

(jornalista e fotógrafo). 

● Capítulo 4: semelhante ao capítulo anterior, mas realizado com a segunda rede 

de relações: três metalúrgicos sindicalistas que produziram e/ou distribuíram a 

TM. 

● Capítulo 5: idem ao capítulo anterior, mas realizado com a terceira rede de 

relações: outros três metalúrgicos sindicalistas que produziram e/ou 

distribuíram a TM. 

● Considerações finais: retomada dos objetivos e pergunta da pesquisa, a fim de 

verificar a pertinência das hipóteses apresentadas. 

Acreditamos que o presente estudo se justifica por trazer visibilidade aos 

agentes da organização das grandes greves durante o “novo sindicalismo”. Foi por 

meio da TM que divulgavam as informações, mesmo quando o jornal esteve, inúmeras 

vezes, sob intervenção. Produzida e distribuída clandestinamente, a TM fez história, 

agora parcialmente conhecida graças aos depoimentos dos que se dispuseram a 

narrá-la. Em conversas preliminares e informais com dirigentes da publicação no 

período das intervenções, pudemos levantar os nomes de alguns desses atores, a 

quem, ainda que tardiamente, tiveram voz e foram ouvidos. 

Chauveau e Tétard (1999) afirmam que quem escreve história imediata não é 

só testemunha e historiador, mas também ator, pois se relaciona diretamente com o 

tema. Dessa maneira, acreditamos que ouvir os atores até agora invisíveis e 

silenciados que produziam/distribuíam a TM em condições adversas é ativar as 

histórias clandestinas e, assim, articular os estudos de comunicação e da memória. 
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1 ABC DE LUTA: ORGANIZAÇÃO E RESISTÊNCIA DOS TRABALHADORES E A 

FORMAÇÃO DA TRIBUNA METALÚRGICA 

 

Os trabalhadores, em vários momentos, foram personagens de destaque na 

história do país. Este protagonismo ocorreu a partir de mudanças sucedidas na própria 

sociedade brasileira e, particularmente, na prática sindical do movimento conhecido 

como “novo sindicalismo”, ocorrido de 1978 a 1985 (período de estudo do presente 

trabalho), seu impacto junto aos trabalhadores e suas organizações, sua influência 

em diversos setores e na conjuntura do Brasil. 

Entretanto, o uso dessa expressão implica reconhecer que, antes, ocorreu 

outra fase, o “velho sindicalismo”, período de grande importância para entender como 

os trabalhadores uniram-se para promover as grandes greves que eclodiram no final 

da década de 1970, inicialmente na região do ABC Paulista, e logo alastrando-se por 

todo o país — ações que mudaram completamente a forma de negociação com a 

classe patronal e geraram o “novo”. 

 

1.1 A “ERA VARGAS” E OS DIREITOS TRABALHISTAS 

 

Para entender a antiga estrutura sindical, voltaremos algumas décadas, mais 

precisamente a partir da “Era Vargas” e o desenvolvimentismo adotado nas quase 

duas décadas em que Getúlio Vargas permaneceu na presidência do país (1930-1945 

e 1951-1954). 

A ascensão ao poder de Vargas ocorreu a partir da Revolução de 1930, o que 

impediu a posse do ex-presidente do estado de São Paulo, Júlio Prestes. O golpe de 

Estado permitiu que Getúlio assumisse a chefia do governo provisório em novembro 

de 1930, época que marca o fim da República Velha e se inicia o Estado Novo, regime 

brasileiro em que foi predominante a centralização do poder do Estado. 

Boris Fausto (1996, p. 327) defende que um novo tipo de Estado nasceu após 

1930 devido não só à centralização e maior grau de autonomia, mas também devido 

a três elementos: 

1. atuação econômica, voltada gradativamente para os objetivos de promover 
a industrialização; 2. a atuação social, tendente a dar algum tipo de proteção 
aos trabalhadores urbanos, incorporando-os, a seguir, a uma aliança de 
classes promovida pelo poder estatal; 3. o papel central atribuído à Forças 
Armadas — em especial o Exército — como suporte da criação de uma 
indústria de base e sobretudo como fator de garantia da ordem interna 
(FAUSTO, 1996, p. 327). 
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Assim, Vargas implantou o desenvolvimentismo, opção adotada para o 

enfrentamento da chamada “crise de 1929” que atingiu a economia mundial com a 

queda nos preços agrícolas internacionais. Havia, portanto, duas opções: “[...] 

permanecer enquanto país maioritariamente agroexportador ou iniciar a 

industrialização” (COLLIER; COLLIER, 2002, p. 27-39 apud PERISSINOTTO, 2014, 

p. 65). Vargas optou pelo segundo caminho e tivemos uma nova forma de atuar na 

economia, a qual foi predominante no país nas décadas seguintes. Fonseca (2004, p. 

15) destaca que surgiu daí o projeto que marca o desenvolvimento econômico como 

principal tarefa do governo, o centro de suas ações, tendo como principal objetivo a 

industrialização do país. “[...] torna-se o fim último da ação estatal, supõe colocar todos 

os instrumentos e meios para a consecução de um objetivo bem definido: o 

crescimento da economia [...]”. 

Para Del Priore e Venancio (2010, p. 170), um dos temas mais controversos da 

história brasileira refere-se à industrialização. Segundo os autores, muito foi escrito 

com o objetivo de mostrar diferentes hipóteses. Entretanto, em um ponto a maior parte 

dos pesquisadores parece concordar: ao contrário do ocorrido na Europa, “[...] a 

indústria brasileira não resultou de um lento e progressivo desenvolvimento do 

artesanato e da pequena manufatura, mas já nasceu grande, na forma de fábricas 

modernas”. 

E foi justamente nesse cenário que a burguesia encontrou terreno fértil para 

sua dominação de classe, fortalecendo-se economicamente e assegurando seu 

interesse na esfera do Estado. Ao mesmo tempo, porém, em que se consolidaram o 

capitalismo e a dominação da classe capitalista, avançaram as leis sociais: “[...] não 

há de se estranhar, portanto, que ambos os processos, de consolidação da dominação 

burguesa e de implantação da legislação do trabalho, coincidissem no tempo” 

(FONSECA, 1989, p. 299).  

Para acompanhar esta característica econômica, reprimir a organização da 

classe trabalhadora urbana e atrair o apoio para o governo, Vargas criou o Ministério 

do Trabalho e elaborou um código que, por um lado, dava proteção ao trabalhador, 

mas, por outro, permitia ao Estado grande poder sobre as relações de trabalho. 

 

Numa das partes da proposta, Vargas criou as leis de proteção ao trabalhador 
– jornada de oito horas, regulação do trabalho da mulher e do menor; lei de 
férias, instituição da carteira de trabalho e do direito a pensões e à 
aposentadoria. Na outra, reprimiu qualquer esforço de organização dos 
trabalhadores fora do controle do Estado – sufocou, com particular violência, 
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a atuação dos comunistas. Para completar, liquidou com o sindicalismo 
autônomo, enquadrou os sindicatos como órgãos de colaboração com o 
Estado e excluiu o acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios da 
legislação protetora do trabalho (SCHAWRCZ; STARLING, 2015, p. 322). 

 

Com esta política, o presidente se aproximou cada vez mais dos trabalhadores 

no decorrer dos anos do Estado Novo e incorporou o papel de “defensor dos 

trabalhadores” após a criação dos “benefícios” da legislação trabalhista. Foi nessa 

época “[...] que o populismo, na versão getulista, ganhou consistência como um tripé 

que incorporava a burguesia industrial e a classe trabalhadora urbana sob a égide do 

Estado, personificado em Getúlio” (FAUSTO, 2006, p. 139). 

Atrelada a estes benefícios estava a tentativa de frear qualquer tipo de 

mobilização dos operários. Tota (1994, p. 17) destaca que uma das principais medidas 

foi a aprovação da Lei de Segurança Nacional. “Como o texto da lei era bastante vago, 

qualquer ato poderia ser considerado atentatório à segurança nacional e passível de 

severas penas”. 

O movimento sindical operário sentiu a violência da lei. As prisões de líderes 

sindicais continuavam. Fechava-se o que restava dos sindicatos livres. “Preparava-

se, dessa forma, o sindicalismo corporativista tutelado pelo Estado, simpático aos 

empresários pela sua função inibidora e coercitiva da vida associativa operária” 

(TOTA, 1994, p. 19). 

A partir desse quadro, Vargas passou a utilizar meios para veicular novos 

valores a serem transmitidos à classe trabalhadora a fim de completar a sua 

subordinação ao Estado. Em seus discursos, por exemplo, havia “[...] o claro objetivo 

de cooptar as massas operárias de frágil consciência de classes” (TOTA, 1994, p. 42), 

como pode ser observado em sua fala durante a comemoração do Dia do Trabalhador 

(1.º de maio de 1938): 

 

Nenhum governo, nos dias presentes, pode desempenhar a sua função sem 
satisfazer as justas aspirações das massas trabalhadoras (Muito bem! 
Palmas) 
Podeis interrogar, talvez: quais as aspirações das massas obreiras? Quais 
seus interesses? E eu vos responderei: a ordem e o trabalho. (Muito bem! 
Palmas prolongadas). 
Em primeiro lugar a ordem, porque na desordem nada se constrói; num país 
como o nosso, onde há tanto trabalho a realizar, só a ordem assegura a 
confiança e a estabilidade. (Muito bem!) 
O trabalho só se pode desenvolver em ambiente de ordem (TOTA, 1994, p. 
41, grifos do autor). 
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No discurso, Getúlio age como interlocutor da classe operária, ao mesmo 

tempo perguntando e respondendo quais os verdadeiros desejos e “aspirações das 

massas obreiras”. Neste contexto, o início da vigência da CLT em 1943 vinha ao 

encontro desses anseios da classe operária urbana e gerou certa calmaria nas 

reivindicações dos movimentos dos trabalhadores. O vínculo forçado dos sindicatos 

ao governo federal e a legislação trabalhista permitiram ao Estado um aumento da 

sua influência na arena social, passando a atuar como o mediador dos conflitos de 

classes e regulador dos salários. Skidmore (1982, p. 67) destaca que “[...] o Estado 

Novo presidiu à fixação dos primeiros salários mínimos. Ao mesmo tempo, o Ministério 

do Trabalho criava o aparelho sindical controlado pelo governo, que se tornou 

importante instrumento da intervenção do Estado na política salarial.” 

E, apesar das “conquistas”, como férias, salário mínimo, aposentadoria, horário 

de trabalho, assistência previdenciária à viúva, ao menor, ao desamparado, Iglesias 

(2004) ressalta que a verdadeira intenção de Vargas era conter a rebeldia do 

trabalhador, de maneira que ele se conformasse com o seu papel na sociedade, a 

qual deveria seguir rumo ao progresso, sem “desordem” social. Fonseca (1989) 

reforça o caráter corporativista da legislação do trabalho e a importância do salário 

mínimo para o desenvolvimento e consolidação do capitalismo no Brasil. Segundo o 

autor, esta tentativa de atravancar o embate social — luta de classes — possibilitou 

que a harmonia social fosse alcançada pela via legal. Desta forma, a legislação 

trabalhista enfraqueceu os movimentos reivindicatórios consolidando o domínio do 

capital sobre o trabalho.  

Del Priore e Venancio (2010, p. 185) destacam que a permanência de Vargas 

no poder não teria sido possível sem o sucesso econômico obtido durante seu primeiro 

governo. Isto porque, pela primeira vez, a produção fabril brasileira ultrapassou a 

agrícola como principal atividade da economia. “Nesse período também assistimos ao 

surgimento da indústria de base, ou seja, aquela dedicada à produção de máquinas e 

ferramentas pesadas, à siderurgia e metalurgia e à indústria química”. 

A industrialização acelerada não teve só efeitos econômicos, mas também 

políticos e sociais, ao atrair milhares de pessoas do campo para as grandes cidades, 

abandonando suas tradicionais atividades agrícolas. Essa migração deixou o setor 

agrário insatisfeito, uma vez que muita mão de obra foi perdida. Mesmo entre os 

empresários, afirmam Del Priore e Venancio (2010, p. 188), o fundador do Estado 

Novo esteve longe de ter unanimidade. 
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A legislação trabalhista onera a atividade industrial, reduzindo o ritmo de 
acumulação nesse setor. Além disso, a política econômica agressiva tem 
efeitos regionais nefastos, implicando o declínio de estados que não 
conseguem acompanhar o ritmo competitivo do crescimento.  

 

Portanto, não é de se estranhar que ao longo do Estado Novo crescessem 

vozes insatisfeitas com as ações tomadas pelo governo. Nesse cenário, a partir de 

1941, Vargas começou a preparação para a transição de um Estado autoritário para 

um regime mais aberto. Mesmo assim, em 1943, houve a primeira demonstração de 

insatisfação a partir da divulgação do Manifesto dos Mineiros, documento escrito por 

membros da elite de Minas Gerais, que defendia o fim do Estado Novo e a 

redemocratização do Brasil.  

 
O calendário de uma transição pacífica sob o comando de Getúlio Vargas 
seria atropelado por uma sequência de fatos e de diferentes percepções dos 
grupos políticos envolvidos; tudo isso, no curso de alguns meses. À oposição 
não agradava a ideia de um processo de transição para a democracia, 
encaminhado pelo chefe de um governo autoritário. De sua parte, Getúlio 
adotou um comportamento surpreendente aos olhos da oposição liberal 
conservadora e das altas patentes militares (FAUSTO, 1996, p. 385). 

 

Razões internas vieram rapidamente somar-se às externas para o crescente 

descontentamento. No início de 1942, Vargas declarou apoio aos americanos e 

rompeu relações com o chamado “eixo” — composto por Alemanha, Itália e Japão, 

que já estava em guerra com os Estados Unidos. Como retaliação, submarinos 

alemães naufragaram navios brasileiros no Oceano Atlântico. “Cinco navios 

brasileiros que foram ao fundo neste período [...] e mataram cerca de 600 pessoas. O 

governo declarou guerra à Alemanha e Itália em 22 de agosto” (RODRIGUES, 2019, 

p. 6). 

A notícia repercutiu imediatamente e uma forte mobilização tomou conta do 

país em favor da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, para lutar ao lado dos 

aliados contra o nazifascismo9. Vargas declarou, então, Estado de Guerra em todo o 

território nacional por meio do Decreto n.º 10.358, de 31 de agosto de 1942. 

Este ato deu início à ruína de seu governo e do fim do Estado Novo, pois foi 

considerado contraditório um governo autoritário como o de Vargas ficar contra um 

ditador (Adolf Hitler) e combater aquilo que executava. Fausto (1996, p. 387) destaca 

outro fator: as greves operárias, reprimidas no Estado Novo, também começaram a 

                                                
9 Nazifascismo surgiu e se desenvolveu no século XX (período do entreguerras – 1919/1939). Recebeu 
o nome de nazismo na Alemanha e de fascismo na Itália, países que foram o berço da ideologia, que 
tinha como principais representantes Adolf Hitler, na Alemanha, e Benito Mussolini, na Itália. 
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reaparecer em 1945. “Os trabalhadores se mobilizavam graças a gradativa 

restauração das liberdades democráticas e pressionados pelo agravamento da 

inflação dos últimos anos da guerra” (FAUSTO, 1996, p. 387). 

Com esse cenário, embora tenha surgido um movimento de apoio ao 

presidente10, sua imagem já estava desgastada, resultando em sua deposição do 

poder no fim de outubro de 1945. 

 
Getúlio experimenta o amargo sabor de uma intervenção militar feita por uma 
instituição que ele havia ajudado a crescer. Em 29 de outubro de 1945, sob 
pressão do Exército, o criador do Estado Novo deixa o poder. Sem candidato 
próprio, o PTB apoia Dutra, que, não por acaso, consegue vencer as eleições 
presidenciais, enquanto Getúlio, eleito para o Senado, quase não participa da 
Constituinte. O ditador ruma para um exílio interno em São Borja, no Rio 
Grande do Sul, de onde retornará – segundo ele próprio definiu – “nos braços 
do povo” para um novo mandato presidencial (DEL PRIORE; VENANCIO, 
2010, p. 189-190). 
  

Assim, em 1945, Vargas foi pressionado a renunciar por meio de uma ação 

militar definida pela União Democrática Nacional (UDN)11 e pelo exército brasileiro. 

Em 1946, Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente do Brasil, mas Vargas não saiu da 

cena política, pois se tornou senador do Rio Grande do Sul e, por isso, acompanhou 

atentamente o processo político do país.  

Em outubro de 1950, Vargas foi eleito. Quando voltou ao poder, no seu 

segundo governo, sob um “regime democrático”, trouxe de volta à cena política 

brasileira seus ideais de industrialização acelerada, materializado no nacionalismo e 

no trabalhismo. Em 1953, após a “greve dos 300 mil”, em que esse número de 

pessoas paralisou suas atividades — e teve como estopim o alto custo de vida12 — 

lideranças sindicais pressionaram o governo para nomear um ministro do trabalho 

“comprometido” com a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Assim, 

João Goulart foi nomeado sob forte pressão dos trabalhadores urbanos, a maior parte 

organizada em sindicatos, e insatisfeitos com a repressão realizada pelo ex-

                                                
10 “Para a surpresa e a decepção das elites liberais, a partir de maio, milhares de trabalhadores saíram 
às ruas pedindo ‘Nós queremos Getúlio’. Daí o termo ‘queremismo’, surgido naquelas circunstâncias 
para enquadrar tal fenômeno [...]” (QUELER, 2016, p. 3). 
11 “A União Democrática Nacional, fundada a 7 de abril de 1945 como uma ‘associação de partidos 
estaduais e correntes de opinião’ contra a ditadura estadonovista, caracterizou-se essencialmente pela 
oposição constante a Getúlio Vargas e ao getulismo” (FGV, 2009, s.p.). 
12 “No final dos anos 1950 era o custo de vida, acima de tudo, a maior insatisfação dos trabalhadores. 
Os efeitos inflacionários da política econômica do governo e seu impacto sobre os salários eram 
reconhecidos pelos próprios industriais e até por instituições como o FMI” (FONTES; MACEDO, 2017, 
p. 27).  
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presidente Dutra. Além disso, entre os anos de 1951 e 1952, a inflação e o custo de 

vida subiram acima do salário mínimo. Estes descontentamentos da classe 

trabalhadora tiveram como resultado a eclosão de várias greves, proibidas pela 

Constituição de 193713 e um direito constitucional previsto na de 194614. 

Entretanto, embora entre 1951 e 1954 tenham ocorrido paralisações, houve 

também a ampliação dos poderes da Justiça do Trabalho, “[...] vista como instrumento 

privilegiado para dirimir as disputas entre capital/trabalho e conduzir a uma solução 

‘acordada’ dos conflitos sociais, com o fim de evitar as greves e seu curso ‘explosivo’” 

(ALVES, 2015, p. 370). Alves (2015) ressalta ainda que a legislação sobre o tema, 

anterior à promulgação da Constituição de 1946, foi em grande parte mantida no pós-

1946, e as sanções às greves estavam alastradas em quase toda a legislação social. 

 
Entre as sanções da CLT (1943) impostas aos participantes de greves 
incluíam-se, para os operários: “suspensão do emprego [por] até seis meses 
ou dispensa”; e perda do “cargo de representação profissional ou suspensão 
de dois a cinco anos da capacidade de serem eleitos para cargo de 
representação profissional”. Para os sindicatos responsáveis pela 
deflagração de greves: “cancelamento do registro [sindical] e multa”. Para os 
administradores, quando o ato de “incitamento” ou “instigação da greve” 
partisse deles: “perda do cargo”. Havia ainda sanções penais para os 
participantes de greves “ilegais”. Para o trabalhador estrangeiro, a pena era 
de “expulsão do país” (art. 725, CLT) (ALVES, 2015, p. 377).  

 

Essas penalidades, em relação aos benefícios sociais obtidos pelo operariado 

sob os governos Vargas, “corroboravam a noção da greve como um ‘antidireito’” 

(ALVES, 2015, p. 377) e foram enfraquecendo o poder de negociação dos 

trabalhadores. 

Mas, a “Era Vargas” estava terminando. A oposição ao governo varguista foi 

crescendo à medida que críticas e pressões da oposição acabavam com a 

estabilidade do governo. O auge da crise ocorreu em 1954 quando o então ministro 

do Trabalho, João Goulart, concedeu reajuste de 100% àqueles que recebiam salário 

mínimo. As pressões de grupos contrários à medida — devido a suas posições 

                                                
13 “Art 139 - Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores e empregados, 
reguladas na legislação social, é instituída a Justiça do Trabalho, que será regulada em lei e à qual não 
se aplicam as disposições desta Constituição relativas à competência, ao recrutamento e às 
prerrogativas da Justiça comum. A greve e o lock-out são declarados recursos anti-sociais nocivos ao 
trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional” (BRASIL, 
1937, s.p.). 
14  “Art 158 - É reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará” (BRASIL, 1946, s.p.). 
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políticas, consideradas de esquerda — foram tão grandes que o ministro renunciou 

ao cargo. 

A crise política desestabilizou o governo Vargas e o presidente, em agosto de 

1954, se suicidou e “sai da vida para entrar na História”15. Nicola (2016) analisa, em 

sua tese de doutorado, o discurso da carta-testamento deixada pelo então presidente 

e encontrada no dia de sua morte, em 24 de agosto de 1954, bem como o contexto 

do país no momento de seu suicídio, e afirma:  

 
Pode-se conjecturar que o gesto de Vargas tenha retardado o golpe de 
Estado. Sua carta-testamento deixa claro que o suicídio deveria ser entendido 
como denúncia de que grupos econômicos internacionais haviam se unido a 
grupos nacionais para impedir a aplicação da legislação trabalhista e o 
avanço do projeto desenvolvimentista (NICOLA, 2016, p. 106).  

 

Isso é possível perceber em um dos trechos da carta-testemunho, em que 

Vargas disse:  

 
Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão 
constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, 
renunciando a mim mesmo, para defender o povo, que agora se queda 
desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves 
de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo 
brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida (BRASIL, 2001, s.p.). 

 

Assim Vargas entrou para a história e sua sucessão ocorreu de forma legal, 

assumindo seu vice, Café Filho. “As massas que saíram às ruas [após sua morte] 

legitimaram o legado do presidente. E o populismo sobreviveria, ainda algum tempo 

após a sua morte, ajudando a eleger os presidentes JK e João Goulart” (NICOLA, 

2016, p. 106).  

 

1.2 “50 ANOS EM 5” E A REPRESSÃO AOS TRABALHADORES 

 

Com a morte de Vargas, assumiu interinamente seu vice, Café Filho, que ficou 

no poder por pouco mais de um ano até ser afastado por motivos de saúde. Seu 

substituto, o então presidente da Câmara dos Deputados Carlos Luz, governou por 

apenas três dias. Foi deposto e substituído pelo vice-presidente do Senado, Nereu 

Ramos, que assumiu temporariamente o cargo até a posse de Juscelino Kubitschek 

(JK), no início de 1956. 

                                                
15 Trecho da carta-testamento deixada por Getúlio Vargas. 
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Presidindo o país sob o slogan de “50 anos em 5”, JK buscava o rápido 

crescimento econômico e retomava o Estado desenvolvimentista de Vargas, dando 

ênfase, por meio de seu Plano de Metas, à industrialização e ao investimento em 

infraestrutura, com grande intervenção do Estado, em detrimento do desenvolvimento 

social. 

Assim, convidou o capital estrangeiro para investir em setores como a indústria 

automobilística, que se instalou principalmente nas cidades do ABC Paulista — a 

região acolheu a migração de pessoas que abandonaram o campo em busca de uma 

vida melhor16. Aquelas, segundo Skidmore (1988, p. 33) não rejeitavam trabalho e 

aceitavam inclusive a informalidade. “Os mais afortunados conseguiam empregar-se 

no setor formal, coberto pelo salário mínimo e, portanto, pelo sistema previdenciário 

[...] formando a base natural para um movimento sindical urbano”. 

O autor ressalta ainda alguns pontos que permaneceram no governo de JK e 

que desestruturaram as tentativas de organização por parte dos trabalhadores: os 

empregados cobertos pela CLT tinham descontados em seus contracheques 

compulsoriamente um dia de trabalho (contribuição sindical), que era repassado para 

o Ministério do Trabalho (MT). Este, por sua vez, fazia a transferência para os 

sindicatos, cujas despesas eram supervisionadas pelo MT. O controle também 

acontecia na realização das eleições para a diretoria dos sindicatos, sendo os 

resultados considerados válidos somente após a validação pelo ministério, que podia, 

inclusive, reprovar candidatos. “Além disso, todos os dirigentes sindicais eram sujeitos 

a remoção, de acordo com diretrizes propositadamente vagas” (SKIDMORE, 1988, p. 

78). 

Ainda, completa o autor, os sindicatos só poderiam ser formados para 

representar uma categoria dentro de cada município, o que diminuía o quantitativo de 

filiados por instituição e, consequentemente, seu poder. Por fim, a lei desencorajava 

a negociação direta. “Uma das questões mais vitais, o salário mínimo, era controlada 

pelo governo. Quase todas as outras questões iam para os tribunais do trabalho para 

decisão compulsória” (SKIDMORE, 1988, p. 78).  

                                                
16 “Entre 1940 e 1950 ocorreu um crescimento de 77,8% no número de estabelecimentos existentes na 
indústria de transformação do estado de São Paulo. O número de indústrias do ‘setor metalúrgico’ 
cresceu 104,7% correspondendo a um crescimento de 130,5% no número de operários empregados 
no setor” (RODRIGUES, 2009, p. 89). 
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O modelo de desenvolvimento implantado por JK fez com que o país 

caminhasse rumo à industrialização e “[...] uma onda de otimismo se espalhou pelo 

Brasil [...]” (BLANC, 2010, p. 125). No entanto, reforça o autor, os investimentos 

trouxeram também problemas econômicos. O entusiasmo provocado pela 

modernização trazida pela administração JK não impediu a retomada e expansão dos 

movimentos sociais, que faziam frente à crescente crise. “Em 1956, a taxa de inflação 

foi de 19,20% mas em 1960 ela atinge 30,9%” (BLANC, 2010, p. 125). 

A situação econômica permitiu que greves se alastrassem por todo o país, 

mesmo que ilegais. Em outubro de 1957, por exemplo, foi realizada a “greve dos 400 

mil”, como ficou conhecida a paralisação de diversas categorias reivindicando 

aumento salarial de 25%.   

 

No décimo dia da paralisação, o TRT concedeu 25% de reajuste aos 
grevistas. Em janeiro de 1958, o Tribunal Superior do Trabalho acataria 
recurso dos industriais e reduziria o reajuste para 18%. Apesar dos vários 
protestos, uma nova greve geral das categorias não foi convocada e a busca 
pelo aumento salarial foi concentrada em cada indústria (FONTES; 
MACEDO, 2017, p. 29). 

 

Fontes e Macedo (2017) relatam ainda que a “greve dos 400 mil” atingiu 

grandes dimensões, paralisando praticamente toda a capital, centenas de indústrias 

do ABC Paulista e de diversas cidades do interior de São Paulo. Grandes piquetes, 

alguns compostos por milhares de trabalhadores, garantiram a eficiência do 

movimento. 

 

Os piquetes tomaram conta de São Paulo durante aqueles dias. Inicialmente 
organizados pelos sindicalistas e lideranças nos locais de trabalho, 
rapidamente se multiplicaram, apoiados nas várias redes informais, de 
amizade e vizinhança dos próprios trabalhadores. A cada fábrica paralisada, 
em vez de se dispersarem, os trabalhadores preferiam engrossar o piquete. 
Seu efeito de demonstração era poderoso, estimulando a solidariedade e a 
segurança dos trabalhadores contra a repressão policial (FONTES; 
MACEDO, 2017, p. 28).  

 

 Mesmo com a violência policial, as greves continuariam a ser uma constante 

até o golpe militar de 1964, como veremos no item a seguir. 

  

No que diz respeito à atuação dos sindicatos, pode-se afirmar que de 1945 a 
1964, de modo geral – apesar de certos períodos de retrocesso – os 
sindicatos aumentaram sua influência na vida da sociedade brasileira, 
aumento esse é que particularmente decorrente do aumento da população 
operária e do processo de industrialização, ou seja, de transformações 
socioeconômicas (RODRIGUES, 2009, p. 99). 
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1.3 O GOLPE DE 1964 

  

 Não podendo se reeleger, sai de cena JK e, em 1961, assume a presidência 

Jânio Quadros e João Goulart na vice-presidência. Na época, a Constituição em vigor 

(1946) determinava que ambos os cargos deveriam ser eleitos separadamente. Foi 

assim, então, que dois candidatos com ideologias contrárias foram nomeados: Jânio, 

pelo Partido Democrata Cristão (PDC), que adotava uma política antigetulista, e 

Goulart, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), claramente seguidor das políticas 

de Vargas. Nesse período, Jânio baseou sua campanha prometendo assegurar: 

 
Uma rápida taxa de desenvolvimento econômico que atingiria setores 
anteriormente negligenciados, como a agricultura, educação e saúde. Tudo 
isso seria feito paralelamente ao controle da inflação e preservando a 
independência do Brasil como nação soberana (SKIDMORE, 1982, p. 235-
236).  

 

Mas, sua gestão foi “amarrada” ao pagamento de dívidas herdadas de JK, fruto 

das obras e investimentos realizados a partir de empréstimos contraídos no exterior. 

Uma delas, a construção de Brasília, “apesar de ter estimulado a economia, acabou 

causando um rombo substancial nas contas públicas. A conta salgada que deixou iria 

atormentar o país nas décadas seguintes” (KLEIN, 2017, p. 211). 

 Com poucos recursos para manter a economia crescendo, Jânio tomou 

medidas impopulares, que fizeram aumentar a resistência ao seu governo. Skidmore 

(1982) relembra seus principais opositores, que o levaram a renunciar após apenas 

nove meses de governo. 

 

Na primeira linha, destacavam-se os políticos tradicionais. Quadros havia 
anunciado uma série de investigações sobre a corrupção política. Isto não 
poderia deixar de atingir políticos de todos os partidos. [...] Em segundo lugar, 
encontrava-se o enorme aparato da burocracia governamental. Os servidores 
do Estado, inclusive vários oficiais importantes, tinham suficientes motivos 
para se preocupar com a ênfase dada por Quadros à melhoria da eficiência 
do governo. Em terceiro lugar, estavam os industriais e comerciantes, 
preocupados com o programa de estabilização e seus possíveis efeitos de 
estagnação econômica. Em quarto, situavam-se os líderes trabalhistas e os 
intelectuais de esquerda, descontentes com o desigual sacrifício social que o 
programa de estabilização pedia, assim como o fracasso em estabelecer as 
prioridades necessárias a um desenvolvimento econômico. Em quinto, 
alinhavam-se os políticos da UDN, que outrora deram forte apoio a Quadros, 
mas que guardavam agora sérias dúvidas quanto ao seu controle sobre ele, 
uma vez no poder (SKIDMORE, 1982, p. 248-149). 
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Com a pressão, renunciou ao cargo, assumindo seu vice, João Goulart. O 

presidente recém empossado era defensor de reformas estruturais no país que só 

seriam possíveis com a alteração da Constituição brasileira, ou seja, a partir do apoio 

do Congresso. Anunciou o que chamou de reformas de base (reformas tributária, 

educacional, agrária, administrativa e bancária) em comício realizado no Rio de 

Janeiro para mais de 300 mil pessoas. A reação da oposição foi imediata e deu início 

ao golpe de Estado por parte dos militares, que tiraria Goulart do poder.  

  
Analisado pela superfície da crise político-institucional, 1964 identificou-se 
como um movimento político-militar conservador, em oposição às “reformas 
de base” nacional-populistas e à participação política de setores populares, 
tradicionalmente excluídos do pacto de poder. Enquanto expressão de 
interesses de classes — com expressiva mobilização dos grupos dirigentes e 
respaldo das classes médias — caracterizou-se pela rearticulação política do 
empresariado nacional, ligado ao capitalismo internacional, correspondendo 
internamente ao extrato moderno da burguesia industrial (DIAS, 2009, s.p.). 

  

Inicia-se, assim, o primeiro período da ditadura militar sob o governo de 

Humberto Castelo Branco, um dos articuladores do golpe de 1964. O golpe foi um 

processo iniciado muito antes e que encontrou, naquele momento, as condições para 

execução. O novo regime tinha como compromisso a restauração da ordem política e 

econômica, assim, “[...] junto com a repressão da classe trabalhadora e dos sindicatos, 

e as mudanças na lei de estabilidade de emprego, a política salarial foi um traço 

permanente de uma nova situação para classe operária, depois do golpe” 

(HUMPHREY, 1982, p. 42). Dessa forma:   

  
[...] os sindicatos foram estimulados a recuar para os serviços assistenciais, 
e as lideranças de muitos deles se tornaram ainda mais distantes da base 
[...]. Portanto, o sindicato achou necessário formar uma organização nas 
fábricas, que pudesse se tornar sua espinha dorsal [...]. O clima geral de 
medo e repressão impediam os operários de participar ativamente por 
questões sindicais, e os militantes poderiam ser facilmente mandados 
embora (HUMPHREY, 1982, p. 138). 

  

Hirata e Hunfrey (1989) enfatizam que a prática sindical combativa foi 

praticamente liquidada no pós-1964, a partir de um novo tipo de controle sobre essas 

organizações. Assim, o movimento teve que criar modalidades de luta com a adoção 

de novas estratégias voltadas, principalmente, para o local de trabalho. “[...] as 

oportunidades políticas encontravam-se bastante limitadas, empurrando a luta para o 

interior das fábricas, [...] porém não foi uma tarefa simples, pois havia o controle sobre 
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os sindicatos, o isolamento das bases e [...] a atuação das lideranças ‘pelegas’” 

(HUMPHREY, 1982, p. 115). 

O golpe de Estado foi completado em 1968 com a edição do AI-517, 

representando uma ruptura profunda na vida da sociedade brasileira — em nível 

econômico, político, social e sindical —, com a suspensão da Constituição, 

fechamento do Congresso e cassação de deputados. Obrigou, assim, os operários e 

os trabalhadores em geral a procurar caminhos alternativos que os conduziram, no 

final da década seguinte, ao surgimento do chamado “novo sindicalismo”. Entre as 

novas características do movimento estavam a “[...] ocupação de fábrica, auto-gestão, 

sequestro de chefes, dirigidas por ‘comitê de greve’ ou ‘comando de greve’, piquetes 

de auto-defesa, comissões eleitas, organização de grupos de trabalho (mobilização, 

ocupação etc.)” (HIRATA; HUNFREY, 1989, p. 95). 

Do ponto de vista econômico, os militares propuseram transformar rapidamente 

o Brasil em um país industrializado. Assim, abriram as portas para o capital 

estrangeiro, criando incentivos fiscais que visavam o surgimento de polos industriais 

em várias regiões do país. Como consequência, ocorreu um rápido crescimento 

industrial e, em poucos anos, o número de trabalhadores da indústria aumentou 

consideravelmente. Pereira (1981) cita que, entre 1960 e 1970, a classe operária 

industrial quase duplicou. Como resultado deste modelo de desenvolvimento, ocorreu 

a maior concentração de renda e, consequentemente, o empobrecimento de amplos 

setores de assalariados que sofriam com o arrocho salarial. Para Bandeira (2010, p. 

212): 

  
A crise econômica atingira um ponto que impunha uma definição de classe. 
A intervenção cirúrgica, de um modo ou de outro, tornara-se necessária. A 
questão consistia em saber de que lado se cortaria a carne. Ou o governo 
completava as medidas de estabilização monetária, de acordo com o figurino 
do FMI, comprimindo os salários etc., ou reorientava o desenvolvimento do 
país no sentido de redistribuição de renda, mediando crescente intervenção 
do Estado na economia, com a limitação dos lucros extraordinários, controle 
de remessas para o exterior, tabelamento de preços, reforma agrária, enfim, 
medidas drásticas e transformações de base, de caráter democrático e 
nacional. Qualquer das duas opções ultrapassava a força do governo para 
exigir um governo de força.  

  

                                                
17 “O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general 
Costa e Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até 
dezembro de 1978 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento 
mais duro do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que 
fossem inimigos do regime ou como tal considerados” (D’ARAUJO, 2009, s.p.). 
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Desta forma, a ruptura provocada pelos militares em 1964 e as mudanças 

radicais e violentas que ocorreram criaram uma situação que obrigou grupos políticos 

e movimentos popular e sindical a repensar sua função e atuação. No caso da 

atividade sindical, a repressão, a destruição de milhares de lideranças e as exigências 

legais provocaram um impacto que fez com que a reconstituição do movimento só 

pudesse ocorrer em novas bases.  

 

As condições políticas (ditadura militar) e sociais (arrocho) foram os outros 
ingredientes que condicionaram a definição dos novos rumos a percorrer. É 
uma etapa de resistência. A construção do novo sindicalismo começa neste 
período com um trabalho definido pelos próprios ativistas como "trabalho de 
formiguinha" ou "trabalho de pé de ouvido" que, mesmo nos períodos mais 
duros da ditadura, se traduz em ações localizadas, na constituição de grupos 
de fábrica e em articulações de oposições sindicais (ZANETTI, 1993, p. 10). 

 

No período de 1964 a 1970, o Estado realizou 536 intervenções sindicais, 

sendo 483 em sindicatos, 49 em federações e quatro em confederações. Muitos 

trabalhadores foram perseguidos, presos, mortos, além do excessivo número de 

investigações militares contra os envolvidos na organização sindical anterior ao golpe 

(RAMALHO, 1984). Os anos 1973 e 1974 marcaram o fim do período mais duro da 

repressão, acabando a operação que disseminou os diversos grupos que ofereciam 

resistência ao regime militar. Nestes mesmos anos, iniciou-se o fim do “milagre 

econômico” com a crise da economia mundial, o que retirou do regime a solidariedade 

de grupos que até então estavam comprometidos com o governo. 

Houve, ainda, a desilusão diante do fracasso do milagre, que fez com que o 

empresariado de São Paulo protestasse, unindo-se ao movimento estudantil, à 

imprensa e a diversos setores da Igreja Católica na denúncia do desrespeito aos 

direitos humanos, principalmente após o assassinato do jornalista Vladimir Herzog e 

do operário Manoel Fiel Filho18, em janeiro de 1976. 

                                                
18 Operário metalúrgico morto em 1976 pela ditadura militar. “O assassinato de Manoel Fiel Filho não 
teve a repercussão da morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida menos de três meses antes no 
mesmo local e em circunstância semelhante, mas ficou marcada na história do país. Fiel foi morto sob 
tortura dos agentes da ditadura, em 17 de janeiro de 1976, na carceragem do DOI-Codi do 2.º Exército, 
em São Paulo. [...] O suposto crime cometido pelo metalúrgico foi pertencer ao Partido Comunista 
Brasileiro (PCB) e ajudar a distribuir o jornal ‘Voz Operária’. Na época, o caso não foi muito divulgado, 
mas irritou o presidente Ernesto Geisel, que mandou demitir o comandante do 2.º Exército, general 
Ednardo D’Ávila Mello. O constrangimento de Geisel se deve, segundo especialistas, ao fato de ter 
ocorrido justamente quando ele falava em ‘abertura’ – nome dado ao processo de liberalização do 
regime, iniciado em 1974 e considerado finalizado com a promulgação da Constituição de 1988” 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA, 2016, s.p.). 
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Além disso, a nova política do presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, 

em relação aos direitos humanos, isolou o regime brasileiro do restante do mundo. 

Assim, até as Forças Armadas do país começaram a se preocupar. Estavam aí os 

ingredientes para que os trabalhadores voltassem à cena e dessem início ao “novo 

sindicalismo”.  

 

1.4 DE BRAÇOS CRUZADOS: O MOVIMENTO SINDICAL DO ABC PAULISTA E O 

“NOVO SINDICALISMO” 

 

A luta dos trabalhadores do ABC Paulista é antiga: em 1906, em uma fábrica 

de tecidos, 500 operários cruzaram os braços reivindicando diminuição da jornada de 

trabalho e aumento de salários. Houve a interferência da polícia, lideranças e 

trabalhadores foram presos19. 

Os operários começaram efetivamente a se organizar em sindicatos na região, 

em 1933, sendo o dos Marceneiros e Classes Anexas o primeiro fundado. No mesmo 

ano, surgiu o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 

de Material Elétrico de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que 

concentrava os metalúrgicos de todo o ABC.  

Oliva (1987) afirma que, neste período, a cidade de São Bernardo já possuía 

24014 habitantes, 121 estabelecimentos industriais e 207 firmas comerciais. “Desde 

essa época, a realidade social e política do ABC era extremamente dura. Em suas 

fábricas, a jornada de trabalho chegava a 14 ou 16 horas diárias, e o trabalho de 

mulheres e crianças era amplamente explorado” (OLIVA, 1987, p. 9). Portanto, o 

surgimento do Sindicato ocorreu em meio a reclamações diárias dos trabalhadores 

como péssimas condições de trabalho, inexistência de direitos trabalhistas, salários 

baixos, entre outras. 

Neste período, apesar das condições de funcionamento destas entidades 

serem precárias, conseguiam realizar reivindicações. “Para fazer um piquete, era 

preciso alugar um caminhão para transportar os militantes. Muitas vezes as 

assembleias eram feitas no berro, sem carro de som nem megafone” (SINDICATO 

DOS METALÚRGICOS DO ABC, 2008b, s.p.). Mas, as dificuldades não se resumiam 

                                                
19 “Em fevereiro de 1906, os cerca de 500 operários da fábrica de tecidos Silva, Seabra & Cia., mais 
conhecida como tecelagem Ipiranguinha, entraram em greve por melhores condições de trabalho” 
(SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, 2011, s.p.). 
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às condições de infraestrutura das entidades. Em 1937, Vargas prendeu os dirigentes 

do Sindicato dos Metalúrgicos após greve realizada na empresa Pirelli.  

Na década de 1950, com a política econômica do presidente JK, São Bernardo 

tornou-se o centro da indústria automobilística do país e, devido à oferta de emprego, 

houve o aumento da população da cidade e, consequentemente, da classe operária. 

Assim, o município passou a ter mais operários do que Santo André, o que gerou, em 

1959, a separação da entidade e a fundação dos Sindicatos de São Bernardo do 

Campo e Diadema e o de Santo André20.   

  

No período de 1956 a 1961, o governo de Juscelino Kubitschek, implantou o 
“Plano de Metas” que, aproveitando uma conjuntura internacional favorável, 
estimulou a implantação do setor pesado da indústria e de grandes empresas 
multinacionais, alterando toda a dinâmica e o padrão da industrialização 
brasileira. Este processo foi liderado pela indústria automobilística. A maioria 
das 10 grandes montadoras de automóveis, Willys, Vemag, Volkswagen, 
Ford, Internacional Harverster, Mercedes-Benz e General Motors foram 
instaladas no ABC. As maiores em São Bernardo do Campo, que passou a 
concentrar uma base metalúrgica de quase 40 mil trabalhadores (OLIVA, 
1987, p. 86). 

 

Oliva (1987, p. 120) destaca ainda que, nas eleições de 1963 para a diretoria 

do então SMSBCD, houve uma polarização política claramente perceptível para a 

categoria. “Este processo [...] ocorreu em todo o ABC, orientado pelas forças 

conservadoras. Era o primeiro a nível local para o golpe de 64”. O autor revela que 

essas forças sindicais estavam articuladas com as ações para o golpe e foram 

derrotadas nas urnas, entretanto, assumiram as diretorias posteriormente na condição 

de interventores.  

O golpe de 1964 significou uma intensa repressão para a classe trabalhadora. 

“As ocupações militares e as intervenções atingiram cerca de 2000 entidades sindicais 

em todo o país” (OLIVA, 1987, p. 124). Houve cassação, prisão e exílio das direções 

dos sindicatos. Portanto, na década de 1960, assim como ocorreu por todo país, os 

sindicatos combativos do ABC sofreram intervenção e, na maioria dos casos, foram 

nomeados interventores comprometidos com a preparação do golpe militar – os 

chamados sindicalistas pelegos. 

  

A característica primordial desses interventores era seu compromisso com o 
governo militar. [...] os candidatos a dirigentes sindicais eram obrigados a 
apresentar atestados de antecedentes às Delegacias Regionais do Trabalho 

                                                
20 A reunificação ocorreu em 1993, com o surgimento do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 
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e a assinar uma carta na qual se comprometiam a acatar a autoridade do 

novo governo (PARANHOS, 1999a, p. 34-35).  

  

Assim, o SMSBCD sofreu sua primeira intervenção, em 1964, ação que durou 

um ano. Oliva (1987) revela que o Sindicato foi ocupado na própria noite do golpe e a 

diretoria foi perseguida, presa e exilada. “O vigia do Sindicato foi espancado e muita 

coisa foi destruída, inclusive a maquete da futura sede, recém-elaborada pelo famoso 

arquiteto Artigas” (OLIVA, 1987, p. 126). A repressão foi violenta e desarticulou as 

lideranças e as formas de organização dos trabalhadores existentes até então. 

Após o golpe, houve alteração na legislação sindical para garantir que o regime 

militar pudesse controlar, por meio dos interventores, as próximas eleições para 

direção dos sindicatos. Com a mudança, conseguiram cancelar filiações de pessoas 

consideradas “suspeitas”, fazendo com que discussões políticas entre os 

trabalhadores diminuíssem e passando a vigorar o assistencialismo nas entidades 

(principal característica do “velho sindicalismo”). Assim, os “[...] sindicatos perderam o 

papel de instrumento de luta de classe para reforçarem sua condição de aparelho 

político do Estado, dominando, amortecendo e dificultando os movimentos de 

reivindicação dos trabalhadores (OLIVA, 1987, p. 124). 

Nesse período, começa, então, uma nova história para o movimento dos 

trabalhadores metalúrgicos da região, com lutas escondidas no interior das fábricas.  

 

A liderança sindical não tinha alternativa a não ser trabalhar dentro da 
estrutura existente. Mas forçá-la a operar dentro da estrutura oficial teve um 
resultado inesperado em São Paulo e em algumas outras áreas urbanas: 
permitiu que suas atividades se concentrassem na discussão dos principais 
problemas que se apresentavam no ambiente de trabalho. A atividade sindical 
forçada dentro do ambiente de trabalho estimulou a emergência de uma nova 
geração de líderes, principalmente em São Paulo, que começaram a 
denunciar a estrutura corporativista das relações de trabalho e a construir um 
novo movimento sindical independente (novo sindicalismo) pela rejeição dos 
velhos prepostos do governo (pelegos) (SKIDMORE, 1988, p. 398-399). 

 

Desta forma, o movimento operário e sindical do Brasil promoveu, no fim dos 

anos de 1970, um momento de muita importância para sua história. Telles (1994, p. 

223) destaca que “[...] os anos [19]70 não surgiram num vazio. Trazem as marcas dos 

acontecimentos de 1964 e 1968. Acontecimentos vividos sob o signo de uma ruptura”. 

Em São Bernardo, por exemplo, cidade que deu início ao movimento, a diretoria 

sindical já estava, há anos, fazendo um trabalho de esclarecimento e organização dos 
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trabalhadores realizando, inclusive, congressos21 da categoria e inúmeras reuniões 

nas portas das empresas. 

Após o duro impacto do golpe militar de 1964, que lhe havia deixado pouco ou 

quase nenhum espaço de ação — a não ser aqueles do trabalho silencioso no interior 

das fábricas e de tentativas pontuais de contestação —, o sindicalismo voltou à cena 

cobrando a ampliação dos espaços para a representação dos interesses da classe 

trabalhadora. “Pretendiam romper não apenas com as posições então correntes no 

sindicalismo nacional, mas também, e sobretudo, com aquelas que julgavam 

caracterizar o passado de sua classe” (SANTANA, 1999, p. 103). 

Assim, seguindo a luta de outros movimentos sociais22, as novas lideranças 

sindicais que emergiram procuraram dar um novo rumo à forma como “se fazia 

sindicalismo” na época. Organizaram e ficaram à frente de inúmeras greves em 

grande parte do país, inserindo na luta categorias que nunca haviam reivindicado seus 

direitos e propiciando o aumento do número de sindicalizados23. 

  
Articularam uma rede funcional de alianças entre as organizações de base, a 
“oposição de elite”, os movimentos sociais e os sindicatos; defenderam a 
organização dos trabalhadores pela base nas unidades de produção e a 
constituição de comissões de empresa no interior das fábricas; procuraram 
dinamizar e introduzir, nas campanhas salariais anuais, elementos efetivos 
de mobilização das bases e de negociação com os empresários; e realizaram 
diversas assembleias e congressos a respeito de reposições salariais, 
melhores condições de trabalho, eleições diretas para todos os níveis da 
representação política, direito de greve e de organizar sindicatos sem 
interferência do Estado, entre outros (FERREIRA, 2012, p. 17-18).  

 

O contexto de um papel mais combativo por parte das novas lideranças 

sindicais levou historiadores e diversas entidades a afirmarem que o período marcou 

uma ruptura na história do sindicalismo brasileiro, classificando-o, assim, como “novo 

                                                
21  “O 1.º Congresso dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, em setembro de 1974, discutiu 
temas como o reconhecimento da liberdade sindical e o contrato coletivo. Já o realizado em 1978, “[...] 
lança as sementes do chamado ‘novo sindicalismo’, ao pedir nova estrutura sindical, contratação 
coletiva, reconhecimento da Convenção 87 da OIT, pluralidade sindical, comissões de empresa, central 
única dos trabalhadores e o fim do imposto sindical obrigatório” (SINDICATO DOS METALÚRGICOS 
DO ABC, 2001b, s.p.). 
22 Na segunda metade da década de 1970, entraram em cena “[...] ‘novos movimentos sociais’, 
organizados a partir das lutas identitárias feministas, ecologistas, pacifistas, étnicas etc. 
Simultaneamente às lutas identitárias agregaram-se reivindicações pela democratização na política e 
na sociedade. Destaca-se [...] o movimento de direitos humanos, com atuações contra a violação dos 
direitos humanos e civis, contra a tortura e pela anistia” [...] (SCHERER-WARREN, 2013, p. 10). 
23 “Enquanto no Primeiro Mundo viram diminuir a taxa de sindicalização, no Brasil a movimentação 
sindical foi crescente, não se limitando ao segmento operário, mas incorporando os trabalhadores 
rurais, os trabalhadores em serviços, os funcionários públicos e os trabalhadores universitários” 
(BARELLI, 1990, p. 8). 
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sindicalismo”. Um documento produzido e divulgado em 1970 pela Oposição Sindical 

Metalúrgica de São Paulo24, por exemplo, caracteriza esse novo movimento. 

 
Historicamente, está começando a segunda etapa do sindicalismo brasileiro. 
Não mais o sindicalismo dos tempos de Getúlio, ou de Jango, baseado na 
confiança e na expectativa do governo. Hoje, está nascendo um sindicalismo 
novo, sem esperança do governo e sem meio-termo com os patrões. 
Sindicalismo que vê claro o centro do problema: o problema político, 
problema de luta de classe. Esse sindicalismo está nascendo lentamente, das 
várias décadas de experiência da classe operária brasileira e do movimento 
sindical. A lição fundamental é a seguinte: o sindicalismo novo, verdadeiro, 
tem que nascer de baixo para cima, da fábrica até a organização das várias 
fábricas em organização de classe: o sindicato (GIANNOTTI, 2009, p. 34). 

 

Assim, as práticas do “novo sindicalismo” deveriam se basear na ruptura com 

as ações realizadas até então no “velho sindicalismo”, marcado pelo “[...] 

distanciamento das bases e pela debilidade organizativa, características de um 

sindicalismo que se mostrou frágil para resistir ao golpe de 1964 e incapaz de romper 

com a velha estrutura sindical corporativa” (COSTA, 2007, p. 14). 

No centro desta mudança estavam os metalúrgicos, categoria que iniciou a 

transformação, ancorada pelo então SMSBCD25 e que tinha como uma das principais 

lideranças o então operário Luiz Inácio da Silva (Lula). 

Os historiadores sinalizam o início deste novo período quando da eclosão da 

greve realizada na empresa Scania26, a primeira após o AI-5. Segundo Antunes 

(1982), esta manifestação grevista nasceu de dentro para fora das fábricas, embora 

tenha sido respaldada pelo Sindicato. Para Santana (2018, p. 20): 

 

Quando, em 12 de maio de 1978, os trabalhadores da Scania, no ABC 
Paulista, cruzaram os braços e pararam as máquinas, produziram um evento 
cujos impactos foram sentidos em variadas esferas da vida nacional. Ele tinha 
raízes e se estruturara a partir de vários processos que, ao mesmo tempo em 

                                                
24 “A Oposição Sindical Metalúrgica era formada por grupos de sindicalistas, esquerda católica e 
militantes de diferentes partidos de esquerda clandestinos, constituindo-se como uma frente 
heterogênea de trabalhadores. Sua organização era fundamentada na organização pela base e na 
defesa da autonomia e independência operária, realizando-se de maneira autônoma e regional, em 
relação com as zonas de concentração de metalúrgicos (setores Sul, Leste/Mooca, Sudeste/Ipiranga e 
Oeste). Ao mesmo tempo, era marcada por um forte enraizamento nos movimentos populares de 
bairros periféricos, ligando-se também às lutas por moradia e infraestrutura urbana e às ações da 
Pastoral Operária” (ANTONINI, 2017, p. 23).  
25 “Em 1933, quando o Sindicato foi criado, congregava os metalúrgicos de todo ABC. Em 1959, a 
entidade se desmembrou e foram fundados o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e o de 
Diadema, que atuaram juntamente com o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, até a reunificação 
em 1993, quando foi criado o então Sindicato dos Metalúrgicos do ABC” (SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DO ABC, 2008a, s.p.). 
26 Apesar de ser um ponto comum na bibliografia consultada, nosso depoente Devanir Ribeiro, que 
participou ativamente do movimento sindical na época, discorda. Ver mais informações no capítulo 4. 
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que o tornava particular, tornava-o parte de uma cadeia de acontecimentos 
anteriores e posteriores. 

 

Portanto, a insatisfação que gerou a paralisação data de 1977, com o início da 

luta pela reposição das perdas salariais sofridas pelos trabalhadores devido a um “erro 

de cálculo” da equipe econômica a respeito da inflação de 1973 e 1974. “Em 1977, o 

Sindicato desencadeia campanha pela reposição salarial de 34,1%, já que os militares 

haviam manipulado os índices de inflação e imposto um reajuste menor” 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS METALÚRGICOS, 2007, s.p.). Em 1978, a 

Federação dos Metalúrgicos (comandada por pelegos) negociou com os patrões em 

nome dos sindicatos e o governo militar determinou o índice de reajuste dos salários. 

A “farsa” fez com que Lula, o então presidente do Sindicato que começava a se 

destacar, rompesse com a Federação e iniciasse uma nova negociação. “Nas 

assembleias, Lula avisa que os metalúrgicos não iam legitimar um índice de reajuste 

fixado arbitrariamente pelo governo, o que de fato acabou acontecendo” 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS METALÚRGICOS, 2007, s.p.). 

Assim, em 12 de maio de 1978, ao receberem os holerites, os trabalhadores 

verificaram que o reajuste aplicado tinha sido aquele negociado pela Federação dos 

Metalúrgicos; desligaram as máquinas e pararam a produção. Conforme Fig. 1, uma 

reportagem divulgada na TM na edição seguinte à greve. Este movimento grevista se 

espalhou por todo o Brasil, assombrando os militares.  
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Figura 1 - Tribuna Metalúrgica e a greve da Scania 

Fonte: Tribuna Metalúrgica, n. 46, jun. (1978, p. 7). 

 

Até o final de 1978, centenas de paralisações foram deflagradas, mesmo com 

a lei de greve em vigência, que estabelecia grande controle sobre a atividade sindical. 

Assim, a campanha salarial dos metalúrgicos e a consequente paralisação na Scania 
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desencadearam o marco no processo de mudança no “novo sindicalismo” brasileiro, 

pois alteraram a maneira pela qual o governo decidia o reajuste salarial para os 

trabalhadores. 

 

Quando os operários da Scania Vabis cruzaram os braços e pararam as 
máquinas na manhã do dia 12 de maio de 1978, não podiam imaginar que 
estavam desencadeando a maior vaga grevista da história brasileira. Seu 
gesto logo foi imitado por outros metalúrgicos do ABC e, algumas semanas 
depois, por operários da capital paulista e de municípios vizinhos. [...] De São 
Paulo e dos metalúrgicos, as greves se estenderam para outros estados e 
para outras categorias de operários, como os trabalhadores da construção 
civil e os assalariados de São Paulo e Pernambuco, chegando a abarcar, 
ainda em 1979, outras camadas de trabalhadores assalariados, como os 
funcionários públicos e os bancários (PEREIRA, 1981, p. 11-12) 

  

De uma coisa a categoria tinha certeza: a campanha não significou um avanço 

salarial, mas mostrou para os trabalhadores que as mudanças só aconteceriam com 

luta. Apontou aos trabalhadores que estava nas mãos deles as mudanças das 

condições de trabalho e de salário a que estavam subordinados (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS METALÚRGICOS, 2007). 

O movimento grevista alastrou-se e o Tribunal Regional do Trabalho julgou as 

greves ilegais. Mas, nas fábricas, o movimento desconsiderava as decisões e 

continuava a se expandir para fora do ABC Paulista, como São Paulo e Osasco. Um 

mês após a eclosão da greve da Scania, as paralisações já haviam atingido cerca de 

150 mil operários da área metalúrgica (ANTUNES, 1982).  

  
Houve uma diversidade de formas de greve: desde paralisações totais e 
prolongadas (como a Ford), até paralisações setoriais e parciais (como a 
Volks), ou um sem-número de paralisações relâmpago, de curtíssima 
duração (como na Gemmer e na Cima) (ANTUNES, 1982, p. 25-26). 

 

Sader (1988, p. 277), em seu livro “Quando novos personagens entraram em 

cena”, faz uma análise das experiências e lutas dos trabalhadores da grande São 

Paulo nas décadas de 1970 e 1980 e enfatiza que, a partir de 1970, o SMSBCD criou 

uma linha de resistência que alterou profundamente as relações de trabalho nas 

indústrias metalúrgicas da região e influenciou o país. “De uma entidade vazia – 

expressão da perda de funções do sindicato no início da década –, ele se transformará 

numa agência de organização e mobilização dos trabalhadores na defesa de seus 

direitos”. Desta forma, o autor completa que a movimentação operária “[...] não apenas 

forçou alterações de fato nas esferas da política salarial, da liberdade sindical, do 
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direito de greve, como fundamentalmente provocou o nascimento de novos atores no 

cenário político [...]”. (SADER, 1988, p. 26). 

Diante desta realidade de intensa mobilização popular, o Congresso Nacional 

aprovou a Lei n.º 6.767, extinguindo os dois únicos partidos existentes, criados pelo 

AI-2 de 1965: Arena e MDB. Assim, há o retorno ao pluralismo partidário, mesmo com 

restrições legais para a formação de novos partidos:  

 

[...] exigia-se que os partidos obtivessem pelo menos 5% da votação nacional 
e 3% em nove estados diferentes, a fim de se qualificarem para a 
representação no Congresso. Além disso, foi mantida a proibição de registro 
e partidos comunistas. A despeito disso tudo, no começo de 1980 surgiram 
seis partidos, apenas dois dos quais podiam ser considerados sucessores de 
organizações partidárias pré-existentes (LACERDA, 1984, p. 4-5).  

 

Assim, em 1980, mesmo tendo sido cogitada há algum tempo27, a ideia de 

formar um partido dos trabalhadores ganhou força depois das intervenções do 

governo em vários sindicatos, crescendo a necessidade de criar mais ferramentas 

para representar os interesses dos trabalhadores. Em 10 de fevereiro, surgiu, então, 

o Partido dos Trabalhadores (PT), que foi detalhado por Lula em um de seus 

discursos: 

 
Eu percebi a necessidade do Partido dos Trabalhadores (PT). Eu percebi o 
seguinte: de que uma greve não resolve o problema do povo. De que o 
sindicato sozinho não consegue resolver. O sindicato é fundamental para 
determinados tipos de luta da classe trabalhadora. Mas o partido político é 
fundamental para uma briga de toda uma parte da sociedade. E a divisão de 
classe não é o Lula que faz. A divisão de classe é o próprio regime que faz. 
Hoje no Brasil nós temos explorado e explorador. Embora o explorador fale 
em termos de paz social, nós sabemos que a fome não está em cima do 
explorador, está em cima do explorado. Então era necessário que a gente se 
organizasse em um Partido Político para que nós começássemos a mudar 
alguma coisa (DANTAS, 1981, p. 81). 

 

Mesmo com a relativa abertura a partir da possibilidade da criação de novos 

partidos, o regime militar promovia grande repressão sobre os sindicatos. O 

protagonismo e resistência das entidades, em especial a dos metalúrgicos, fizeram 

com que ocorressem outras intervenções no Sindicato nos anos de 1979, 1980 e 

                                                
27 “A ideia de um partido dos trabalhadores foi oficialmente lançada, pela primeira vez, como uma 
resolução do Encontro de Metalúrgicos do Estado de São Paulo, realizado em Lins, São Paulo, em 
janeiro de 1979. A decisão desse encontro sobre política partidária conclamava os trabalhadores a 
superarem sua marginalização, unindo-se para formar um partido marcado pela democracia interna, 
pelo reconhecimento da importância primordial dos trabalhadores na vida social brasileira e pela base 
política independente através da qual o poder seria conquistado” (KECK, 2010, p. 102).  
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1983, períodos em que a categoria sentiu a repressão com a cassação e prisão das 

lideranças sindicais da região. 

Mas, os metalúrgicos continuavam se articulando para cobrar o aumento de 

espaço para a representação dos interesses da classe trabalhadora. Em 1980, por 

exemplo, foi realizada a “Greve dos 41 dias”, em que cerca de 300 mil metalúrgicos 

do ABC paulista e de alguns municípios do interior do estado de São Paulo deflagaram 

greve após recusa da classe patronal em atender suas reivindicações (aumento 

salarial, estabilidade no emprego por 12 meses, entre outras). Na época, a paralisação 

foi a mais longa da história do país, conforme Fig. 2, e fez com que o Sindicato, em 

17 de abril de 1980, sofresse sua terceira intervenção militar.  

 
Os trabalhadores não tiveram todas as suas propostas atendidas, mas o 
movimento teve um alcance muito maior que as reivindicações iniciais. Ele 
abalou profundamente as estruturas de dominação da ditadura e os métodos 
usados para oprimir o povo brasileiro por 16 anos (SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DO ABC, 2010, s.p.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Figura 2 - Suplemento Informativo da TM divulga início da greve que durou 41 dias 

 
 

Fonte: Suplemento Informativo da Tribuna Metalúrgica, n. 94, 1.º abr. (1980). 
 

Oliva (1987, p. 202) expõe um texto divulgado em panfleto distribuído pelo 

Sindicato no fim da greve, que demonstra a posição combatente do “novo 

sindicalismo”: 

 



50 
 

A guerra continua… 
[...] Que os patrões e o governo saibam: 
- Atrás de cada máquina eles terão um trabalhador em guerra. 
- Voltamos apenas para evitar a repressão da polícia do governo, face a face 
e desarmados. 
- A guerra continua porque em nosso coração e em nossa alma carregamos 
a ira dos justos e uma eterna sede de justiça! (OLIVA, 1987, p. 202) 

 

Mesmo após a intervenção no SMSBCD, a greve fez com que a diretoria 

continuasse realizando o trabalho sindical e permanecendo como referência para a 

categoria. Sem os recursos financeiros conquistados a partir da contribuição sindical, 

a diretoria recorreu à criação do fundo de greve, que possibilitou condições de atuação 

dos sindicalistas. 

 
Sob intervenção e com a clara concepção de que o sindicato não é sua 
máquina, nem o prédio onde atua, a diretoria organizou o Fundo de Greve, 
inicialmente, nos porões do Sindicato e, depois, na Igreja da Matriz de São 
Bernardo. Em pouco tempo, o Fundo de Greve aglutinou trabalhadores não 
apenas para a organização da coleta e distribuição de alimentos no caso de 
uma greve, mas como um núcleo de discussão política nos momentos de 
intervenção. Para que esse Fundo sobrevivesse e tivesse as condições 
materiais mínimas de atuação, a categoria passou a contribuir 
financeiramente, direto nas portas das fábricas, na realização de shows, 
festas e vendas de objetos publicitários, como broches, bonés e camisetas 
(SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, 2009, s.p.). 

 

Em 1981, acabou a intervenção e o Sindicato voltou a ser dos trabalhadores. 

Duas chapas concorreram e a primeira foi eleita, com Jair Meneguelli, conforme Fig. 

3, após se tornar conhecida pela organização da greve realizada na Ford, que garantiu 

a criação da primeira comissão de fábrica da história do sindicalismo do país. 

Figura 3 - Posse de Jair Meneguelli 

 
Fonte: Oliva (1987, p. 213). 
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Em 1983, ocorreu nova intervenção no Sindicato, desta vez após a deflagração 

de uma greve de solidariedade aos trabalhadores petroleiros de Paulínia. Segundo 

reportagem do jornal “O Estado de S. Paulo”, divulgada na época (O ESTADO DE S. 

PAULO, 1983, p. 20), o Ministério do Trabalho alegou que “[...] a intervenção em São 

Bernardo não foi com base na lei de greve [...], mas a CLT só considera legal greve 

realizada para reivindicação de melhoria salarial”. 

Mesmo sob intervenção, conseguiam outras formas de organização. Assim, 

enquanto a entidade estava tomada pelos militares em 1983 (permaneceu até 1984), 

os sindicalistas utilizaram recursos do fundo de greve e alugaram um galpão 

localizado na frente da sede do Sindicato para estruturar sua luta. Como forma de 

afrontar o poder, inseriram uma faixa com a frase “Ói nois aqui otra veiz”28, conforme 

Fig. 4. 

 

Figura 4 - Organização dos trabalhadores durante intervenção na sede do Sindicato 

 
Fonte: Oliva (1987, p. 248). 

 

No mesmo ano, foi fundada a Central Única dos Trabalhadores (CUT), durante 

o Primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT), realizado na 

                                                
28 A frase foi pensada pelos sindicalistas a partir da música de mesmo nome, escrita por Adoniran 
Barbosa, em 1969 que dizia: “Se voceis pensam que nóis fumos embora. Nóis enganemos voceis. 
Fingimos que fumos e vortemos. Ói nóis aqui traveis. Nóis tava indo. Tava quase lá. E arresorvemo. 
Vortemos prá cá. E agora, nóis vai ficar fregueis. Ói nóis aqui traveis” (DEMÔNIOS DA GAROA, 1969). 
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cidade de São Bernardo. No evento, ocorrido em 28 de agosto, foi aprovada 

resoluções e planos de luta da nova entidade, que previam a constituição “[...] de 

forma organizada, em nível nacional, das lutas comuns dos trabalhadores”, além de 

ser um [...] organismo representativo, democrático e independente do Estado, dos 

patrões e dos partidos políticos” (CONCLAT, 1983, p. 7). De acordo com o documento, 

escrito a partir do evento, no Congresso estiveram presentes 912 entidades — cerca 

de 5 mil delegados que representavam cerca de 12 milhões de trabalhadores de todo 

o país (CONCLAT, 1983, p. 32).  

Assim, os trabalhadores seguiram reivindicando melhores condições de 

trabalho e salário até o fim da ditadura militar, que ocorreu com a eleição do presidente 

Tancredo Neves, em 1985, encerrando um período de 21 anos de repressão contra a 

sociedade brasileira e, em especial, a classe trabalhadora. Encerrou-se também, 

segundo os historiadores, o “novo sindicalismo”. 

 

1.5 A VOZ DOS TRABALHADORES NAS PÁGINAS DOS JORNAIS: IMPRENSA 

SINDICAL E O SURGIMENTO DA TRIBUNA METALÚRGICA 

 

A movimentação dos trabalhadores no século XX foi acompanhada e noticiada 

por veículos de comunicação da chamada grande imprensa. Mas, não só por eles: os 

jornais operários surgiram a partir da organização dos trabalhadores e não só 

divulgaram, como também conduziram as lutas de acordo com seus interesses de 

classe. 

Este tipo de comunicação, segundo Ferreira (1988), tem como característica 

principal a ligação com a organização da classe trabalhadora (partido, sindicato ou 

qualquer outro tipo de associação de trabalhadores).   

  
Quando se fala em imprensa operária, imediatamente se imagina uma 
imprensa produzida por operários. Isto se considerada do ponto de vista do 
emissor, mas, se do ponto de visto do receptor, é aquela que se dirige 
propriamente ao público operário. Do ponto de vista da mensagem 
(conteúdo), pode-se também considerar como imprensa operária aquela cuja 
temática básica são os problemas dessa classe social (FERREIRA, 1988, p. 
5). 

  

A partir da divisão criada por Ferreira (1988), é possível compreender o 

desenvolvimento dessa imprensa no Brasil. Segundo a autora, são três fases: a 

primeira, denominada como anarcossindicalista, é iniciada concomitantemente ao 
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processo de urbanização do país no século XIX e concluída entre 1922 e 1930, com 

a mudança de orientação sofrida pelo operariado brasileiro. A segunda fase começou 

com a fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e seguiu até o golpe militar de 

1964, sendo chamada de imprensa sindical-partidária. Já a terceira, teve início e se 

fortaleceu no meio operário brasileiro na década de 1970 quando do processo de 

enfrentamento do sistema vigente (FERREIRA, 1988). Portanto, a nova forma de 

produzir a imprensa sindical nasceu concomitantemente ao movimento do “novo 

sindicalismo”, desenvolvendo-se no decorrer dos processos de mobilização dos 

trabalhadores e no avanço das lutas pela redemocratização do país.   

Os pressupostos fundamentais da imprensa sindical do terceiro período (que 

corresponde ao nosso recorte de estudo), de acordo com a pesquisa realizado por 

Araújo (1989), seriam: 

 possuir características próprias em termos do que e como informar, “[...] 

ultrapassando o nível informativo e conectando-o às condições de vida e 

trabalho de seu público para, efetivamente, emitir opinião” (ARAÚJO, 1989, p. 

19);  

 difundir abertamente os interesses de uma categoria e da classe trabalhadora 

como um todo;  

 veicular conteúdo que respondia a interesses de seus grupos, como salários e 

condições de trabalho, por exemplo, ou seja, “[...] a sua capacidade de nutrição 

se dá a partir do próprio meio para o qual se destina — os trabalhadores” 

(ARAÚJO, 1989, p. 19, grifo do autor); 

 obedecer a critérios internos para a produção da notícia, com forte viés político-

ideológico, pela sua condição de veículo oficial dos sindicatos. 

Nesse contexto e com essas características, surgiram os primeiros meios de 

comunicação sindicais da região do ABC Paulista, sendo o primeiro em setembro de 

1964 — O Metalúrgico — editado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires 

e Rio Grande da Serra. De acordo com Petrolli (1993, p. 3), a principal razão pela 

demora do surgimento da imprensa sindical na região foi “[...] a falta de recursos 

financeiros, aliada aos longos períodos de intervenções governamentais nos 

sindicatos ou diretorias pelegas que não queriam se indispor com a classe patronal”. 
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O autor destaca ainda que, antes do surgimento dos jornais sindicais, a 

comunicação entre os sindicatos com os trabalhadores era principalmente realizada 

no “boca a boca”, sendo, em alguns casos, distribuídos panfletos nas portarias das 

fábricas, quando havia recursos para tanto:  

 

Para driblar a segurança das empresas e os “dedos-duros”, os militantes 
faziam o contrabando dos panfletos para os interiores das fábricas 
distribuindo discretamente aos companheiros de mão em mão nos 
restaurantes, vestiários e banheiros. O operário que fosse flagrado pela 
chefia portando algum panfleto poderia perder o seu emprego. Participar do 
sindicato era um risco (PETROLLI, 1993, p. 3). 
 

Mesmo com toda dificuldade, resgatando um antigo desejo de conceber um 

jornal para dialogar com os trabalhadores e, ainda, estimulados pela movimentação 

sindical que começou a ressurgir na década de 1970, outros sindicatos criaram seus 

veículos de comunicação. O então SMSBCD foi um deles e lançou a Tribuna 

Metalúrgica (TM) em junho de 1971. No editorial de sua primeira edição, o jornal 

explicitou seus objetivos. “Este jornal será a sua voz”. “Leia e divulgue-o, ofereça-nos 

sugestões, participe efetivamente do progresso de nossa entidade”. E, ainda, “seu 

conteúdo será o seu guia, e é o que esperamos”, conforme Fig. 5. Desta forma, “[...] 

representava uma iniciativa que não visava apenas atingir os metalúrgicos. Revelava 

uma estratégia: a veiculação das ‘vozes operárias’, o desejo de que participassem 

efetivamente do sindicato” (PARANHOS, 1999a, p. 29). 

 

Figura 5 - Editorial da primeira edição da Tribuna Metalúrgica 

 
Fonte: Tribuna Metalúrgica, ed. 1, jul. (1971). 

 

A TM foi fundada pelo jornalista especializado em imprensa sindical Antônio 

Félix Nunes, que também foi responsável pela implantação de diversos jornais 
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sindicais do país. Nunes editou a TM por 10 anos, entre 1971 e 1981. O jornalista, 

contou que a “[...] Tribuna foi fundamental para aproximar o Sindicato da base, 

contribuindo para ampliar a mobilização dos trabalhadores, decisiva para ajudar na 

mudança dos rumos da nossa história política” (SINDICATO DOS METALÚRGICOS 

DO ABC, 2001c, s.p.29). Ainda segundo Nunes, o jornal teve papel decisivo “[...] na 

eclosão dos movimentos, como a primeira greve que sacudiu o país” (SINDICATO 

DOS METALÚRGICOS DO ABC, 2001c, s.p). 

Já Lula, que fazia parte da diretoria do Sindicato na época da criação da TM, 

destacou:  

 

A Tribuna surgiu em um período difícil para a atuação sindical no Brasil. Era 
o governo do general Médici, e o clima de repressão estava muito pesado no 
país. Vivíamos em plena ditadura militar. A razão principal para que o jornal 
fosse criado foi o fato de o Sindicato precisar de um instrumento de 
comunicação que facilitasse o contato com a categoria, que tornasse esse 
contato mais eficaz. A Tribuna sempre foi uma ferramenta de orientação e 
luta para os metalúrgicos da região. O seu papel nesse sentido foi muito 
grande — e continua sendo (SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, 
2001c, s.p). 

 

Entretanto, Sampaio (1990) revela que, no início, o jornal não tinha grande 

aceitação por parte dos trabalhadores, devido ao Sindicato estar, em alguns 

momentos, sob o comando de pelegos. 

 
Geralmente, o trabalhador pegava o jornal e o jogava no lixo, pois aquela 
direção do Sindicato não tinha credibilidade alguma. Somente a partir de um 
certo momento é que o jornal parou de ser jogado fora, quando começou a 
publicar matérias de interesse para a classe trabalhadora (SAMPAIO, 1990, 
p. 196).  

 

Neste contexto, para o jornal ser aceito pelos trabalhadores, os temas 

divulgados mudaram e passaram a ser campanhas salariais, discussões sobre as 

possibilidades de luta da classe trabalhadora, orientações sobre as leis trabalhistas, 

cotidiano dos operários, além de enfatizar a importância do sindicato, suas 

assembleias e reuniões e, entre 1978 e 1980, o andamento das greves da categoria 

(PARANHOS, 1999a, 1999b).  

                                                
29 Como não foi encontrada extensa bibliografia sobre a história da TM e Félix Nunes faleceu no início 
de 2017, utilizamos entrevista concedida por ele ao Sindicato em 2001, durante comemoração aos 30 
anos da criação da TM. A referência encontra-se em SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, 
2001c, s.p. 
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Outra estratégia utilizada foi a criação do João Ferrador, conforme Fig. 6, 

idealizado por Nunes “[...] em um momento em que o Sindicato procurava conquistar 

maior credibilidade junto à categoria” (VIEIRA, 1996, p. 58). Vários cartunistas 

ajudaram a formar o personagem: Fortuna criou a imagem, Laerte fez os primeiros 

movimentos e, finalmente, o João Ferrador ganhou o traço final do ilustrador Hélio 

Vargas (VIEIRA, 1996, p. 58).  

 

Figura 6 - Personagem João Ferrador 

 

Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (2019).  

 

Os bilhetes do personagem eram direcionados ao “alto escalão” do governo, 

reivindicando direitos dos metalúrgicos, conforme Fig. 7. “Se não havia condições para 

o enfrentamento direto, lá estava o João satirizando o governo e passando para a 

categoria a necessidade de não se conformar com a situação que ela atravessava” 

(SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, 2019, s.p.). Desta forma:  

 

A figura do João Ferrador acabou se tornando um símbolo para a categoria, 
principalmente pela identificação com uma oposição vigorosa ao regime 
militar, pela postura crítica e de denúncia contra os desmandos cometidos 
pelos patrões e pela vitalidade e disposição em favor da luta dos 
trabalhadores. Ele representava o trabalhador consciente e que se 
organizava para reivindicar seus direitos (MIANI, 2007, p. 2). 
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Figura 7 - Bilhete do João Ferrador publicado na TM 

 
Fonte: TM, fev., ed. 56, (1980a, p. 2). 

 

Ao expor as reivindicações dos trabalhadores, a TM buscou desencadear uma 

vontade de participação e mobilização dos trabalhadores metalúrgicos. Paranhos 

(1999b) frisa que esta intenção encontrava respaldo não só pelo uso do personagem 

João Ferrador, mas também em outras colunas do jornal, como, “Nossa Opinião”, 

“Legislação Trabalhista”, “Notícias das Fábricas”, e o “Repórter Metalúrgico”. 
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“Desenvolvendo, portanto, uma lógica de identificação operária na qual a categoria 

reconhecia-se pelo trabalho fabril e, necessariamente, como ‘classe’” (PARANHOS, 

1999b, p. 158). 

Como um processo natural de consolidação, a imprensa sindical também se 

transformou no período do “novo sindicalismo”. Para o jornalista sindical Verdelho 

(1986 apud MIANI, 2010), que nomeou esse novo período dos jornais sindicais como 

“nova imprensa sindical”, duas de suas novas principais características foram:   

 
A multiplicidade de meios utilizados para a comunicação, principalmente pela 
atuação dos “técnicos”, que vão aprofundando seus conhecimentos sobre a 
realidade dos interlocutores (categoria para qual trabalham) e desenvolvendo 
ou resgatando outros meios impressos, como cartazes, gibis, cartilhas [...]; e 
o desenvolvimento de uma imprensa diária e, com ela, um novo estilo e uma  
linguagem própria para se comunicar, a “linguagem do trabalhador”, 
surgimento do hábito de leitura entre os trabalhadores, afinal ‘a imprensa 
sindical diária é efetivamente lida e tem a participação real dos interlocutores’ 
(VERDELHO, 1986 apud MIANI, 2010, p. 144). 
 

Entre as características apresentadas por Verdelho (1986), merece destaque o 

fato de a imprensa sindical ter passado por um processo de profissionalização que 

levou jornalistas, fotógrafos e cartunistas para as redações. Estes profissionais, no 

entanto, em alguns momentos foram impedidos de realizar o seu trabalho — como 

nos períodos de intervenção nos sindicatos, por exemplo —, restando à própria 

diretoria do sindicato, mesmo cassada, a tarefa de produzir os boletins, imprimi-los e 

levá-los até os trabalhadores, como foi possível verificar nos depoimentos de nossos 

entrevistados.  

As dificuldades de produção e distribuição devido aos sucessivos governos 

militares impactavam diretamente na periodicidade da TM, que circulava apenas uma 

vez por mês, com oito páginas. Em alguns momentos foi semanal e, em outros, não 

conseguia ter regularidade definida. “Durante algumas greves, circulou quase de 

forma clandestina e foi fundamental para a manutenção dos movimentos. Aliás, em 

vários momentos, era comum o jornal ser levado para dentro da fábrica às escondidas” 

(SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, 2001a, s.p.).  

Estas dificuldades fizeram com que o Sindicato pensasse na criação de um 

veículo mais ágil, de fácil produção e menor em quantidade de páginas. Desta forma, 

ele poderia ser produzido diariamente, lido e descartado rapidamente pelos 

metalúrgicos, um fato importante, pois, na época, muitas pessoas eram despedidas 

ou presas se estivessem lendo o jornal.  



59 
 

Assim, surgiu o Suplemento da Tribuna Metalúrgica e, entre os anos de 1979 

e 1987, a TM passou, em alguns momentos, a ser imprensa concomitantemente ao 

novo veículo, como pode ser observado no Quadro 1. A estratégia dos metalúrgicos 

operacionalizou a produção e distribuição das publicações. Isso porque a TM tinha em 

média oito páginas, exigindo tempo e estrutura para ser produzida. Já o Suplemento, 

possuía apenas uma página impressa frente e verso, com notícias recortadas dos 

principais jornais do país e informações rápidas escritas muitas vezes com pincel 

atômico ou datilografadas. Por ter uma produção mais simples, era diária, ao contrário 

da TM que geralmente tinha periodicidade mensal. 

 

Quadro 1 - Cronologia do jornal de 1971 a 198530 

Nome  Período (ano) Edições 

Tribuna 
Metalúrgica 

1971 Edições n.º 1 a n.º 5: 
n.º 01, jul/1971 
n.º 02, ago/1971 
n.º 03, set/1971 
n.º 04, out/1971 
n.º 05, dez/1971 

Tribuna 
Metalúrgica 

1972 Edições n.º 6 a n.º 14: 
n.º 06, jan/1972 
n.º 07, fev/1972 
n.º 08, mar/1972 
n.º 09, mai/1972 
n.º 10, jun/1972 
n.º 11, ago/1972 
n.º 12, set/1972 
n.º 13, nov/1972 
n.º 14, dez/1972 

Tribuna 
Metalúrgica 

1973 Edições n.º 15 a n.º 20: 
n.º 15, jan/1973 
n.º 16, fev-mar/1973 
n.º 17, abr-mai/1973 
n.º 18, ago-set/1973 
n.º 19, nov/1973 
n.º 20, dez/1973 

Tribuna 
Metalúrgica 

1974 Edições n.º 21 a n.º 26: 
n.º 21 jan/1974 
n.º 22 fev-mar/1974 
n.º 23 mai-jun/1974 
n.º 24 jul/1974 
n.º 25 out/1974 
n.º 26 dez/1974 

                                                
30 Breve cronologia para entender os diversos momentos e veículos utilizados pelo Sindicato para 
mobilizar os trabalhadores durante o “novo sindicalismo”. Com informações do Cempi do SMABC. 
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Tribuna 
Metalúrgica 

1975 Edições n.º 27 a n.º 31: 
n.º 27, jan/1975 
n.º 28, abr/1975 
n.º 29, jun/1975 
n.º 30, jul/1975 
n.º 31, nov/1975 

Tribuna 
Metalúrgica 

1976 Edições n.º 32 a n.º 39: 
n.º 32, jan/1976 
n.º 33, mar/1976 
n.º 34, mai/1976 
n.º 35, jul/1976 
n.º 36, ago/1976 
n.º 37, set/1976 
n.º 38, out/1976 
n.º 39, dez/1976 

Tribuna 
Metalúrgica 

1977 Edições n.º 40 a n.º 44: 
n.º 40, fev/1977 
n.º 41, abr/1977 
n.º 42, jul/1977 
n.º 43, set/1977 
n.º 44, dez/1977 

Tribuna 
Metalúrgica 

1978 Edições n.º 45 a n.º 49: 
n.º 45, fev/1978 
n.º 46, jun/1978 
n.º 47, set/1978 
n.º 48 nov/1978 
n.º 49, dez/1978 

Tribuna 
Metalúrgica 

1979 Edições n.º 50 a n.º 55: 
n.º 50, fev/1979 
n.º 51, jun/1979 
n.º 52, ago/1979 
n.º 53, out/1979 
n.º 54, nov/1979 
n.º 55, dez/1979 

Tribuna 
Metalúrgica 

1980 Edições n.º 56 a n.º 58: 
n.º 56, fev/1980 
n.º 57, abr/1980 
n.º 58, dez/1980 

Tribuna 
Metalúrgica 

1981 Edições n.º 59 a n.º 62: 
n.º 59, abr/1981 
n.º 60, jun/1981 
n.º 61, ago/1981 
n.º 62, dez/1981 

Tribuna 
Metalúrgica 

1982 Edições n.º 63 a n.º 65: 
n.º 63, fev./1982 
n.º 64, jun./1982 
n.º 65, nov./1982 

Tribuna 
Metalúrgica 

1983 Edições n.º 66 a n.º 69:     
n.º 66, jan./1983 
n.º 67, mar./1983 
n.º 68, mai.-jun./1983 
n.º 69, ago.-set/1983 
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Tribuna 
Metalúrgica 

1984 Não foi impressa nenhuma edição da TM. 

Tribuna 
Metalúrgica 

1985 Edições n.º 70 a n.º 75: 
n.º 70, fev./1985 
n.º 71, mai./.1978 
n.º 72, jul./1978 
n.º 73, ago./1978 
n.º 74, out./1978 
n.º 75, dez./1978 

Suplemento 
Informativo da 
Tribuna 
Metalúrgica 

1979 Edições n.º 1 (02 de out. 1979) a n.º 44 (20 dez. 1979) - 
edições diárias.  

Suplemento 
Informativo da 
Tribuna 
Metalúrgica 

1980 Edições n.º 45 a n.º 99. 

Suplemento 
Informativo dos 
Metalúrgicos 

1980 Edições n.º 99 a n.º 165. 

Suplemento 
Informativo dos 
Metalúrgicos 

1981 Edições n.º 166 a n.º 250. 

Suplemento 
Informativo da 
Tribuna 
Metalúrgica 

1981 Edições n.º 250 a n.º 316. 

Suplemento 
Informativo da 
Tribuna 
Metalúrgica 

1982 Edições n.º 317 a n.º 473. 

Suplemento 
Informativo da 
Tribuna 
Metalúrgica 

1983 Edições n.º 474 a n.º 614. 

Suplemento 
Informativo da 
Tribuna 
Metalúrgica 

1984 Edições n.º 614 a n.º 753 (há duas edições diferentes 
com o mesmo número 614). 

Suplemento 
Informativo da 
Tribuna 
Metalúrgica 

1985 Edições n.º 753 a n.º 918. 
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Edições especiais  1982 - 1985 Neste período, foram lançadas diversas edições 
especiais com numeração própria. Algumas não possuem 
numeração, apenas data. Elas eram lançadas para falar 
de temas específicos como saúde, cidadania, eleições 
para Cipa (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes), eleições de membros de comissão de fábrica, 
entre outros. 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados fornecidos pelo Cempi – Centro de Memória, Pesquisa e 
Informação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (2019). 
 

Além deles, outra forma de comunicação funcionava como instrumento de 

organização dos trabalhadores. Em 1979, com a intervenção no SMSBCD, a produção 

e circulação de seus veículos ficaram prejudicadas. E a ajuda veio do ABCD Jornal, 

que ofereceu suas páginas para que os líderes sindicais afastados pudessem se 

comunicar com os trabalhadores e repassar informações do comando de greve. A 

publicação, criada 1976 por membros da Ala Vermelha — organização de luta armada 

dissidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) —, ganhou reconhecimento entre 

o movimento operário do ABC. Em seu estudo sobre o jornal, Magalhães (2018, p. 48) 

revela que: 

 

Devido a qualidade e prestígio do ABCD Jornal, o impresso chegou à 
condição de porta-voz reconhecido pelo movimento metalúrgico e por suas 
lideranças, em um momento em que os sindicatos se viam sob ameaça 
constante de intervenção por parte das autoridades.  

 

Petrolli (2003) revela que nos períodos de greves e intervenção do Sindicato, o 

ABCD Jornal passou a circular diariamente, com duas páginas e 50 mil exemplares e 

destaca, ainda, que a “[...] sua distribuição era feita nas portas das fábricas e no 

Estádio Municipal de Vila Euclides, onde eram realizadas as assembléias (sic) dos 

metalúrgicos” (PETROLLI, 2003, p. 9). 

Deste modo, utilizando-se dos três veículos de comunicação, além de panfletos 

e cartazes, o Sindicato teria conseguido criar a “[...] imagem e o discurso de uma 

identidade operária, um discurso político de identificação operária, os quais teriam 

encontrado eco entre os operários metalúrgicos” (MACEDO, 2010, p. 22).  

E o reconhecimento da TM por parte dos trabalhadores cresceu a cada dia, 

como é possível observar a partir do aumento da tiragem ao longo do “novo 

sindicalismo”: de acordo com Primo (1996 apud PARANHOS, 1999b, p. 157), “[...] a 

diretoria mandou imprimir 15 mil exemplares do primeiro número da Tribuna 

Metalúrgica e, em novembro de 1971, aumentou a tiragem para 30 mil jornais”. Ainda 
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de acordo com o autor, “[...] em junho de 1974, a tiragem da Tribuna Metalúrgica 

passou para 40 mil, quando havia 92869 operários trabalhando nas indústrias da 

região” (PRIMO, 1996 apud PARANHOS, 1999b, p. 157), dados que mostram que a 

tiragem representava quase a metade do número de metalúrgicos do ABC, ou um 

jornal para cada dois trabalhadores.  

Ainda sobre o aumento da tiragem, Petrolli (2003, p. 8) revela que, em 1979, 

devido ao grande número de greves envolvendo também outras categorias 

profissionais em todo o Grande ABC, os sindicatos dobraram o número de edições 

impressas, chegando, em 1980, durante a campanha salarial, a “450 mil boletins para 

as três assembleias gerais e 600 mil suplementos da Tribuna Metalúrgica [...]” (TM, 

1980b, p. 5). 
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2 MEMÓRIA E HISTÓRIA ORAL 

 

Neste capítulo, abordamos alguns conceitos que acreditamos ser importantes 

para o entendimento de nossa pesquisa, como memória (individual e coletiva), sua 

relevância como um instrumento de manutenção do discurso oficial, além de uma 

breve introdução ao método de história oral e seus procedimentos de aplicação e uso. 

 

2.1 MEMÓRIA INDIVIDUAL X MEMÓRIA COLETIVA 

 

O ser humano possui uma habilidade que o torna uma espécie singular: a 

capacidade de rememorar acontecimentos, sejam aqueles vividos por ele ou não. 

Entretanto, esse atributo não seria possível se o homem não tivesse a competência 

de registrar o passado, retendo-o na memória e/ou em outros meios. 

Antes do advento da escrita — que ocorreu cerca de 3 mil anos a.C. — a raça 

humana dependia da memória e transmitia oralmente suas ações, de geração em 

geração. Mesmo depois do surgimento da escrita, o homem continuou a depender da 

memória para registrar, agora em papel, as experiências vividas por meio da 

reprodução do que foi vivenciado: a “[...] propriedade de conservar certas informações 

[...] graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, 

ou que ele representa como passadas” (LE GOFF, 1990, p. 423).  

Nessa perspectiva, Izquierdo (2002) destaca que há duas formas de 

contemplar o fluxo do tempo: desde o passado rumo ao futuro ou do futuro retornando 

ao passado. 

 
Em qualquer um dos casos, o fluxo nos atravessa num ponto, que 
denominamos presente. [...] em ambas concepções do tempo, o futuro (ou o 
passado) são consequências de algo quase imaterial como é o presente; de 
um simples ponto. Esse ponto evanescente, porém, é nossa única posse real: 
o futuro não existe ainda [...] e o passado não mais existe, salvo sob a forma 
de memórias. Não há tempo sem um conceito de memória; não há presente 
sem um conceito do tempo; não há realidade sem memória e sem uma noção 
de presente, passado e futuro (IZQUIERDO, 2002, p. 89).   

 

E, apesar de os estudos sobre a memória estarem datados no final do século 

XIX e no início do XX, sobretudo no campo da Psicologia e da Filosofia, a relação 

complexa entre passado, presente e futuro que permeia o conceito fez com que o 

termo passasse a ser estudado também em diferentes áreas do conhecimento como 

História, Sociologia, Medicina, entre outras. Muitos destes trabalhos apontavam a 
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memória e as recordações como processos exclusivamente individuais. Vista sob tal 

perspectiva, a primeira definição que salta à evocação é a das experiências 

individuais, aquelas que, de alguma forma, são armazenadas no nosso cérebro.  

Na obra de Henri Bergson (1896) Ensaio sobre a relação do corpo com o 

espírito, o filósofo francês apontou a ideia de que a memória e as recordações seriam 

processos unicamente individuais ao afirmar que “[...] nossa percepção completa está 

carregada de imagens que nos pertencem pessoalmente [...]” (BERGSON, 2010, p. 

70). Portanto, a memória seria uma percepção subjetiva e individual da realidade, um 

estoque que cresce a cada momento, ou seja, o conjunto da experiência obtida. 

O autor também defendia que a memória se conserva como se fosse um 

depósito que acumula lembranças e que são ativadas para que possamos realizar 

determinada ação. Desta forma, quando o indivíduo lembra/pensa algo, surgem 

imagens que, mediadas pela presença do corpo, provocam ações/atitudes. Assim, a 

imagem chegaria até o cérebro e voltaria em forma de ação-reação do corpo, ou seja, 

repetições, mecanismos motores ou, como Bergson (2010) denominou, memória-

hábito. Por outro lado, haveria também a memória-lembrança: aquela independente 

de hábitos, formada por “lembranças isoladas, singulares, que constituiriam autênticas 

ressurreições do passado” (BERGSON, 1990, apud BOSI, 2001, p. 48). Assim, é sob 

a forma de imagens-lembranças que a memória-lembrança registra os 

acontecimentos de nossa vida cotidiana, atribuindo a cada fato um lugar, uma data. 

“Ela acaba por armazenar o passado pelo mero efeito de uma necessidade natural” 

(BERGSON, 2010, p. 86). 

Bergson representou a memória a partir da figura de um cone invertido,  

conforme Fig. 8, em que, na base, temos “[...] as lembranças que ‘descem’ para o 

presente e, no vértice, estariam os atos perceptuais que se cumprem no plano do 

presente e deixam passar as lembranças” (BOSI, 2003, p. 38). 

 

Figura 8 - Cone invertido de Bergson 

 
Fonte: Bergson (2010, p. 178). 
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Desta forma, o plano representado pela letra P é o presente. S é o ponto de 

contato do presente com o passado e todo o cone (AB) é memória, ou seja, a 

totalidade de lembranças acumuladas que, ao tocar o presente, as recordações do 

passado seriam lembradas em nosso presente. 

Contrapondo a ideia de seu professor Bergson, Halbwachs defendeu em sua 

obra “A memória coletiva” (2003)31 que essas memórias se localizam fora do indivíduo. 

Parte da ideia de que o ser humano nunca estaria a sós, pois sempre participa de 

grupos e, com e a partir deles, armazenaria as lembranças sobre os fatos. Assim, 

mesmo fazendo parte de acontecimentos vivenciados individualmente, as lembranças 

surgiriam de noções comuns, dos outros, de conjuntos de memórias individuais que 

permitiriam a constituição da memória coletiva. Portanto, a memória não deveria ser 

avaliada isoladamente, mas sim em relação à experiência social do grupo em que o 

sujeito está inserido, não dependendo só da sua subjetividade, mas do seu 

relacionamento com outros sujeitos sociais. O autor elucida sua teoria a partir de um 

exemplo: 

 
Suponhamos que eu passeie sozinho. Será que se poderá dizer que deste 
passeio guardei apenas lembranças individuais, só minhas? Contudo, apenas 
em aparência andei sozinho. […] Em todos esses momentos, não posso dizer 
que estive sozinho […] pois em pensamento eu me situava neste ou naquele 
grupo (HALBWACHS, 2003, p. 30-31). 

 

Portanto, os sujeitos estariam em uma espécie de diálogo constante com 

diversos grupos sociais e, a partir desse relacionamento social com igreja, família, 

profissão etc., seria criada a memória sobre determinado fato. Assim, o indivíduo 

sozinho não criaria lembranças, ou pelo menos não seria capaz de sustentá-las por 

muito tempo, pois precisaria do apoio dos testemunhos de outras pessoas para gerá-

las. Nas palavras de Halbwachs (2003, p. 29), “[...] recorremos a testemunhos para 

reforçar ou enfraquecer e também para completar o que sabemos de um evento sobre 

o qual já temos alguma informação”. 

Ainda de acordo com o autor, seria necessário o consentimento entre as 

lembranças dos sujeitos para que elas possam se complementar, formando uma 

memória coletiva a partir dessas recordações. Isso porque, segundo Halbwachs 

(2003), esses “quadros sociais da memória” servem como pontos de referência para 

                                                
31 A obra “A memória coletiva” foi publicada postumamente em 1950, cinco anos após a morte do 
autor no campo de concentração nazista na Alemanha. Em nosso estudo, utilizamos uma edição 
publicada em 2003. 
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a construção das lembranças determinando o que deve ser esquecido, lembrado ou 

silenciado pelos sujeitos. Contribuem, então, para a manutenção e coesão dos 

grupos, na medida em que ajudam a produzir o sentimento de identidade dos seus 

membros.  

Michael Pollak (1992) foi outro importante pesquisador da memória na área das 

Ciências Sociais. O autor também trabalhou com a forma coletiva da memória e, a 

partir do artigo “Memória e identidade social” (1992), destacou que “[...] mesmo no 

nível individual o trabalho da memória é indissociável da organização social da vida” 

(POLLAK, 1992, p. 14).  

Em muitos momentos, as definições de memória de Halbwachs (2003) e de 

Pollak (1992) encontram pontos de contato. No geral, os autores indicaram a memória 

como um fenômeno coletivo, uma construção social. Entretanto, também há 

divergências nas teorias dos dois. Enquanto para Halbwachs é suficiente ao afirmar o 

caráter coletivo da memória, no entendimento de Pollak (1992, p. 204), “[...] em todos 

os níveis, a memória é um fenômeno construído social e individualmente”. Assim, 

Pollak defende que o sujeito também tem suas lembranças individuais, sendo capaz 

de formar, evocar e colaborar com a construção das lembranças dos grupos. O 

indivíduo conduziria as influências que chegam dos grupos e construiria suas próprias 

recordações, portanto, não estaria totalmente sujeito aos “quadros sociais da 

memória” de Halbwachs.  

Ainda analisando a obra dos dois autores, para Halbwachs (2003) a memória 

tem uma especificidade seletiva, uma vez que não é possível gravar tudo que 

acontece. Pollak (1992) denomina “enquadramento da memória” o processo de 

escolha que constitui a criação da memória: alguns eventos seriam escolhidos em 

detrimento de outros, mas não de modo casual. Haveria a intenção de se evocar 

memórias “enquadradas” com o intuito de manter uma unidade social do grupo ao 

qual o sujeito pertence, uma mesma “versão” dos fatos que já foram consolidados ao 

longo do tempo pelo grupo. O autor enfatiza ainda que este tipo de enquadramento 

seria comum “[...] em organizações políticas, sindicais, na igreja, enfim, em tudo aquilo 

que leva os grupos a solidificarem o social” (POLLAK, 1992, p. 206). 

Pollak (1992) ainda trabalha com outro conceito que, segundo ele, faz parte da 

memória coletiva. “Vestígios datados da memória” foi desenvolvido a partir de 

entrevistas que realizou com dois grupos de pessoas: aquelas com intensa vida 

pública e com donas de casa. Para o autor, sua definição seria o que fica gravado na 

https://www.sinonimos.com.br/corroborar/
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memória como a data exata de um fato. “Em função da experiência de uma pessoa, 

de sua inscrição na vida pública, as datas da vida privada e da vida pública vão ser 

ora assimiladas, ora estritamente separadas, ora vão faltar no relato ou na biografia” 

(POLLAK, 1992, p. 202). Já quando as entrevistas foram realizadas com donas de 

casa, “[...] as datas precisas que pudemos identificar em seus relatos eram as da vida 

familiar. [...] havia uma nítida imprecisão em relação às datas públicas, ligadas à vida 

política” (POLLAK, 1992, p. 202). Ou seja, o sujeito com intensa vida pública/política, 

ao evocar suas lembranças de sua vida privada, as associa a fatos políticos dos quais 

participou, ao contrário das pessoas que não possuem esta característica, que tiveram 

certa dificuldade em evocar memórias sobre fatos da vida pública.  

Se os autores até agora citados discordam em alguns pontos sobre o caráter 

individual ou coletivo da memória, eles concordam que há uma reconstrução contínua 

do passado no e pelo presente. Assim, entendem que é no tempo presente que os 

fatos passados são atualizados e ressignificados. Para Bergson (2010, p. 69) “[...] se 

colocarmos a memória, isto é, uma sobrevivência das imagens passadas, estas 

imagens irão misturar-se constantemente à nossa percepção do presente e poderão 

inclusive substitui-la”. Já para Halbwachs (2003, p. 75) “[...] a lembrança é em larga 

medida uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do 

presente, e, além disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas 

anteriores e de onde a imagem de outrora manifestou-se já bem alterada”. Pollak 

(1992) defende que as lembranças remetem sempre ao presente, reinterpretando o 

passado. Portanto, “[...] devemos pensar que a memória não é o passado, mas a 

rememoração desse passado feita no presente de um indivíduo e determinada pelas 

condições presentes no momento” (PERAZZO; CAPRINO, 2011, p. 814).  

Ponderando sobre o tema memória, percebemos também que nenhuma 

lembrança do passado evocada no presente é neutra, pois estão em jogo diferentes 

relações de poder e grupos sociais dos quais o indivíduo faz parte. Em outra obra, 

“Memória, esquecimento, silêncio” (1989), Pollak chamou atenção para as diferentes 

versões sobre os fatos evocados, apontando para as formas como este processo 

ocorre entre a memória oficial e dominante e o que ele chama de “memórias 

subterrâneas”. Essas, segundo o autor, seriam muito comuns em minorias políticas, 

grupos marginalizados, movimentos sociais etc., portanto, “[...] parte integrante das 

culturas minoritárias e dominadas, [que] se opõem à “memória oficial”, no caso a 
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memória nacional” (POLLAK, 1989, p. 4). Simson (2003, p. 15) também se apropriou 

do termo e destaca:  

 
Estas memórias se expressam quando conflitos sociais as evocam ou quando 
os pesquisadores que se utilizam do método biográfico ou da história oral 
criam as condições para que elas emerjam e possam então ser registradas, 
analisadas e passem então a fazer parte da memória coletiva de uma dada 
sociedade. 

 

Para Araújo e Santos (2007, p. 104), “[...] marcadas pelo que não foi dito e pelo 

silêncio, estas memórias podem aparecer não só entre Estado dominador e a 

sociedade civil, como também entre a sociedade englobante e grupos minoritários”. 

As autoras, ao analisar a obra de Pollak, ainda enfatizam que fazem parte das 

memórias subterrâneas, “as lembranças ‘proibidas’ e ‘indizíveis’ que muitas vezes se 

opõem à mais legítima e poderosa das memórias coletivas: a memória nacional”. 

Esta “memória oficial” muitas vezes é propagada por meio de instituições 

dominantes como as escolares, “[...] que reproduzem essas versões solidificando uma 

certa memória social e operando em sentido inverso ao da lembrança pessoal, tão 

mais veraz em suas hesitações, lacunas e perplexidades” (BOSI, 2003, p. 23). Desta 

forma, torna-se cada vez mais importante as entrevistas de história oral pois se trata 

de um método capaz de trabalhar com esse tipo de experiência, fazendo com que 

essas memórias subterrâneas sobrevivam e sejam transmitidas e que haja “[...] 

geração de conhecimento histórico sobre a memória cultural de qualquer grupo 

social32” (GALINDO, 2009, apud COVARRUBIAS; ALVARADO, 2015, p. 9, tradução 

nossa).  
 

2.2 HISTÓRIA ORAL: O TESTEMUNHO SOBRE OS ACONTECIMENTOS 

 

Paul Thompson, em “A voz do passado” (1992, p. 22), destaca que, antes do 

século XX, o enfoque da história era essencialmente político. “Uma documentação da 

luta pelo poder, onde pouca atenção mereceram as vidas das pessoas comuns [...]”. 

Isso porque, de acordo com o autor, os historiadores que pertenciam às classes que 

administravam e governavam o país consideravam ser isso o que mais importava.  

 

 

                                                
32 Do original: “[...] generación de conocimiento histórico sobre la memoria cultural de cualquier grupo 
social” (GALINDO, 2009, apud COVARRUBIAS; ALVARADO, 2015, p. 9).  
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Não haviam desenvolvido qualquer interesse pelo ponto de vista do 
trabalhador [...]. Porém, mesmo que tivessem desejado escrever um tipo 
diferente de história, isso não teria sido nada fácil, pois a matéria-prima a 
partir da qual a história era escrita, os documentos, haviam sido preservados 
ou destruídos por pessoas que tinham as mesmas prioridades. Quanto mais 
um documento fosse pessoal, local ou não-oficial, menor a probabilidade de 
que continuasse a existir. A própria estrutura de poder funcionava como um 
grande gravador, que modelava o passado a sua própria imagem 
(THOMPSON, 1992, p. 22-23). 

 

A partir do século XX, entretanto — mais especificamente da década de 1980 

— “[...] os velhos, as mulheres, os negros, os trabalhadores manuais, camadas da 

população excluídas da história ensinada na escola, tomam a palavra” (BOSI, 2003, 

p. 15): palavra esta que passou a ter seu reconhecimento acadêmico por meio da 

história oral, método de pesquisa em que são realizadas entrevistas, entre outros 

procedimentos, para registrar as narrativas de sujeitos que participaram dos 

acontecimentos de interesse do pesquisador. Portanto, trata-se de estudar 

“acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, categorias profissionais, 

movimentos, conjunturas à luz de depoimentos de pessoas que deles participaram ou 

os testemunharam” (ALBERTI, 2013, p. 24).  

Nesse aspecto, Coimbra (2001, p. 51) afirma: 

 
A memória histórica “oficial” tem sido produzida pelos diferentes 
equipamentos sociais no sentido de apagar os vestígios que as classes 
populares e os opositores vão deixando ao longo de suas experiências de 
resistência e luta num esforço contínuo de exclusão dessas forças sociais 
[...], nunca narrada oficialmente. 

 

Thompson (1992) questiona essa memória histórica oficial. “Baseia-se na 

autoridade de quem? E com vistas a quem ela é feita? Em suma, de quem é A voz do 

passado?” (THOMPSON, 1992, p. 11, grifo do autor) e responde a essas indagações 

afirmando que “A história oral pode devolver às pessoas que fizeram e vivenciaram a 

história um lugar fundamental, mediante suas próprias palavras” (THOMPSON, 1992, 

p. 22). 

Portanto, a história oral é aqui entendida como a narração do sujeito depoente 

que tem como objetivo promover uma ruptura com a forma de produção de 

conhecimento ao colocar no centro de suas preocupações os indivíduos. Assim, o 

método prevê que as narrativas não necessitam ser exatas, muito menos verídicas, 

pois é justamente a subjetividade que passa a versar como objeto dessa história. Por 
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esta razão, a verdade está na versão do sujeito, possuindo liberdade de revelar ou 

ocultar fatos sobre sua vida, sua experiência pessoal sobre os fatos. Assim, 

 

 [...] as narrativas orais não são nem menos verdadeiras, nem menos 
ficcionais do que muitas histórias oficiais, considerando que os depoentes 
contam seus “enredos” a partir do presente, numa recriação das 
circunstâncias que envolvem seu imaginário, selecionando, intencionalmente 
ou não, fatos e acontecimentos, por lembranças e esquecimentos 
(GOULART; PERAZZO; LEMOS, 2005, p. 157). 

 

A fim de conhecer essa “versão dos fatos” evocada pelos sujeitos, Meihy (1996) 

classificou o uso do método entre história oral híbrida e história oral pura, sendo que 

a primeira pressupõe o confronto do depoimento com outras fontes, confirmando ou 

não o que foi evocado e, na segunda, são considerados apenas os depoimentos como 

fontes. No presente estudo, utilizaremos a história oral pura, uma vez que, no nosso 

entendimento, há uma contradição na primeira classificação, pois ao confrontar o 

depoimento com outros documentos, se pressupõe uma certa busca pela verdade, o 

que não é o foco da história oral, pois:  

 

A “memória de expressão oral” possui variações ao conceito clássico de 
verdade; não existem axiomas e, tampouco, “pontos de fixidez” — pontos 
estáticos — na memória dos narradores. Como uma “alter-perspectiva”, 
interessa inclusive a distorção, a mentira, a variação, a imprecisão, as visões, 
os sonhos noturnos, os sonhos em vigília e todas as expressões de 
subjetividades [...] (LEAL, 2017, s.p.).  

  

Indo ao encontro do pensamento de Portelli (1997, p. 31, grifo do autor), o que 

torna a história oral diferente, portanto, é que ela “conta menos sobre eventos que 

sobre significados”. Assim, os depoimentos apresentam eventos e pontos 

desconhecidos de eventos conhecidos. “[...] elas sempre lançam nova luz sobre áreas 

inexploradas da vida diária das classes não hegemônicas”. Dessa forma, ainda de 

acordo com o autor, “[...] as fontes orais contam-nos não apenas o que o povo fez, 

mas o que queria fazer, o que acreditava estar fazendo e o que agora pensa que fez” 

(PORTELLI, 1997, p. 31). 
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2.3 HISTÓRIA ORAL NA PRÁTICA: PROCEDIMENTOS DO MÉTODO 

 

Nesta parte da pesquisa, iremos discorrer sobre alguns procedimentos que 

fazem parte do método de história oral e delimitar em qual deles realizamos o presente 

trabalho. 

Assim, como primeiro ponto, Meihy e Holanda na clássica publicação “História 

oral. Como fazer, como pensar” (2013, p. 24) elencam três situações específicas em 

que se justifica o uso da história oral: quando há versões conflitantes da história oficial; 

para elaboração de uma “outra história” quando, por alguma razão, não foi possível 

registros ou apenas gerou um tipo de registro dos eventos e, finalmente; nos “[...] 

estudos de memória, construção de identidade e formulação de consciência 

comunitária”. Acreditamos que nosso estudo se encontra nos dois últimos contextos, 

uma vez que há inúmeras pesquisas sobre o movimento sindical do ABC Paulista no 

“novo sindicalismo”, mas pouco se falou sobre o uso dos veículos de comunicação 

como forma de organização das greves e, indo além, sobre como e por quem esses 

veículos eram produzidos e distribuídos — portanto houve uma forma de registro dos 

fatos.  

Ainda sobre o método, Meihy (1996) destaca que ele possui três modalidades 

diferentes: história oral de vida, história oral temática e tradição oral. A história oral de 

vida é mais subjetiva e contempla “[...] a narrativa do conjunto da experiência de vida 

de uma pessoa” (MEIHY, 1996, p. 45), ou seja, o sujeito tem maior liberdade para 

discorrer sobre sua vivência pessoal. No segundo caso, partindo de um assunto em 

especial, “[...] a história oral temática se compromete com o esclarecimento ou opinião 

do entrevistador sobre algum evento definido. A objetividade é direta” (MEIHY, 1996, 

p. 41). Já a tradição oral pode ser definida “[...] como um testemunho transmitido 

verbalmente de uma geração para outra. [...] Por exemplo: as cantigas de rodas e 

estórias infantis são transmitidas oralmente, de geração para geração” (FREITAS, 

2006, p. 19-20).  

Perazzo (2015, p. 122) desenvolveu o conceito Narrativas Orais de História de 

Vida, que agrega a “[...] história oral de vida e temática com o caráter comunicativo da 

memória, [...] das perspectivas da constituição de discursos e das narrativas”. Discute, 

assim, “como os relatos de histórias de vida, expressos pela narrativa oral do sujeito, 

podem ser objetos da Comunicação ou constituírem-se em fontes orais para estes 

estudos” (PERAZZO, 2015, p. 122). A autora destaca ainda que, nas Narrativas Orais, 
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é necessário que o sujeito busque e utilize um vocabulário próprio, e estruture sua fala 

de acordo com “seus valores, sua forma de ver o mundo, sua constituição cultural 

(crenças, valores, hábitos) e sua história de vida (de onde veio, como se formou, quais 

suas trajetórias, por onde passou e com quem conviveu)” (PERAZZO, 2015, p. 128). 

Assim, considerando os conceitos elencados acima, ponderamos que, embora 

nossa pesquisa tenha como objeto de estudo a memória evocada pelos depoentes 

que participaram da produção e/ou distribuição da TM entre 1978 e 1985 e que, nesse 

contexto, seja pertinente o uso da história oral temática, acreditamos que o histórico 

de infância, familiar, local e grupos que os sujeitos fizeram parte antes de chegar no 

período de interesse do estudo, podem transformar e moldar o indivíduo. Dessa forma, 

utilizaremos o conceito Narrativas Orais de História de Vida. 

 

2.3.1 Como e por onde começar? 

  

Partimos do pressuposto que a escolha dos entrevistados deveria ser, em 

primeiro lugar, guiada pelos objetivos de pesquisa. Mas, então, quem entrevistar? 

Quantas pessoas? Alberti (2013) destaca que a escolha dos entrevistados não deve 

ser orientada apenas por critérios qualitativos, por uma preocupação com 

amostragens, e sim a partir da posição do entrevistado no grupo, do significado de 

sua experiência. Portanto, “[...] convém selecionar [...] aqueles que participaram, 

vivenciaram, presenciaram ou se inteiraram de ocorrências ou situações ligadas ao 

tema e que possam fornecer depoimentos significativos” (ALBERTI, 2013, p. 40). 

A partir desse critério, os depoentes deveriam então estar ligados (direta ou 

indiretamente) à produção e/ou distribuição da TM – bem como seu Suplemento e o 

ABCD Jornal – durante os anos de 1978 a 1985, fossem eles membros do SMSBCD 

ou profissionais de comunicação. Esta, portanto, é a nossa comunidade de pesquisa. 

A partir do vínculo dos colaboradores com a instituição, construímos duas redes de 

relações (já demonstradas na Introdução), que foram responsáveis por orientar nossa 

investigação: os metalúrgicos que participavam da diretoria e os profissionais de 

comunicação (jornalistas e fotógrafos). 

Com base nessas redes, analisamos os jornais em busca de pessoas que 

pudessem fazer parte da pesquisa. Como durante o nosso período de análise o país 

encontrava-se em pleno regime militar e algumas diretorias do Sindicato foram 

cassadas, a TM foi proibida de circular em muitos momentos e, nesses períodos, o 
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jornal foi produzido e distribuído de forma clandestina. Para não serem alvo de 

represálias dos interventores, muitas edições constavam apenas com a informação 

“diretoria cassada pelo governo”, conforme Fig. 9, não sendo possível verificar quem 

efetivamente trabalhou para que os exemplares circulassem entre os trabalhadores 

nas portas das fábricas. 

 
Figura 9 - Diretoria cassada pelo Governo 

 
Fonte: Suplemento da Tribuna Metalúrgica, ed. 619, jan., (1984). 

 

Buscamos então orientação na obra de Meihy e Holanda (2013), que 

demonstraram como e por quem começar o trabalho de história oral. De acordo com 

os autores, é necessário realizar o que eles chamam de entrevista ponto zero com um 

depoente que conheça a história do grupo. Deve-se “[...] fazer uma ou mais entrevistas 

em profundidade com esta pessoa que é a depositária da história grupal ou 

referenciação para histórias de outros parceiros” (MEIHY, 1996, p. 54).   
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Entramos em contato com o SMABC no segundo semestre de 2018 (redação 

da TM) e descobrimos que eles possuíam um Centro de Memória (Cempi)33. Ao visitar 

a instituição em novembro do mesmo ano, conhecemos uma funcionária que 

trabalhava no Cempi e que havia sido fotógrafa da TM na década de 1980. Realizamos 

dois encontros presenciais com ela34, que recorreu diversas vezes à sua memória, às 

edições da TM e às reportagens disponíveis no site do SMABC para nos contar sobre 

as fases do jornal. Estas entrevistas foram fundamentais para compreendermos o 

motivo da TM ter-se “desmembrado” para o Suplemento da Tribuna Metalúrgica e por 

utilizarem também o ABCD Jornal. O detalhamento destas fases foi obtido depois, a 

partir do depoimento das próprias pessoas que fizeram as publicações e que poderá 

ser visto ao longo da tese.  

Durante nossa conversa, ela recordou nomes e forneceu alguns contatos. 

Conseguimos também uma relação de integrantes das diretorias do Sindicato, 

conforme Quadro 2, para que pudéssemos localizá-los e verificar quais deles teriam 

ajudado na produção e/ou distribuição das publicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 O Centro de Memória, Pesquisa e Informação (Cempi) foi criado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC para organizar, preservar e divulgar documentos de valor histórico. Possui um acervo com 
publicações do Sindicato, livros, revistas, fotos e entrevistas em áudio e vídeo. 
34 A entrevistada não forneceu autorização para a divulgação de seu nome. Ela não compôs o grupo 
de depoentes da pesquisa, pois trabalhou na TM no final de década de 1980, portanto, fora do nosso 
recorte temporal. 



76 
 

Quadro 2 - Direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema35 

PERÍODO36  INTEGRANTES 

1975 a 1978 Presidente: Luiz Inácio da Silva 
Adão Primo de Oliveira 
Antenor Biolcatti 
Antônio Joaquim Figueiredo 
Devanir Ribeiro 
Djalma de Souza Bom 
Geraldo Cestavo Pereira de Lima 
Heleno Cordeiro Oliveira 
Jaime Barros Viana 
João Justino de Oliveira 
Joel Faria de Camargo 
José Roberto Mori Machado 
Luciano Garcia Galache 
Luiz dos Santos 
Nelson Campanholo 
Orlando Galina Pereira 
Paulo Vidal Neto 
Rubens Teodoro de Arruda 
Salvador Venancio 
Severino Alves da Silva 
Silas Aparecido dos Santos 
Vasile Volcov Filho 

1978 a 1981 Presidente: Luiz Inácio da Silva 
Celso Germano da Silva 
Cláudio Roberto Rosa 
Devanir Ribeiro 
Djalma de Souza Bom 
Expedito Soares Batista 
Gilberto de Sousa Cunha 
Gilson Luiz Correia de Menezes 
Heleno Cordeiro Oliveira 
Jaime Barros Viana 
José Dilermando 
José Joeste Fontes 
José Venâncio de Souza Luz 
Juraci Batista Magalhães 
Luiz Carlos Rodrigues Monteiro  
Manoel Anísio Gomes 
Mariano Palma Villalta 
Mauro Mançani 
Nelson Campanholo 
Rubens Teodoro de Arruda 
Salvador Venancio 
Severino Alves da Silva 
Vasile Volcov Filho 
Walmir Braga 

1981 a 1984  Presidente: Jair Antônio Meneguelli 
Alberto Eulálio 

                                                
35 Ao mostrar a listagem para os depoentes, todos relataram a falta dos diretores de base que atuavam 
como representantes da categoria, no seu lugar de trabalho. O Cempi não possuía tal informação.  
36 Apesar do nosso recorte ser de 1978 a 1985, inserimos também a diretoria de 1975 a 1978 pois a 

movimentação dos trabalhadores começou efetivamente em 1977. Incluímos também a diretoria de 
1984 a 1987, pois engloba os anos de 1984 e 1985, que estão dentro da nossa pesquisa. 
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Antônio de Lucca Filho 
Antônio Fernandes Martins 
Elizeu Marques da Silva 
Gilberto Castanho 
Humberto Aparecido Domingues 
João Batista Cavalcante 
João Ferreira Passos 
João Justino de Oliveira 
João Melo da Silva 
João Paulo de Oliveira 
José Cândido Pereira 
José Ferreira de Souza 
José Henrique Mendes 
José Soares Malta 
Manoel Veloso Falcão 
Maria Alves de Lima 
Natal Cassemiro 
Osvaldo Martines Bargas 
Paulo Tarciso Okamotto 
Raimundo Nonato de Souza 
Vicente Paulo da Silva 
Vilmar Roberto Aléo 

1984 a 1987 Presidente: Jair Antônio Meneguelli 
Adalberto Garcia Escane 
Anito Buzana  
Antônio de Araújo Lima 
Antônio Garcia de Oliveira 
Armando Fagundes Silva 
Fernando Santos de Carvalho 
Francisco Valmeida do Nascimento 
Heiguiberto Della Bella Navarro 
Hildo Soares de Souza 
João Bosco de Arcanjo 
José Cândido Pereira 
José Milton de Souza 
José Montoro Filho 
José Roberto Marcelo de Azevedo 
José Vitório Cordeiro Filho 
Laércio Inocêncio Costa 
Luiz Inácio Lula da Silva 
Luiz Marinho 
Mário dos Santos Barbosa 
Mauro Batista dos Santos 
Milton Bispo dos Santos 
Paulo Sérgio Ribeiro Alves 
Vicente Paulo da Silva 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados do Centro de Memória, Pesquisa e Informação (Cempi) do 
SMABC (2019). 
 

Em posse dessas informações, partimos para a seleção daqueles que “se 

destacaram, que seriam mais representativos em função da questão que se pretende 

investigar” (ALBERTI, 2013, p. 40). Camargo (1977, p. 4-5) também fornece 

orientações sobre quem é o “bom entrevistado”: 
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Aquele que, por sua percepção aguda de sua própria experiência, ou pela 
importância das funções que exerceu, pode oferecer mais do que o simples 
relato de acontecimentos, estendendo-se sobre impressões de época, 
comportamento de pessoas ou grupos, funcionamento de instituições e, num 
sentido mais abstrato, sobre dogmas, conflitos, formas de cooperação e 
solidariedade grupal, de transação, situações de impacto etc. 
 

Listamos os prováveis entrevistados, justificando, em cada caso, a escolha. 

Estas informações foram anotadas em nosso caderno de campo que, segundo Meihy 

(1996, p. 61), é o local onde: 

 

[...] registram-se as observações tanto do andamento do projeto como das 
entrevistas específicas. Sugere-se que o caderno de campo funcione como 
um diário onde o roteiro prático (quando foram feitos os contatos, quais os 
estágios para se chegar à pessoa entrevistada, como correu a gravação, 
eventuais incidentes de percursos) sejam colocados. É neste caderno que 
devem também constar as impressões, bem como as ligações feitas a partir 
dos vínculos com entrevistas anteriores e hipóteses levantadas para enlaçar 
as futuras.  

 

A listagem inicial não continha muitos nomes, mas aumentou de tamanho 

consideravelmente após a realização das primeiras entrevistas pois, como bem 

destacou Alberti (2013, p. 42), durante a realização de uma entrevista “[...] pode 

acontecer de determinado entrevistado chamar a atenção para a atuação de um 

terceiro, antes desconhecido, cujo depoimento passe a ser fundamental para a 

pesquisa”. 

Partimos, então, para a realização das pré-entrevistas, momento fundamental 

para obter mais informações sobre a atuação dos entrevistados e enquadrá-los ou 

não como possíveis depoentes, principalmente em função de sua participação na 

produção e/ou distribuição dos veículos já citados. Esta fase também foi importante 

para o esclarecimento das razões pelas quais estavam sendo realizadas as 

entrevistas, estabelecendo também uma relação de confiança entre pesquisador e 

depoente. Com alguns entrevistados, conversamos mais de uma vez, com outros, 

uma foi suficiente para levantar todos os dados e marcar a entrevista propriamente 

dita — cada caso foi analisado individualmente pela pesquisadora e está detalhado 

nos capítulos 3, 4 e 5 da tese. 

Ao longo das pré-entrevistas, apareceram inúmeros nomes — todos anotados 

para futuro contato — surgindo pouco a pouco nossa rede de relações e os temas que 

fariam parte do roteiro de perguntas.  
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De agosto de 2017 a setembro de 2019, focamos na apropriação dos conceitos 

e da metodologia para o desenvolvimento do projeto, na aprovação dele ao Comitê 

de Ética da Unip, cumprimento dos créditos exigidos pelo Programa, bem como 

levantamento de possível depoentes. O trabalho de campo — com a continuação das 

pré-entrevistas e gravação dos depoimentos — teve início no fim de 2019 e foi 

concluído em fevereiro de 2020. 

No total, foram entrevistados 27 possíveis depoentes: quatro, embora tenham 

se interessado e ajudado (fornecendo nomes e contatos), não aceitaram participar da 

pesquisa por diferentes razões; 11 profissionais de comunicação tinham atuado nos 

veículos, mas fora do nosso recorte temporal; três, mesmo fazendo parte da diretoria 

do Sindicato, não tinham auxiliado na produção e/ou distribuição dos jornais. Desses, 

dois já estavam com as entrevistas agendadas. Devido à declaração de pandemia do 

novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a adoção de ações 

para darem efeito ao estado de calamidade pública decretado no Brasil (Decreto 

Legislativo n.º 6/2020), pessoas acima dos 60 anos (a maior parte dos nossos 

depoentes) foram classificadas como grupo de risco e receberam orientação de se 

manterem em casa. Assim, uma entrevista foi realizada de forma remota e a outra, 

cancelada, devido à ausência da tecnologia e de conhecimento para tal por parte do 

depoente.   

Assim, para preservar a saúde dos nossos entrevistados, da pesquisadora e 

dos demais envolvidos na captação dos vídeos, e levando em consideração o prazo 

para conclusão do presente estudo, não foi possível realizar outras entrevistas, 

fazendo parte da pesquisa, portanto, oito depoentes. São eles: Alípio Freire (jornalista) 

e Jesus Carlos de Lucena Costa (fotógrafo), estando esses em nossa primeira rede 

de relações (capítulo 3); Nelson Campanholo, Gilberto de Sousa Cunha e Devanir 

Ribeiro (segunda rede de relações – capítulo 4); Cláudio Roberto Rosa, João Paulo 

Oliveira e Vicente Paulo da Silva (terceira rede de relações – capítulo 5). 

 

2.3.2 Roteiro das entrevistas 

 

Idealizamos dois roteiros (um para os dirigentes sindicais e outro para os 

profissionais de comunicação), criados com base no projeto, na pesquisa sobre o tema 

de estudo, possuindo eles duas funções principais: permitir o resumo das informações 

levantadas durante a pesquisa inicial e constituir um instrumento fundamental para 
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orientar as próximas atividades, como a preparação dos roteiros individuais, por 

exemplo (ALBERTI, 2013).  

Como optamos por utilizar as Narrativas orais de história de vida (PERAZZO, 

2015), nossos roteiros acompanharam os temas relativos à vida do depoente, bem 

como sua participação na produção e/ou distribuição dos boletins do Sindicato. 

Evitamos ao máximo utilizar perguntas fechadas – como pode ser visto nos Quadros 

3 e 4 – pois, de acordo com Meihy (1996, p. 35), “[...] as perguntas devem ser amplas, 

sempre colocadas em grandes blocos, de forma indicativa dos grandes 

acontecimentos e na sequência cronológica da trajetória do entrevistado”. 

 

Quadro 3 - Roteiro de entrevista para dirigentes sindicais 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (POR TEMAS) 

BLOCO 1 -  
ORIGEM FAMILIAR, INFÂNCIA, 
ESCOLA 

- Local e data de nascimento; 
- Origem geográfica, profissão e escolaridade dos pais. 
- Origem geográfica, profissão e escolaridade dos avós 
paternos e maternos. 
- Condição socioeconômica da família (local de moradia, 
número de irmãos, condições de vida, trabalho na infância). 
- Relação da família com assuntos ligados à política. 
- Experiência escolar.  
- Irmãos.  

BLOCO 2 -  
VIDA PROFISSIONAL 

- Inserção no mercado de trabalho: idade, função, formação 
profissional. 
- Inserção na categoria metalúrgica. 
- Percepções do trabalho no início da carreira. 
- Fábricas nas quais trabalhou e por quanto tempo. 
- Funções principais exercidas e formação profissional 
específica. 

BLOCO 3 -  
MILITÂNCIA POLÍTICA 

- Interesse e/ou engajamento em assuntos políticos anteriores 
à militância sindical. 
- Percepção que tinha do movimento sindical e/ou 
representantes sindicais no âmbito da fábrica quando ingressou 
na categoria metalúrgica. 
- Aproximação do sindicato e/ou da militância política (quem 
convidou, motivações principais, interesses, outras militâncias 
combinadas tais como igreja, partido, bairro). 
- Trajetória como militante: mandatos, cargos, filiação 
partidária. 
- Principais dificuldades enfrentadas. 
- Aprendizados da militância. 
- Reação do cônjuge e da família em relação à militância 
política. 
- Prisão, exílio. 

BLOCO 4 -  
SINDICATO E TRIBUNA 
METALÚRGICA (Suplemento, 
ABCD Jornal) 

- Primeiro contato com a Tribuna Metalúrgica, Suplemento ou 
ABCD Jornal. 
- Militância no período de intervenção do Sindicato.  
- Produção e distribuição dos veículos nesse período.   
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- O jornal como auxílio da organização do movimento grevista 
durante o novo sindicalismo.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

Quadro 4 - Roteiro de entrevista para profissionais da comunicação 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (POR TEMAS) 

BLOCO 1 -  
ORIGEM FAMILIAR, INFÂNCIA, 
ESCOLA 

- Local e data de nascimento. 
- Origem geográfica, profissão e escolaridade dos pais. 
- Origem geográfica, profissão e escolaridade dos avós 
paternos e maternos. 
- Condição socioeconômica da família (local de moradia, 
número de irmãos, condições de vida, trabalho na infância). 
- Relação da família com assuntos ligados à política. 
- Experiência escolar.  
- Irmãos.  

BLOCO 2 -  
VIDA PROFISSIONAL 

- Inserção no mercado de trabalho: idade, função, formação 
profissional. 
- Percepções do trabalho no início da carreira. 
- Funções principais exercidas e formação profissional 
específica. 

BLOCO 3 -  
MILITÂNCIA POLÍTICA 

- Interesse e/ou engajamento em assuntos políticos anteriores 
à militância. 
- Percepção que tinha do movimento sindical e/ou 
representantes sindicais. 
- Militância política.  
- Prisão, exílio. 

BLOCO 4 -  
SINDICATO E TRIBUNA 
METALÚRGICA (Suplemento, 
ABCD Jornal) 

- Primeiro contato com o jornal sindical Tribuna Metalúrgica.  
- Militância no período de intervenção do Sindicato.  
- Produção e distribuição da Tribuna Metalúrgica e seu 
Suplemento Informativo neste período.  
- Levantamento de pautas, produção de reportagens, 
fotografias, impressão. 
- O jornal como auxílio da organização do movimento grevista 
durante o “novo sindicalismo”.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
  

Como destaca Alberti (2013), o fato de certo tema constar do roteiro geral não 

significa que será tratado da mesma forma em todas as entrevistas, tampouco que 

terá pesos iguais. Isso porque, a preocupação em abordá-lo possibilita “justamente 

que se comparem versões diferentes sobre o mesmo assunto, dadas pelas posições 

também diferentes que os entrevistados ocupavam e ocupam em relação ao tema” 

(ALBERTI, 2013, p. 162). 

Com base nos roteiros gerais e individuais e em posse dos primeiros nomes, 

partimos para a realização das entrevistas, que estão detalhadas nos capítulos 3, 4 

e 5. 
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2.3.3 A gravação das entrevistas 

 

O dia e o horário das entrevistas foram definidos pelos depoentes, além do 

local para a realização da gravação. Todos tiveram total liberdade de escolha, pois 

acreditamos que, desta forma, estariam à vontade para evocar suas memórias. O 

tempo das entrevistas também variou de acordo com cada depoente, mas, no geral, 

tiveram duração entre uma hora e meia e duas horas. 

Independentemente do local, todas as entrevistas foram registradas em vídeo, 

com o auxílio da estrutura técnica do Laboratório Hipermídias da Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Alguns optaram pelo estúdio do 

Hipermídias, outros pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Sindicato dos Jornalistas 

de São Paulo ou pela própria residência.  

Todos foram informados sobre a cessão de direitos da entrevista para fins 

acadêmicos, além da disponibilização para composição do acervo HiperMemo de 

memórias do ABC (USCS) para consulta de futuros pesquisadores. Ao final das 

gravações, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (documento 

exigido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unip), bem como o termo de cessão de 

direitos de informação, imagem e som gravados em depoimento da USCS.  

Utilizamos, além dos roteiros geral e individual, uma cronologia da conjuntura 

regional e nacional, elencando os principais acontecimentos ocorridos no período em 

que o depoente teve contato com o tema do nosso estudo, a fim de servir como 

suporte de informações para nós no momento das entrevistas. 

 

2.3.4 Transcrição: do oral para o escrito 

 

Após a realização das entrevistas, é necessário registrá-las na forma escrita 

para análise. Os principais pesquisadores que utilizam o método de história oral 

defendem, cada um sob seus argumentos, que esse registro deve ser feito a partir da 

transcrição, textualização ou transcriação. Há aqueles, ainda, que optam por usar as 

três etapas em conjunto.  

A transcrição seria a primeira delas, a escrita fiel ao depoimento. “É a 

passagem completa, com todos os detalhes, da entrevista gravada para a escrita” 

(MEIHY, 1996, p. 67). A segunda seria a textualização, “[...] que corresponderia à 

uniformização do texto, através da supressão das perguntas feitas pelo entrevistador, 
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que agora passam a fazer parte de uma narrativa linear” (EVANGELISTA, 2010, p. 

175). Por fim, na transcriação o pesquisador recria o depoimento do depoente, 

incorporando “[...] o dito, o não-dito e, se possível, a performance do 

colaborador” (EVANGELISTA, 2010, p. 128). 

Partimos do pressuposto de que a realização de pesquisas utilizando o método 

de história oral implica escolhas de procedimentos. Assim, optamos por realizar a 

transcriação das entrevistas, mesclando trechos transcritos na íntegra com nossas 

percepções, como pode ser conferido nos capítulos 3, 4 e 5.  
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3 O JORNAL COMO PORTA-VOZ DOS MOVIMENTOS SOCIAIS37 

 

O jornal sindical foi uma entre várias formas de comunicação impressas 

produzidas pelos sindicatos. Fez-se presente durante a maior parte da história dessas 

instituições ao longo de mais de um século. Sofreu grandes transformações com a 

instauração do regime militar e com a emergência de um “novo sindicalismo”.  

Neste período, houve uma mudança que impactou na sua “forma de ser”: a 

profissionalização do processo produtivo, seja pelo desenvolvimento tecnológico para 

produção e impressão, seja pela crescente oferta de cursos de formação superior de 

jornalismo. “Os sindicatos passaram a conviver com uma realidade que até então era 

bastante restrita, ou seja, a contratação de jornalistas formados” (MIANI, 2010, p. 145).  

Miani (2010) afirma que, no início, embora houvesse a oferta de profissionais 

de comunicação, disponíveis para produzir tais jornais, este fato não impactou a 

imprensa sindical, pois os profissionais da comunicação, inclusive os com formação 

superior, “[...] ainda eram contratados mediante algum tipo de vinculação política com 

o movimento sindical e, com isso, se preservava o espírito de militância política 

através da comunicação sindical” (MIANI, 2010, p. 145). 

As conclusões de Miani foram confirmadas pelos profissionais da comunicação 

que atuaram na TM ou no ABCD Jornal, nossa primeira rede de relações. Dos 17 que 

com quem conversamos — divididos entre jornalistas, fotógrafos e cartunistas —, 

todos, sem exceção, tiveram contato com algum tipo de movimento reivindicatório de 

luta de classes antes, durante e depois de sua passagem pelos veículos objetos de 

nosso estudo. Apesar de realizarmos diversos encontros com eles, optamos por trazer 

para nossa pesquisa apenas dois, pois os demais, ainda que tivessem papel 

fundamental na criação dos veículos de comunicação sindicais, atuaram fora do 

recorte temporal de nossa pesquisa. Ou, ainda, mesmo que tenham fornecido 

inúmeras informações e contatos, optaram por não participar por razões pessoais. 

Apresentamos, então, nossos dois depoentes, o jornalista Alípio Raimundo Viana 

Freire e o fotógrafo Jesus Carlos de Lucena Costa.  

                                                
37 O título do capítulo foi idealizado após a análise das entrevistas e a verificação das inúmeras vezes 
que ambos apontam os jornais como porta-vozes do movimento grevista. 
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3.1 ALÍPIO RAIMUNDO VIANA FREIRE38 

 

Alípio é jornalista, escritor e artista plástico. Seu nome foi citado inúmeras vezes 

quando mapeamos os possíveis depoentes da tese, não só em livros e pesquisas, 

mas em todas as conversas que realizamos com profissionais de comunicação ou 

com sindicalistas. 

No início tentamos, sem sucesso, conseguir seu contato telefônico. “Eu sei que 

ele mora em São Paulo e que não usa celular, mas não tenho o telefone fixo dele”, 

disse um deles. “Você já tentou falar com a ex-esposa dele? Eles são muito amigos. 

Ela certamente pode te ajudar”, alertou outro. Foi então que tivemos conhecimento do 

nome da antiga companheira de Alípio. Um deles, o sindicalista João Paulo de 

Oliveira, nos forneceu, em 16 de outubro de 2019, o telefone dela e entramos em 

contato pelo aplicativo Whatsapp. Após uma explicação inicial sobre os objetivos da 

pesquisa, pedimos, encarecidamente, que ela fizesse a ponte entre nós e o jornalista. 

Alípio ligou em seguida. Dava-se aí nosso primeiro contato, sucedido por mais dois, 

de forma presencial: em 30 de outubro de 2019 e o último, com a gravação da 

entrevista propriamente dita, em 12 de novembro de 2019. 

Alípio nos recebeu em sua residência em novembro, como combinamos, 

conforme Fig. 10. Bosi (2003, p. 59) ressalta que “[...] se o local do encontro for a casa 

do depoente, estaremos mergulhados em sua atmosfera familiar e beneficiados pela 

sua hospitalidade”. Foi exatamente o que aconteceu. Ao longo dos encontros, 

mergulhei nas memórias evocadas por esse jornalista que atuou no movimento de 

resistência contra a ditadura do Brasil.  

 

Figura 10 - Alípio Freire em sua residência durante a entrevista 

 
       Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

                                                
38 Nos capítulos 3, 4 e 5, as aspas são utilizadas para destacar partes da fala do depoente, com exceção 

dos trechos grandes, que estarão com recuo respeitando à norma da ABNT. 
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Nascido em Salvador, Bahia, em 4 de novembro de 1945, Alípio Raimundo 

Viana Freire descende de uma família tradicional conservadora, como ele mesmo diz 

no início de nossa conversa. “O meu pai, aliás, a minha família, era uma família da 

elite política baiana e tinha alguma grana. Não era milionária, nem era dos mais ricos, 

nada disso. Mas tinha uma boa grana, principalmente frente ao país, isso aí era 

bastante” (FREIRE, 2019).  

Cursou o primário em uma escola privada. Embora sua mãe quisesse uma 

instituição pública, ela achava que, na região em que moravam, “não tinha uma que 

valesse a pena”. Ela que decidia essas coisas, conta Alípio.  

Na década de 1960, para que um aluno chegasse a frequentar um ginásio (a 

partir da 5.ª série), era necessário passar pelo Exame de Admissão ao Ginásio, uma 

espécie de vestibular que, devido ao número insuficiente de vagas disponíveis, 

acabava por selecionar, na maior parte das vezes, os alunos com maior poder 

aquisitivo, com condições financeiras suficientes para pagar os estudos. A maioria 

ingressava no mercado de trabalho nessa idade e abandonava os bancos escolares. 

Sua mãe o orientou: “agora você vai fazer exame para escola pública. Você já pode ir 

sozinho de ônibus também”. Ele foi aprovado e é enfático em dizer que “o Aplicação 

foi um abrir de portas, janelas, claraboias e tudo mais para o mundo para mim”. Nesse 

momento, entendeu a preocupação de sua mãe: “Lá você vai conviver com crianças 

da sua idade, estudiosos de todas as classes sociais. Você não vai ficar em um 

cercadinho dos iguais a você”.  

Alípio destaca em vários momentos que o ingresso no ensino público foi 

fundamental para conviver com pessoas de diferentes classes sociais e despertar 

consciência política, como no primeiro dia que visitou a casa do novo colega de escola: 

 

Já no primeiro ano ginásio eu peguei um trabalho para fazer de literatura dado 
pela professora, que a gente vai fazer em grupo. [...] E aí a gente fazia esse 
trabalho na casa de um dos companheiros que morava mais perto da escola, 
porque daí você saía da escola, almoçava e fazia [o trabalho]. Eu morava 
longe da escola. Hoje vocês vão achar graça, o público vai achar graça, mas 
é trágico. Eu era um garoto de 11 anos, no primeiro ano do ginásio e nunca 
tinha imaginado uma pessoa que vivesse — eram os pais, ele o irmão, em 
um apartamento de dois quartos. Casa para mim sempre tinha que ter de três 
para mais quartos. Que foi onde eu sempre vivi, onde eu sempre frequentei. 
Isso é um elemento tão alienador, tão …. não morar em uma casa assim... 
mas é tão asqueroso você saber que numa sociedade, um menino de uma 
família um pouco mais rica, não imaginava casa ser de dois quartos, entende? 
[...] Gente, foi um outro mundo para mim, que foi muito bom. E foi muito bom, 
muito, muito bom para me colocar no mundo e para desenvolver ideias, e 
para eu pensar o conjunto (FREIRE, 2019). 
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A convivência com novos colegas da escola pública o fez conhecer e aprender 

a conviver com diferentes classes sociais:  

 

[...] toda essa convivência, com essa pluralidade, e você ver que você, com 
toda sua história, você não era melhor que nenhum deles. Porque você podia 
saber um pouco mais disso, mas o outro que morava provavelmente uma 
casa com quarto, porque ele devia ter disso também, e tinha, ele sabe um 
monte de coisa que você não sabia fazer. Esse é o maior balde de água fria 
para a arrogância das classes, entendeu?  (FREIRE, 2019). 

 

A mudança de escola e a consciência de classes, somadas às ações de 

repressão do governo militar instaurado no Brasil, tiveram grande influência na forma 

de pensar e agir de Alípio, que o guiaram por toda a sua vida: “Além da minha 

formação a partir da minha mãe, do meu pai, da família, eu acho que a escola pública 

foi fundamental para mim. Foi fundamental. E continua até hoje”. 

Aos 16 anos, com a falência de seu pai, até então proprietário de vários 

comércios, migrou com a família para São Paulo, cidade que nunca mais abandonou. 

Após ver frustrada sua entrada no curso do Instituto Rio Branco, do Itamaraty (Política 

Internacional) devido à mudança da idade mínima para ingresso, prestou vestibular 

para Direito e Jornalismo. Em 1964, ano do golpe militar, foi aprovado nos dois cursos, 

mas, “como já estava com a cabeça um pouco virada”, abandonou o Direito no fim do 

primeiro semestre e seguiu no curso de Jornalismo. Lá, participou pela primeira vez 

do movimento estudantil. “Fui presidente do Centro Acadêmico da Cásper Líbero, 

primeiro fui secretário de Cultura, qualquer coisa assim, depois presidente e mergulhei 

na política daqueles anos”, conta.  

Durante os próximos anos, foi se “[...] tornando cada vez mais aquilo que eu já 

desconfiava que era melhor”. Militou no movimento estudantil e, em 1967, após a 

conclusão do curso de Jornalismo, ingressou na Ala Vermelha, organização que 

surgiu como dissidência do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Nesse período, 

participou da luta armada da Ala e foi preso e torturado. Nos “[...] cinco anos, um mês, 

dois dias e dezoito horas que fiquei na prisão”, período em que também conheceu sua 

companheira, ele e seus companheiros fizeram uma autocrítica e continuaram a “[...] 

a defender que só vai mudar alguma coisa na hora que a classe trabalhadora botar 

para quebrar e virar o país. Ou seja, sem revolução não vai ter nada. E revolução é 

pau”. Entretanto, reconheceram que “[...] o erro fundamental naquele momento, foi ter 

escolhido o terreno das armas, onde o inimigo era mais forte, como seu principal 

terreno de luta”. 
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Ao sair da prisão, em 1974, além de trabalhar em diversos veículos de 

comunicação, ele e seus amigos de Ala foram fazer aquilo que a autocrítica lhes 

indicou: “organizar a nossa classe, ou seja, organizar a classe trabalhadora e o povo 

em geral”. Para isso, criaram jornais em locais onde já tinham companheiros que 

faziam algum trabalho de base, em algumas regiões de São Paulo, além do Rio de 

Janeiro.  

O primeiro deles, o ABCD Jornal, começou a funcionar “[...] em janeiro ou 

fevereiro de [19]76, ou seja, um ano e quatro meses depois que a gente saiu [da 

prisão]”. Nas suas páginas, o jornalista revela que havia sempre a preocupação de 

sair alguma matéria, com um editorial, sobre a situação nacional. “Porque o jornal era 

local, mas nós vimos o Brasil. São Paulo dentro do Brasil, o ABC dentro de São Paulo. 

Não era isolado”. E, no período das greves dos metalúrgicos, noticiaram esses 

movimentos. “Mostrar esse conjunto de coisa que estava se armando. E, depois, 

colocando temas que diziam respeito àquela conjuntura de transição, digamos assim”.  

Sua tiragem variava de dois a cinco mil exemplares semanais a 200 mil durante 

a ditadura, no momento das crises, das grandes greves. “[...] Eu acho que o ABCD foi 

o único dos jornais de esquerda brasileiro que durante a ditadura teve tiragem 200 mil. 

Não é pouca coisa”.  

Alípio destaca que, durante sua existência, o jornal auxiliou o movimento 

grevista, principalmente quando o SMSBCD estava sob intervenção. “O ABCD Jornal 

virava automaticamente o porta-voz da comissão de greve ou da comissão de salários, 

como queiram dizer. E todo mundo sabia disso”.  

Sua passagem pelo ABCD Jornal foi seguida pela entrada no SMSBCD. Ao 

evocar a memória do motivo de sua contratação, conta que, devido à saída de dois 

jornalistas que trabalhavam na Tribuna Metalúrgica, em 1983, “[...] precisavam de 

alguém que tivesse capacidade de tocar e tivesse uma visão política mais abrangente. 

Que eles confiassem... Naquele momento eles achavam que confiavam em mim”. Ele 

e o outro companheiro passaram, então, a fazer a TM e a gerenciar toda a 

comunicação do Sindicato, conforme Fig. 11.  
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Figura 11 - Edição da TM de maio de 1983, produzida por Alípio Freire 

 
Fonte: Tribuna Metalúrgica, ano III, n. 538, maio (1983). 

 

Com a intervenção em 1983, a diretoria foi impedida de entrar na instituição. 

Mas, os trabalhadores contratados do SMSBCD, não. Assim, Alípio conta que 

continuou, por um período, produzindo a Tribuna Metalúrgica sem que os 

interventores tivessem conhecimento.  
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Eles [os interventores] não entendiam nada do que acontecia no Sindicato, 
na comunicação, porque já era um governo um pouco dissociado da direita 
de antes. Dissociado dos caras de direita que ocupavam aquele negócio 
antes. Então nem sabiam da estrutura do Sindicato direito. A gente ficava 
quieto lá no canto, fazendo o que tinha que fazer, né (FREIRE, 2019). 

 

Alípio recorda que os interventores ocupavam, basicamente, do primeiro andar 

do Sindicato para cima39:  

 

[...] Nós ficávamos no primeiro andar e tinha o térreo e lá embaixo. O negócio 
de imprimir era do térreo para baixo. Eles não... não era mais aquele clima 
da ditadura, já era o clima da mudança. Então, eram pessoas que não 
entendiam muita coisa de nada, entendeu? (FREIRE, 2019). 

 

E, mesmo sob intervenção, os trabalhadores continuavam a levar notícias para 

o jornal. “Às vezes ficavam lá embaixo, a gente via, descia e conversava com eles. 

Então, quer dizer... porque os caras não sabiam que ali era a imprensa... os que 

fizeram a intervenção. E não conheciam pela cara o pessoal ali do Sindicato”. 

Sua passagem pela TM durou alguns meses, pois logo em seguida ele e o 

companheiro da comunicação foram demitidos pelos interventores. “[...] fechou a 

Tribuna, a gente foi demitido e durou só... não chegou a durar um ano a minha... minha 

e do Amilton, passagem pelo Sindicato”. Nesse momento, a publicação passou a ser 

feita pela própria diretoria cassada.  

Já no final de nossa entrevista, Alípio nos forneceu diversos nomes de 

profissionais de comunicação que atuaram na imprensa sindical no novo sindicalismo 

e nos convidou para um evento que ocorreria alguns dias depois, em 25 de novembro 

de 2019, no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Tratava-se de um encontro com 

diferentes profissionais da imagem (fotógrafos, cartunistas, diagramadores) que 

cobriram as grandes greves do ABC Paulista. Lá fomos nós. Foi onde conhecemos 

nosso próximo entrevistado, Jesus Carlos de Lacerda Costa.  

 

3.2 JESUS CARLOS DE LACERDA COSTA 

 

Vinte e cinco de novembro de 2019, 19h, Sindicato dos Jornalistas de São 

Paulo. Lá estavam reunidos profissionais da imagem responsáveis por mostrar para 

o Brasil e para o mundo, por meio de suas fotos e charges, as greves que ocorreram 

na região do ABC Paulista entre 1978 a 1985. Após ouvir atentamente as falas de 

                                                
39 A sede do Sindicato conta com subsolo, térreo (chamado por eles de saguão) e mais quatro andares.  
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cada um, nos aproximamos do fotógrafo Jesus Carlos de Lacerda Costa. Os demais, 

apesar de muito experientes, não haviam atuado diretamente no ABCD Jornal e/ou 

na Tribuna Metalúrgica, o recorte do presente estudo. 

Expliquei os objetivos da pesquisa e marcamos um encontro para 4 de 

dezembro de 2019, às 16h, lá mesmo, no Sindicato dos Jornalistas. Nessa data, 

conversamos por quase duas horas e, depois, pude reunir informações suficientes 

para elaborar os temas que seriam abordados na filmagem, em 12 de dezembro do 

mesmo ano, conforme Fig. 12. 

 

Figura 12 - Jesus no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 
Jesus nasceu em Recife, por casualidade, como ele mesmo afirma. Isso porque 

seu pai viajava muito e sua mãe às vezes o acompanhava. Foi em uma dessas 

ocasiões que ele veio ao mundo, em 6 de outubro de 1950. Os demais membros da 

família nasceram na Paraíba, em João Pessoa, local para onde ele se mudou com 10 

dias de vida. Essa foi a primeira cidade de muitas que se passaram depois. Aliás, os 

inúmeros deslocamentos que realizou estiveram presentes em quase toda a sua 

narrativa (muitos deles devido à sua militância). 

Membro de uma família com “poucos” integrantes, morava com o pai, a mãe e 

mais três irmãos. “Tinha uma vizinha lá, a mulher teve 25 filhos. [...] Então, levando 

em conta esse tamanho de família, a gente tinha uma família pequena”.  

Teve uma infância tranquila, e resume esse período de sua vida com dois 

verbos: brincar e estudar, embora a ênfase das memórias evocadas tenha sido 

basicamente no segundo. Logo, foi contando sua trajetória nos bancos escolares, com 

passagens por escolas particulares e públicas.  
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No início, estudava em um colégio pago, o Pio X, em João Pessoa. Foi enfático 

em dizer: “Eu não me sentia bem no colégio com pessoal classe média bem 

conservador, bem reacionário”. Tanto que, com 16 anos, pediu à sua mãe para mudar 

para uma instituição pública:  

 
[...] fui estudar lá por uma exigência minha. Eu falei para minha mãe que 
queria estudar no Colégio Estadual do Roger e ela quase morreu. [...] Aí eu 
cheguei em casa e disse: “Olha, estou saindo do Pio X e vou estudar no 
Colégio Estadual do Roger”. [...] E minha mãe: “Não, você está maluco, vai 
sair do colégio. Colégio bom e não sei o que”. E eu disse: “Não!” (COSTA, 
2019). 

 

Jesus destacou que sua entrada no colégio público foi o estímulo que faltava 

para se envolver ainda mais no movimento estudantil. “Nos colégios públicos, a gente 

tinha condições maiores de radicalizar o movimento e foi também o período em que 

começou a haver enfrentamento com a polícia de choque”. O comprometimento foi 

tanto que acabou sendo jubilado da instituição, afinal “[...] vivia mais em função do 

movimento quase do que realmente estudar, né?”   

O movimento estudantil foi crescendo cada vez mais na região e ele e seus 

companheiros criaram grêmio estudantil, organizaram greves e manifestações contra 

a tentativa de o governo militar privatizar o ensino público. Entre as ações 

desenvolvidas, estavam desde a produção de “[...] panfleto, a [...] reuniões, encontros, 

pichação — sair de madrugada pra pichar, organizar as manifestações de rua”.  

Em 13 de dezembro de 1968, o AI-5 foi instituído e, nesse período, embora 

Jesus tivesse retornado à escola particular como uma tentativa de prosseguir com os 

estudos, permaneceu desenvolvendo ações dentro do movimento estudantil: 

 
[...] continuei com o movimento estudantil dentro do colégio pago. Fui 
ameaçado de ser expulso aí também, mas o pessoal do colégio me segurou, 
a direção do colégio desistiu de me expulsar. Mas fiquei o tempo inteiro sendo 
monitorado dentro do colégio (COSTA, 2019). 

 

Com as ações de repressão e violência estabelecidas pelo AI-540, conta que 

chegou a uma conclusão de “[...] que a partir dali, do dia seguinte, [...] não ia se 

conseguir mais fazer movimento estudantil, pelo menos nos termos que a gente vinha 

fazendo, não. Porque a partir daí, a repressão ia realmente tomar conta”. E a saída, 

no seu entendimento, seria a luta armada.  

 

                                                
40 O Ato Institucional n.º 5 foi o quinto decreto expedido pela ditadura militar em 1968, marcando a 
ampliação da repressão e tortura aos opositores do regime. 
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E agora? Eu pensei: e agora dançou. [...] E eu tinha uma perspectiva, eu 
sempre trabalhei nessa perspectiva, que a saída para derrubar a ditadura ia 
ser pegar em armas. E aí foi quando eu cheguei à conclusão que a saída que 
estava restando naquele momento era pegar em armas (COSTA, 2019). 

 

Com isso em mente, foi conversar com seus companheiros e, sabendo que 

esse ideário já ganhava forma nos grandes centros do país, começou a organizar sua 

mudança para São Paulo, que ocorreria um pouco depois do desentendimento com o 

pai conservador, que queria vê-lo no exército.  

 
Eu me negava a servir o exército. E eu me negava, porque não ia servir 
aquele exército que estava aí, exército contra o povo brasileiro, exército que 
torturava, matava, perseguia, tinha derrubado um presidente eleito. E aí eu 
fiquei numa sinuca porque eu comecei a pensar no que fazer e digo: vou para 
São Paulo. Lá em São Paulo vai ser mais fácil, chegar em São Paulo e abrir 
um contato (COSTA, 2019). 

 

Sua primeira ideia era desertar e mudar-se para São Paulo. No dia marcado 

para sua apresentação no quartel, teve uma ideia: 

 
O quartel do exército era a poucas quadras lá de casa, dava para eu ir a pé. 
Aí eu sei que acordei cedinho, que ia para me apresentar, e fui tomar meu 
banho e levei um calção de praia, vesti o calção de praia por baixo, peguei a 
minha tiracolo [mochila], peguei o ônibus e fui para a praia. Não quis nem 
saber. Naquela época lá na praia tinha um cara que tinha uma barraca bem 
legal, assava um peixe gostosíssimo [...]. E não fiz outra, fiquei lá na praça, 
sentei, peguei uma cadeira e botei lá embaixo de uma árvore lá, que tinha 
uma árvore gigante. E fiquei ali tomando banho, tomando caipirinha, comendo 
peixe (COSTA, 2019). 

 

Mas, sua tática não funcionou, pelo menos não naquele momento. Jesus conta 

que às 13h resolveu voltar para a casa — só não esperava encontrar seu pai por lá. 

“Aí ele olhou para mim assim e disse: “O que é que você está fazendo aqui? Você não 

tem que estar no quartel?” Aí, eu digo: “Tinha que estar no quartel, eu não vou para o 

quartel”. Ahhh… aí a casa quase caiu”.  

Não teve jeito, seu pai acabou levando-o para o quartel. Para sua sorte, ao 

chegar lá, foi informado pelo oficial do dia que a sua companhia, a de fuzileiro naval, 

estava com excesso de contingente. Foi dispensado. Naquele momento estava livre 

para se mudar para São Paulo.  

Os companheiros do movimento estudantil passaram o contato de uma pensão 

no bairro da Moóca, onde morou com cerca de 15 pessoas, a maior parte 

trabalhadores da indústria.  
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[...] quase todo mundo lá era ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Então 
eu caí no céu, levando em conta que eu ia chegar aqui sem conhecer 
ninguém, e ao mesmo tempo no inferno, porque falar de luta armada com o 
pessoal do Partido Comunista Brasileiro naquela época era falar… era um 
pecado, um sacrilégio. O pessoal do Partido Comunista Brasileiro, o partidão, 
o pessoal era pelo processo de luta política, partidária, porque entrar na luta 
armada era provocar a ditadura. Enfim, tinha toda uma discussão política aí 
(COSTA, 2019). 

 
Assim que chegou, arrumou emprego nas fábricas de São Paulo e depois, 

trabalhou em serviços gerais. O terceiro emprego foi de vendedor de livros, momento 

que aproveitou para ler muitos deles.  

 
Foi talvez o período eu mais li na minha vida. Eu lia qualquer hora que tinha 
sem fazer nada. Já estava com livro na mão. [...] Foi quando eu li pela primeira 
vez O Manifesto, Os princípios fundamentais de filosofia política, 
Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, do Lênin, Que fazer?, do Lênin, 
A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels, do 
Marx. Comecei a ter acesso a essa literatura que João Pessoa a gente não 
tinha (COSTA, 2019). 

 

A sua paixão pelos livros tornou-se tão grande que, quando não dispunha de 

recursos para comprá-los, chegou a roubá-los nas livrarias.  

 
Entrava na livraria e começava a mapear onde tinham os livros, 
possivelmente livros que me interessavam pegar. Dava uma mapeada nos 
funcionários para saber quem é quem, para não ser pego e aí não tinha jeito. 
Se eu estava com dinheiro, eu ia lá e comprava o livro numa boa, mas se eu 
não tinha o dinheiro e queria o livro, não tinha história, ia lá, pegava o livro, 
olhava para um lado, olhava para o outro, pegava (COSTA, 2019). 
 

Entre um trabalho e outro, Jesus conta que tentou profissionalizar-se, fazendo 

o curso de impressor de minerva manual41, no Senai. Mas, seu plano acabou não 

dando certo.  

 
Tive azar porque quando terminei o curso e disse: agora vou trabalhar como 
gráfico. A linotipia dançou. Entra no mercado o offset. E aí onde é que eu ia 
trabalhar como impressor de linotipo? Todas as gráficas estavam mudando 
os seus esquemas de impressão, mudando todas as máquinas. No lugar da 
forma entra o fotolito. E aí eu fiquei seis meses estudando no Senai para 
nada, né? Quer dizer, foi bom porque eu aprendi, foi um conhecimento para 
mim. Mas, a ideia era começar a entrar como gráfico, começar já a trabalhar 
como um profissional, aí, dançou (COSTA, 2019). 
 

Este foi só um dos motivos que o levaram a decidir: estava na hora de voltar 

para casa. Sua principal preocupação, naquele momento, era como levar os diversos 

livros que tinha acumulado durante os nove meses que ficou em São Paulo. Isso 

                                                
41 “O impressor de minerva manual era o profissional responsável por manusear a máquina de 
impressão tipográfica, conhecida no universo gráfico como minerva ou platina” (BRASIL, s.d., s.p.). 
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porque, embora o AI-5 já existisse desde 1968, era naquele ano (1969) que ele havia 

sido colocado efetivamente em prática, com perseguições e torturas aos opositores 

do governo. E pessoas carregando livros de Lênin, Marx e Engels certamente estariam 

na lista de inimigos do regime militar.  

Foi alertado pelos companheiros que havia comandos nas principais estradas 

do país e mesmo assim arriscou:  

 
“Ah, não vou jogar meus livros fora, não”. Eu tinha livro que não acabava 
mais. E disse: “Vou levar”. Comprei uma bolsa grande dessas bem feia, enchi 
de livro e botei. Subi no ônibus. O ônibus estava meio vazio, tinham umas 15 
pessoas só. 15 a 20 pessoas. Joguei os livros embaixo de umas cadeiras lá 
atrás. E disse: “essa bolsa só vou pegar quando chegar na rodoviária. Aí eu 
vou lá e pego ela”. Vai aí. Ninguém sabe quem é o dono da bolsa (COSTA, 
2019). 
 

A viagem começou e as blitz também. Foi enfático ao dizer que havia sido 

ingenuidade dele fazer isso naquela época. 

 
E não deu outra. Começaram a aparecer os comandos, vinha soldado do 
exército, os caras armados com cartaz cheio de fotos do pessoal da luta 
armada que eles estavam procurando. Aí entrava o primeiro comando. Entrou 
um cara, dois soldados, um com um cartaz e o outro pedindo a identidade. Aí 
olhava, olhava o cartaz, via se constava nos cartazes (COSTA, 2019). 
 

Temendo pela sua segurança, pensou em uma alternativa para não ser 

descoberto.  

 
Aí pensei: quais são os livros que eu vou pegar? [...] fiz uma lista de uns 40 
livros que eu estava levando, peguei uns 5 ou 6. Aí deixei todo mundo 
dormindo no ônibus. Quando eu percebi que estava todo mundo dormindo, 
roncando, aí eu fui lá no banheiro e fechei a porta, comecei a picotar os livros 
e jogar pela janela, chorando, que tristeza (COSTA, 2019). 
 

A manobra funcionou. Mesmo passando por outros comandos, conseguiu 

voltar a João Pessoa com os poucos livros que restaram. Aos 20 anos, casou-se e foi 

estudar artes plásticas na Universidade Federal da Paraíba. Jesus revela que, por 

influência inicial de seu pai, que já havia sido fotógrafo, começou a se aproximar da 

fotografia. Além dele, um amigo fotógrafo também o influenciou nessa área. “E aí 

comecei a estudar, comecei a gostar da técnica de colagem na pintura, e aí fui assistir 

Blow-Up, aquele filme, Depois daquele beijo e sai do filme apaixonado e disse: ‘Eu 

vou ser fotógrafo’” (COSTA, 2019). 

Apesar da resistência à ideia (“Você está doido! Vai morrer é pobre, igual um 

doido. Ser fotógrafo, isso não é vida”), seu pai deu-lhe uma câmera e montou um 
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laboratório. Na universidade, o professor de pintura o aconselhou a abandonar o curso 

de Artes Plásticas:  

 
[...] acho que fazia já dois anos que eu estava já fazendo o curso, faltavam só 
dois anos, eram quatro anos. Aí o João chegou para mim e disse: “Jesus, 
quero falar contigo. Você percebe bem o que você anda fotografando?” Eu 
disse: “Sim”. “Você percebe bem o que você anda pintando?” Eu digo: “Sim”. 
“Então meu filho, o seu caso não é pintura, seu caso é fotografia”. Aí eu nunca 
mais voltei à pintura (COSTA, 2019). 
 

Mesmo com os equipamentos, não conseguia viver da fotografia. Passou a 

empenhar-se cada vez mais na militância no PCdoB de João Pessoa e, em 

consequência de seus ideais, “resolveu se proletarizar”, como ele mesmo define essa 

fase. Foi trabalhar na indústria têxtil e envolveu-se com o movimento operário, também 

ligado ao PCdoB. Ele e seus companheiros acabaram demitidos.  

Já separado de sua primeira companheira, começou a namorar novamente. A 

militância de Jesus estava cada vez mais intensa, a ponto de precisar ficar escondido 

por um mês no sítio de seus avós, após a prisão de alguns companheiros. A mudança 

para outro estado veio em seguida, com a detenção da namorada.  

 
Sendo do partido, a gente tinha reuniões clandestinas e aí chegavam muitos 
documentos do partido na época e um dos documentos que mais circulavam 
na época era A Guerrilha do Araguaia, que era sobre a direção do partido. E 
eu passava para ela os documentos as vezes. Eu dizia: “Olha, lê e queima. 
Não guarda. Lê, rasga e queime. Não guarde. Depois a gente conversa” 
(COSTA, 2019). 

 

Ela guardou um documento dentro do fogão, que acabou sendo descoberto. 

Foi presa e Jesus passou a ser procurado. Mais uma fase de peregrinação: mudou-

se para Salvador, João Pessoa, Belo Horizonte. Quando soube que sua namorada 

estava livre, em São Paulo, mudou-se para lá e começaram a morar juntos. Aprender 

a fotografar não foi uma dificuldade para Jesus. Autodidata, começou, efetivamente, 

na capital paulista, sua carreira como fotógrafo.  

 

Comecei a fotografar criança, fazer álbum de criança. Naquela época, o 
grande boom da fotografia era fotografar criança e eu gostava, sempre gostei 
de criança. [...] fiquei 15 dias, 20 dias, em uma empresa que fazia esse tipo 
de trabalho, eu olhei bem como é que a coisa era feita, pedi as contas e resolvi 
montar a minha empresa. Aí, comecei a trabalhar sozinho. Trabalhava de 
segunda, terça e quarta na rua, quinta e sexta de laboratório, sábado e 
domingo eu entregava. Pegava bairros inteiros. [...] E aí comecei a trabalhar 
e ganhar dinheiro (COSTA, 2019). 
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No início de 1976, Jesus foi convidado para participar do projeto do ABCD 

Jornal, “[...] um jornal voltado não só para o movimento social, mas ser porta-voz do 

movimento social. Ser uma correia entre o movimento e as pessoas, a correia de 

transmissão”. Na Fig. 13, uma edição em que Jesus trabalhou.  

 

Figura 13 - Edição do ABCD Jornal em que Jesus Carlos trabalhou 

 
     Fonte: ABCD Jornal, ano IV, ed. 25, 4 abr. (1979). 

 

Empolgados com as possibilidades de discussão dos problemas dos 

trabalhadores da região que o jornal poderia trazer, a proposta inicial era de que a 

publicação tivesse abrangência em todo ABC Paulista: “[...] de Paranapiacaba até 

Prefeito Saladino e Diadema”. Mas, logo nos primeiros meses de trabalho, ficou claro 

que não iam dar conta. “Não só por ser uma área muito grande, mas inclusive a 

distribuição era complicada. Aí a gente reduziu, foi reduzindo para Santo André, São 

Caetano, São Bernardo e Diadema, só. Às vezes, Mauá”. 
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A equipe contava com jornalista, fotógrafo, além de ator de cinema e cineasta. 

Jesus empolgou-se ao contar a experiência de trabalhar com essa diversidade de 

profissionais: “[...] mesmo tendo essa quantidade de pessoas, na hora de discutir, na 

hora de conversar, até mesmo na hora de fazer as pautas, você tinha gente disposta”. 

O entusiasmo também tomou conta da sua narrativa quando o assunto foi a impressão 

da primeira edição do ABCD Jornal, realizada em Guarulhos, na gráfica do jornal 

GuaruNews. 

 
A gente passou a noite toda no GuaruNews. Para as máquinas, liga as 
máquinas, corrige aqui, ajusta a máquina (estava saindo a impressão com 
problema), para tudo, volta. Eu sei que a gente chegou no GuaruNews às 
20h, 21h. [...] saímos do GuaruNews com o jornal todo empacotado às 7 
horas da manhã. Passamos a noite toda, mas, saiu o primeiro número. 
(COSTA, 2019) 
 

Assim, logo nos primeiros números, a publicação mostrou a que veio: “[...] ser 

um jornal democrático, porta-voz dos movimentos sociais, do movimento organizado 

da região e discutir, a partir da conversa com o morador, entrevista com os 

trabalhadores, a realidade e saídas para os problemas da região”. E não só apoiou e 

cobriu as greves dos metalúrgicos do ABC como, durante as intervenções no Sindicato 

dos Metalúrgicos e o temporário impedimento de produção da Tribuna Metalúrgica e 

seu suplemento, era o porta-voz da diretoria. Foi “[...] através do ABCD Jornal que a 

direção e o fundo de greve mandavam recado, organizavam assembleia, botavam os 

avisos de assembleia, dia e hora”. 

Em 1981, iniciou-se a greve dos trabalhadores da Ford, que conquistou a 

primeira comissão de fábrica em uma metalúrgica. Jesus cobriu as assembleias, 

passeatas e piquetes. “Sobrava para todo mundo, sempre sobrava”, lembra. Em uma 

das coberturas dessa paralisação, ele e mais oito fotógrafos haviam acabado de se 

reunir, quando foram abordados pelo comandante da tropa de choque. Queria conferir 

se eles não eram metalúrgicos, disfarçados de fotógrafos.  

Depois da abordagem, a tensão tomou conta e já dava para prever o dia 

seguinte. “Amanhã vai sobrar pra gente”, ele alertou. “E não deu outra”. Os 

metalúrgicos resolveram provocar a polícia e entrar no Sindicato, que estava sob 

intervenção. “Foi um dia de inferno, o dia todo. Cara quebrou a câmera dele, o outro 

teve rachado o nariz, outros tiveram o filme… tirado o filme, outros tiveram a câmera 

derrubada no chão… sobrou para todo mundo”.  
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No meio de suas evocações, Jesus dá uma “aula de fotografia”. Durante a 

cobertura de algumas manifestações realizadas à noite, ele e os colegas de profissão 

sempre discutiam sobre a melhor forma de fotografar. Na época, não era usual utilizar 

flash e ele enumerou as razões. A primeira é devido ao seu alcance limitado, cerca de 

6 metros. “Tu ia fotografar de noite uma fábrica, não vai sair nada, vai sair tudo escuro”. 

Outro motivo é que a luz emitida é muito forte: “Tu imagina fotografar o pátio da Volks. 

Lá no meio, três, quatro policiais militares de capote e rifle nas costas, entendeu? Se 

tocar um flash ali, os caras vêm, batem em você e levam a tua câmera”. E como 

fotografar então?  

 
A gente começou a puxar o filme, a fotografar o filme. Você comprava um 
filme de 400 asas42, no fotômetro você colocava 3200 asas e fotografava 
como se fosse um filme de 3200 asas. Então, um filme de alta sensibilidade 
para baixas luzes. E, aí é claro, você granulava o filme, a foto ficava 
granuladíssima quando você ampliava. Mas ficava com uma textura, uma 
textura muito bonita na foto. (COSTA, 2019) 

 

A forma de revelar as fotos capturadas a partir da técnica usada por eles 

também precisou ser modificada para atender à nova demanda.  

 
Na hora de revelar, você compensava. O filme era de 400 asas, ou seja, seis 
minutos, sete minutos de revelação. Uma água na temperatura de 18 graus. 
Você puxava para 32 minutos, revelava em 32 minutos. Você puxava quatro 
aberturas, o equivalente a quatro aberturas. E aí o filme compensava a 
revelação (COSTA, 2019). 
 

A linguagem fotográfica e os equipamentos necessários também eram 

discutidos entre ele e os colegas de profissão quando se encontravam na cobertura 

dos movimentos sindicais, como o uso da grande angular43, por exemplo. Jesus 

lembra que essa lente não era muito conhecida até então, mas, eles já a utilizavam, 

até como forma de resistência, uma vez que a grande imprensa negava-se a publicar 

material a partir do uso desse material. “Diziam que deformava cara do fotografado, o 

que realmente deforma. Mas, a gente achou que não, que ficava legal. Depende de 

como você fotografar, em que momento se fotografar, dá uma bela foto”.  

                                                
42 Sigla da American Standards Association. “Os valores expressos em ASA definem a sensibilidade 
dos materiais fotossensíveis. Quanto maior o número ASA, mais sensível é o filme, o que significa que 
ele precisará de menos luz para ser corretamente exposto. Os sistemas ASA e DIN foram preteridos 
em fins do século XX em favor do ISSO” (VASQUEZ, 2020, s.p.). 
43 “Objetiva que tem um grande ângulo de visão. As objetivas grande-angulares têm curta distância 
focal e permitem a fotografia em locais exíguos, em que o fotógrafo não tem possibilidade de recuo 
suficiente para enquadrar seu assunto de modo conveniente, como no caso de uma igreja situada numa 
ruela estreita” (VASQUEZ, 2020, s.p.). 
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Ele defende que estas discussões, aliadas ao uso de diferentes técnicas, 

fizeram surgir um fotojornalismo muito importante no Brasil. Tanto que “[...] a imprensa 

acabou abrindo mão e adotando essa técnica da gente. [...] foi adotado o uso da foto 

sem flash, a foto ser feita com a grande angular. Mas, foi a gente que puxou essa 

discussão, essa conversa”, afirma.  

Jesus ficou no ABCD Jornal até 1981, quando assumiu outros compromissos 

profissionais em São Paulo, ainda no movimento dos trabalhadores. Ingressou na 

equipe de assessoria de imprensa do Sindicato dos Bancários e colaborou com os 

jornais Em Tempo, O Repórter, até tomar outros rumos. “Em [19]82 eu resolvi ir 

embora, fui para o México. ‘Quero conhecer outras paisagens, outras coisas’. Fiquei 

cinco anos no México”.  

Depois de ouvir sua narrativa, a gravação termina com a pergunta que não saía 

da minha cabeça e não estava prevista no roteiro: “Valeu a pena?” Jesus responde, 

saudoso: “Eu acho que valeu. Tudo, tudo, valeu a pena”.  

 

3.3 MACROCATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Alípio e Jesus não estão juntos neste capítulo aleatoriamente. Como foi 

possível observar em suas narrativas, ambos são profissionais da área de 

comunicação e atuaram na Tribuna Metalúrgica e/ou ABCD Jornal no período do 

“novo sindicalismo”. Em muitos momentos, as memórias evocadas pelos dois foram 

tão semelhantes a ponto de ser difícil distingui-los na minha memória, sem recorrer 

aos apontamentos do caderno de campo e ou às gravações. 

Após análise das duas narrativas, consideramos importante separá-las em 

macrocategorias e categorias, sendo que, em alguns casos, foi necessário também 

criar microcategorias, devido à especificidade do tópico tratado. Elas serão detalhadas 

a seguir.  

 

3.3.1 Família 

 

A macrocategoria família esteve presente em diversos momentos das 

narrativas, mescladas às categorias origens e tradição e ligadas às microcategorias 

pai e mãe, conforme Quadro 5. 
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Quadro 5 - Macrocategoria Família 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA ALÍPIO JESUS 

Família Origens Pai x x 

Mãe x x 

Tradição  x x 

 x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Por origens, consideramos local de nascimento, ascendência e tradição, como 

efeito de transmissão de heranças culturais, crenças, técnicas, valores morais, 

espirituais etc., transmitidos de geração em geração. 

A origem de ambos é semelhante. Os dois nasceram no Nordeste do país com 

apenas cinco anos de diferença. Filhos de famílias de classe média, a tradição estava 

presente ao narrar fatos que teriam ocorrido com a repetição, ou rejeição, de 

determinados padrões e valores.  

Alípio, por exemplo, era membro de “uma família da elite política baiana”, como 

ele mesmo afirmou. Seu pai tentava ditar alguns princípios, ainda que implicitamente: 

“o meu pai queria a gente fosse bonitinho que nem ele. Ele era um cara legal, mas 

desde que você fosse igual a ele”. A ponto de Alípio ter como meta ir para o Sul do 

país para estudar política internacional: “Por quê? Porque que na minha ideia — claro 

que estimulada [...], temos estímulos e contra estímulos e tal — eu ia fazer o curso do 

Instituto Rio Branco, do Itamaraty”.  

A relação com os filhos também se assemelha nos relato de Alípio e de Jesus. 

Os pais eram os provedores, enquanto as mães, em casa, dedicavam-se a cuidar dos 

filhos. Os pais eram mais severos na criação; as mães, um pouco mais liberais. Em 

um dos episódios narrados, quando da mudança da família para São Paulo e a opção 

de acompanhar ou não com os pais, Alípio relata: “a minha mãe sempre estimulou 

que a gente escolhesse”. Ao contrário do pai, que “queria a gente fosse bonitinho que 

nem ele”. Jesus também revela que a mãe tinha uma postura mais democrática: “[...] 

Ela nunca discordava se você conseguisse convencê-la de que você estava certo, ela 

aceitava mesmo que ela discordasse”. 

Em relação à tradição da família, ambos relatam vários casos em que ela foi 

negada, por mais que os pais tivessem tentado mantê-la. Alípio é filho de uma família 
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que seguia a doutrina espírita. O jornalista, aos 16 anos, começou a ter dúvidas sobre 

“a origem do mundo e sobre as divindades”. Seu pai logo percebeu sua inquietação e 

tentou persuadi-lo:  

 

Então como é que? Você sabe o que é Deus?”. Eu disse: “olha pai...” Porque 
o meu pai era o mais religioso da família. “Você sabe o que é Deus?” “Você 
sabe que no momento...”, eu falei para ele: “eu tenho até dúvidas de que ele 
exista”. Ele: “não, meu filho. Deus é a soma de todas as nossas ignorâncias”. 
Eu disse: “matou a pau. Se eu tinha dúvida, agora não tenho nenhuma que 
este senhor não existe” (FREIRE, 2019). 

 

Foi em vão. Alípio é ateu até hoje. Sua mãe, décadas mais tarde do fato acima 

narrado, acabou concluindo que Deus não existe. Em uma das visitas a Alípio na 

prisão, tiveram esta conversa:  

 
Quando eu estava preso, um dia ela chegou lá para me visitar e disse assim: 
“Meu filho, você sabe que eu acho que vocês têm razão”. “Mas mãe, a 
senhora sempre me deu, nos deu razão em tudo. Não sei do que a senhora 
está falando”. Ela virou para mim e disse: “Deus não existe”. Eu disse: 
“Como?” Achei ótimo ela chegar a essa conclusão, mas sei também o preço 
que teria para ela no seio da família. “Não, vocês têm razão” (FREIRE, 2019). 
 

A revolta da mãe pela morte de dois amigos próximos de Alípio dias antes da 

conversa fez com que ela passasse a negar a tradição religiosa familiar. Mas, não a 

ponto de assumir perante a todos o novo posicionamento. “Ela veio, me disse que 

Deus não existe, aí, em seguida, ela me diz assim: ‘Mas na idade que eu estou, eu 

não posso assumir isso, senão minha vida que eu vivi até hoje não tem nenhum 

sentido’”.  

Na família de Jesus, por sua vez, a carreira militar era uma tradição. Com dois 

irmãos que seguiram carreira no Exército, o fotógrafo foi praticamente obrigado por 

seu pai a se alistar. Foi levado pessoalmente por ele até o quartel, quando soube do 

desejo de Alípio de desertar. 

 
Porque eu já tinha mais dois irmãos por parte de pai: um era sargento do 
exército naquela época, e o outro tinha servido na Escola de Aprendizes de 
Marinheiro, em Olinda, em Pernambuco. Não, em Recife. E tinha ido inclusive 
para Suez, quando o Brasil mandou uma tropa para… invadiu o Canal de 
Suez junto com os Estados Unidos e outros países e meu irmão foi pra lá e 
ficou três anos lá em Suez, lá na Faixa de Gaza (FREIRE, 2019). 
 

Apesar de relatarem diversas situações em que negaram a tradição familiar, 

não é possível afirmar que não a seguiram em alguns casos, pois, como afirma 

Perazzo (2015, p. 125), os sujeitos se recordam do passado no presente “[...] e 
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escolhem, a partir de quem são como sujeitos da história, o que querem relatar, contar 

e resgatar sobre si próprios e seu tempo”. 

 

3.3.2 Infância 

 

Na macrocategoria infância, foram incluídas memórias de eventos ocorridos do 

nascimento ao início da adolescência, tendo como categorias brincadeiras e estudos, 

conforme Quadro 6. É interessante notar que há ausência quase completa de 

memórias evocadas sobre recreação nos primeiros anos de vida. Apenas Jesus cita 

brevemente, sem dar detalhes: “A infância foi tranquila, com seus problemas de 

infância normais, mas foi tranquila. Brincar muito, estudar e brincar”. 

 

Quadro 6 - Macrocategoria Infância 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA ALÍPIO JESUS 

Infância Brincadeiras   x 

Estudos  x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Bosi (2003, p. 18) destaca a necessidade de se considerar tanto a lembrança 

quanto o esquecimento, pois “esquecimento, omissões, os trechos desfiados de 

narrativa são exemplos significativos de como se deu a incidência do fato histórico no 

quotidiano das pessoas”. Desta forma, assim como na macrocategoria anterior, não é 

possível afirmar que eles não brincaram durante a infância pois “[...] as histórias 

narradas não se configuram como representações exatas desse passado”; pelo 

contrário, há de considerá-las como “processos de recordação que permitem 

identificar o que os narradores pensam de si no presente e do passado” (PERAZZO; 

CAPRINO, 2011, p. 809).  

A educação teve um papel muito importante na vida de Alípio e de Jesus. No 

eu atual dos profissionais, portanto, foi isso que os moldou e os ajudou a serem 

cidadãos mais politizados (e não as brincadeiras de que participaram). 

Esta hipótese se confirma no terceiro minuto da entrevista, quando Jesus 

começa a contar sua trajetória escolar. Alípio iniciou sua fala sobre estudos no 

segundo minuto. Muitas coisas são semelhantes nestas narrativas, principalmente a 

militância política. Logo no início, por exemplo, Jesus conta seu envolvimento com o 
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movimento estudantil, enquanto estudava. Alípio também é enfático ao falar da 

importância da escola pública para moldar a sua forma de pensar. “Eu acho que ela 

[escola] me ensinou muito o que é ser o que eu sou hoje. Além da minha formação a 

partir da minha mãe do meu pai, da família, eu acho que a escola pública foi 

fundamental para mim. [...] Ela me permite fazer essa reflexão, né?” (FREIRE, 2019). 

Outro ponto comum e muito presente nas narrativas de ambos é a diferença 

dos estudos em escolas particulares e públicas, bem como a importância da escola 

pública em suas vidas, como é possível verificar na próxima macrocategoria. 

 

3.3.3 Educação 

 

Embora o método aplicado na pesquisa não seja quantitativo, o tempo que cada 

depoente destinou à macrocategoria educação e às categorias ensino básico e 

aprendizado profissional merece análise. Mais significativo ainda para Alípio e Jesus 

são as passagens pelo ensino público e privado, motivo pelo qual criamos essas 

microcategorias dentro da categoria ensino básico, conforme Quadro 7. Também 

desenvolvemos outras duas microcategorias a partir do aprendizado profissional: 

formal e informal, entendidos aqui como cursos profissionalizantes, realizados em 

escolas, e aquele conhecimento adquirido fora de uma estrutura curricular, ou seja, o 

processo pelo qual o sujeito acumula conhecimento por meio das suas experiências 

diárias.  

 

Quadro 7 - Macrocategoria Educação 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA ALÍPIO JESUS 

 
 
 
Educação 

 
Ensino básico 

Público x x 

Privado x x 

Aprendizado 
profissional 

Formal x x 

Informal  x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Alípio e Jesus cursaram o ensino básico em escolas particulares. Ambos 

migraram para o ensino público. Entretanto, a idade e os motivos da mudança são 
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diferentes. Alípio foi logo após o exame de admissão ao ginásio e por decisão de sua 

mãe. Ela considerava que as escolas públicas perto de sua casa não eram boas e, 

naquela idade, ele já poderia ir sozinho para um colégio de qualidade, mais longe: “Aí 

quando eu fui fazer o curso de admissão [...] ela disse: ‘agora você vai fazer exame 

para escola pública. Você já pode ir sozinho de ônibus também’”. Já Jesus foi por 

vontade própria, contra a vontade de sua mãe: “Eu estudava no colégio pago, um 

colégio de classe média. E eu não me sentia bem no colégio com pessoal classe 

média bem conservador, bem reacionário”, conta.  

Mas, se a idade e a motivação foram diferentes, em um ponto há unanimidade: 

a mudança para a escola pública provocou uma ruptura na forma de pensar a 

sociedade. “Gente, foi um outro mundo para mim, que foi muito bom. E foi muito bom, 

muito, muito bom para me colocar no mundo e para desenvolver ideias, e para eu 

pensar o conjunto”, destaca Alípio. A fala a seguir, feita pelo jornalista, é um claro 

exemplo da mudança de visão de mundo provocada pela ida à escola pública. 

 
Era muito legal, muito importante, além das aulas serem boas, os professores 
serem excelentes e tal, e toda essa convivência, com essa pluralidade, e você 
ver que você com toda sua história, você não era melhor que nenhum deles. 
Porque você podia saber um pouco mais disso, mas o outro que morava 
provavelmente uma casa com um quarto, porque ele ter disso também, e 
tinha, ele sabe um monte de coisa que você não sabia fazer. Esse é o maior 
balde de água fria para a arrogância das classes, entendeu? (FREIRE, 2019). 
 

Jesus relata que, embora já participasse de forma mais tímida do movimento 

estudantil, a mudança para o Colégio Estadual do Roger foi a motivação para se 

entregar completamente às discussões e ações do movimento, [...] porque nos 

colégios públicos a gente tinha condições maiores de radicalizar o movimento”.  

Além do ensino básico, o aprendizado profissional também fez parte da 

narrativa dos dois profissionais da comunicação. Alípio tornou-se jornalista graças ao 

ensino “formal”, cursando a faculdade. Já Jesus, embora tenha iniciado curso de artes 

plásticas (não concluído), aprendeu a fotografar sozinho e transformou sua paixão em 

profissão.  

 

3.3.4 Movimentos sociais/militância 

 

Na macrocategoria movimentos sociais/militância, destacamos evocações de 

ações destinadas a uma causa específica ou a uma organização, seja ela partidária, 
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estudantil, operária ou religiosa (categorias), como pode ser visualizado no Quadro 8, 

a seguir. 

 

Quadro 8 - Macrocategoria Movimentos sociais/militância 

MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA ALÍPIO JESUS 

 
 
 
 
Movimentos sociais/ 
militância 

Movimento 
partidário 

Ala Vermelha x x 

Movimento 
estudantil 

 x x 

Movimento 
operário 

 x x 

Movimento 
religioso 

  x 

Ideário  x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Alípio e Jesus participaram ativamente de diferentes movimentos sociais. 

Ambos iniciaram a militância no movimento estudantil: Jesus, no ensino básico, e 

Alípio mais tardiamente, na faculdade, coincidindo nos dois casos com o período da 

ditadura militar no Brasil. Quando saíram dos bancos escolares, deram início à 

participação no movimento partidário, entendido aqui não como participação efetiva 

em partidos políticos, mas como um condutor a partir de ideologias de aspecto político. 

Cada um mergulhou com uma intensidade diferente. Os dois tinham o ideário da luta 

armada, praticada pela Ala Vermelha, como norte de suas ações. Alípio foi para a 

prática. Jesus não, mas tentou. Mudou-se para São Paulo logo após a publicação do 

AI-5 em busca de companheiros que tivessem o mesmo pensamento, “porque entrar 

na luta armada era provocar a ditadura”. Não os encontrou.  

 

Tinha toda uma discussão política aí. Aí fui para as fábricas. Mas nas fábricas 
não tinha muita coisa, não era bem o que eu estava pensando. Se eu tivesse 
ido talvez para o lado de Osasco, tinha conseguido algum contato, porque 
tinha muita gente de Osasco envolvido no meio metalúrgico envolvido com a 
questão da luta armada…Ou a universidade (COSTA, 2019).  

 

Logo em seguida, alguns integrantes da luta armada começaram a ser mortos 

pelo regime militar. “Aí eu resolvi voltar para João Pessoa. Aí eu disse: ‘isso aqui não 

vai dar em nada’”. 
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Alípio mergulhou de cabeça e pegou em armas logo após a conclusão da 

faculdade de jornalismo, em 1967.  

 
Entrei para uma organização, que era uma dissidência do Partido Comunista 
do Brasil, o PCdoB, que foi Ala Vermelha, foi uma das dissidências do PCdoB. 
Eu devo muito da minha formação a isso tudo. Eu devo muito da minha 
formação a isso tudo [repetição, ênfase]. Os erros e acertos me ajudaram a 
entender tudo o que eu entendo hoje, né. [...] Mas eu sou filho de isso daí. E 
na Ala Vermelha eu tive uma militância muito, muito rica, muito rica. A Ala 
Vermelha era uma das organizações que defendia a luta armada e que fez a 
luta armada. E eu fiz junto... e eu fiz junto (FREIRE, 2019). 
 

Em 1969, vários militantes da Ala Vermelha foram presos, Alípio foi um deles. 

“Tivemos quedas aqui em São Paulo. [...] Estava em outros tipos de militância, 

inclusive na luta armada propriamente dita, mas não apenas. Eu acabei sendo preso 

em um processo de quedas da Ala Vermelha”. Mesmo depois de solto, continuou 

atuando na Ala Vermelha, que decidiu seguir outros rumos, mas não mais a luta 

armada.  

Jesus, de volta a João Pessoa, passou a militar no PCdoB. “E, nesse processo 

de militância, resolvi me proletarizar, que era um período que estava acontecendo 

muito isso”. Mais uma fase de envolvimento; passa agora a participar do “movimento 

operário” da região, atuando diretamente com os trabalhadores.  

 
Foi um trabalho muito legal, ao ponto que graças a esse trabalho que durou 
um ano e meio mais ou menos, dois anos. [...] E aí a gente começou a criar 
um trabalho junto ao movimento operário ali de João Pessoa. A gente criou o 
clube do operário da indústria, a gente se infiltrou no Sesi, ganhou a direção 
do Sesi e começamos a trabalhar o Sesi como base para trazer o trabalhador. 
[...] criamos o Clube do Operário da Indústria, o COI. Terminei sendo 
mandado embora da fábrica (COSTA, 2019). 
 

Alípio participou do movimento operário de outra forma. Fiel aos “ideários” da 

Ala Vermelha, ao sair da prisão priorizou a conscientização dos trabalhadores por 

meio da fundação de diversos jornais.  

 
Aí a gente continuou tocando a Ala Vermelha aqui em São Paulo, quer dizer, 
no Brasil. Nos lugares onde ela existia. Eu fiquei em São Paulo. [...] e fomos 
fazer aquilo que a nossa autocrítica indicou e que estava certo: organizar a 
nossa classe, ou seja, organizar a classe trabalhadora e o povo em geral. 
Para isso, aqui em São Paulo foi fundamental a criação de jornais em locais 
onde já tínhamos companheiros que faziam algum trabalho de base no local 
e construímos pequenos jornais nessas regiões (FREIRE, 2019). 
 

A categoria “movimento religioso” é aqui entendida como pessoas ou entidades 

que defendem ideais religiosos. Nenhum dos dois atuou em movimentos dessa 
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natureza. Jesus, embora não tenha participado, destacou que sua namorada “fazia 

parte do grupo de jovens da igreja” e foram justamente eles que os ajudaram quando 

a companheira saiu da prisão. 

 

Aí o pessoal da igreja tirou ela de João Pessoa de madrugada e trouxe ela 
para São Paulo e ela ficou com o pessoal da Comissão de Justiça e Paz da 
igreja, da Diocese de São Paulo. [...] em dezembro eu vim para São Paulo 
[...]. E fomos morar junto. [...] Aí morando um tempo em Belo Horizonte ainda, 
mais em outros lugares, a situação estava muito ruim de dinheiro. [...] E aí o 
pessoal da igreja que ajudou. Arranjaram uma casa para gente ficar aí, 
ficamos um ano na casa e aí foi quando eu comecei a trabalhar como 
fotógrafo mesmo (COSTA, 2019). 
 

Nossa última categoria é intrínseca às anteriores. Para participar desses 

movimentos sociais, os integrantes concordam e possuem o mesmo ideário, um 

conjunto de ideias que os une — que pode ou não os levar à ação. Alípio, explícita ou 

implicitamente, vinculou a maior parte de suas experiências ao ideário da Ala 

Vermelha. Jesus, logo no começo da entrevista anunciou o que ele e seus 

companheiros discutiam no movimento estudantil:  

 
A gente lutava pela revolução socialista, não era pela democratização. O que 
a gente pensava era assim: derrubar a ditadura militar e fazer a revolução 
socialista. Então se discutia o que aconteceu na China, do campo cercar a 
cidade, o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na própria União 
Soviética… se discutia muito. E isso levava a toda uma discussão, ninguém 
sabia que tipo de conjuntura o Brasil vivia, que tipo de país era o Brasil em 
termos de economia. Se vivia mais gente no campo ou na cidade… enfim, 
toda uma discussão (COSTA, 2019). 
 

3.3.5 Regime de governo 

 

A participação ativa de Alípio e Jesus nos movimentos sociais fez com que eles 

se deparassem, muitas vezes, com os mecanismos adotados pelo governo militar 

para inibir a ação desses grupos, estando, portanto, muito presente na narrativa dos 

dois. 

Dessa forma, criamos uma macrocategoria denominada Regime de governo 

para destacar a forma pela qual o governo é conduzido. Portanto, nessa 

macrocategoria, contemplamos duas categorias: democracia e regime militar, 

conforme Quadro 9. 
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Quadro 9 - Macrocategoria Regime de governo 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA ALÍPIO JESUS 

 
Regime de governo 

Democracia  x x 

Ditadura militar  Violência x x 

Prisão x  

Mecanismos de 
sobrevivência 

 x 

Clandestinidade x x 

Autoexílio  x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Alípio e Jesus participaram de movimentos sociais e atuaram na Tribuna 

Metalúrgica e/ou no ABCD Jornal em plena ditadura militar, portanto, anormal seria se 

esta categoria não estivesse presente em suas evocações. Indo além, ditadura militar 

aparece imbricada em quase todas as demais macrocategorias citadas, seja quando 

falam da família, infância, educação, entre outros temas.  

Na narrativa de Alípio, estão tão entranhadas as ações da ditadura militar que, 

embora a palavra propriamente dita apareça apenas três vezes em quase uma hora 

e trinta minutos de entrevista, é difícil não perceber as consequências desse regime 

de governo em sua vida. Com Jesus também não é diferente: embora ele tenha 

nomeado mais vezes, as experiências narradas estiveram em torno de “saídas para 

derrubar a ditadura”, como ele mesmo destacou, e das inúmeras consequências que 

os mecanismos de controle impostos pelo poder geraram em sua trajetória. 

Dentro da categoria ditadura militar, destacamos as microcategorias violência, 

prisão, mecanismos de sobrevivência, clandestinidade e autoexílio44. Diferentemente 

do que a primeira impressão possa sugerir, há diferenças consideráveis nas duas 

narrativas, apesar de Alípio e Jesus terem uma militância ativa. Alípio passou por 

momentos na clandestinidade, foi preso, torturado: “Um tímpano perfurado, uma 

costela fraturada, uma lesão no malar, um calo ósseo na verdade, um pré-molar 

arruinado, [silêncio] uma lesão traumática na coluna”, resume as sequelas deixadas 

                                                
44 Apesar de autoexílio ser comumente definido como a ação do sujeito deixar voluntariamente seu país 
de origem, geralmente devido a questões políticas, aqui é tratado como saída da pessoa do lugar onde 
vive, independentemente se o deslocamento se deu no mesmo país ou não. Ou ainda, “autoexílio como 
um movimento de deslocamento voluntário [...] visto o sujeito pretender fugir de um mundo que o 
oprime” (BITAZI, 2008, p. 1). 
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pela violência sofrida na prisão. Após cumprir pena, já em liberdade, não foi 

necessário o autoexílio.  

Já Jesus assumiu como um dos mecanismos de sobrevivência não só dele, 

mas de seus familiares, não informar detalhes de sua militância. Em um dos episódios 

evocados, estava fotografando o aniversário da sua irmã em João Pessoa:  

 

Meu pai dançando a valsa com a minha irmã. Aí chega um companheiro e 
disse: “Jesus, quero falar contigo agora. Fulano, fulano e fulano foram 
presos”. Eram dois da direção regional do partido e esses dois, quando 
passavam em João Pessoa, dormiam lá em casa. Aí o pessoal disse: 
“Ninguém sabe se vão aguentar, como é que vai ser, é melhor você dar um 
tempo fora de João Pessoa” (COSTA, 2019).  
 

Optou por passar um tempo no sítio de seu avô, na pequena Belém de Maria, 

município localizado a 120 quilômetros da capital de Pernambuco. Sem explicar o 

motivo, antes de partir foi se despedir de sua mãe.  

 
Nem dava para explicar. Na verdade, eu falava muito pouco em casa sobre a 
minha… eles sabiam e tudo, de vez em quando davam bronca e tudo, mas 
eu não falava nada se eu era envolvido e com quem e como. Isso aí era 
conversa que eu não podia, para colocar, inclusive, eles em segurança. E era 
segurança minha. Quer dizer, quanto menos você soubesse, melhor 
(COSTA, 2019).  

 

Outro mecanismo de sobrevivência evocado foram as coberturas fotográficas 

das greves. Em uma deles, em 1979, quando uma parte da diretoria do então 

SMSBCD estava presa, Jesus cobriu uma assembleia no Paço Municipal de São 

Bernardo. 

 
Chovia em São Bernardo, aquela chuvinha chata. O Paço lotado, lotado. [...] 
o pessoal tira uma decisão de sair uma manifestação, tentar ir até a porta do 
Sindicato. Então sai aquela massa de gente para o Sindicato. Quando chega 
perto do Sindicato a polícia está esperando e tome pau, bomba de gás e 
porrada. São Bernardo ficou um inferno. Então nessa hora você está lá 
fotografando (COSTA, 2019).  
 

Para estes casos, ele e seus companheiros fotógrafos desenvolveram algumas 

táticas de sobrevivência, como ficarem sempre juntos.  

 
Quando o bicho começa a pegar, que você vê que o bicho vai pegar, você 
procura ficar todo mundo junto. Mas quando o bicho pega, aí quando você 
olha para um lado e para o outro e você está sozinho. E aí você tem que ficar 
de olho, porque o que não pode acontecer de repente é você se encontrar no 
meio da polícia, porque se você estiver sozinho e os caras estiverem em cima 
de você, os caras vêm pra cima (COSTA, 2019).  
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O autoexílio foi necessário muitas vezes para que Jesus não fosse preso: João 

Pessoa, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte foram apenas alguns dos lugares para 

onde se mudou.  

 

3.3.6 Deslocamentos 

 

Os deslocamentos estão presentes em ambas as narrativas, conforme Quadro 

10. Embora o autoexílio também seja uma forma de mudança de local de moradia, 

optamos por agrupá-lo na categoria anterior, por se tratar de uma consequência das 

ações da violência da ditadura militar. Jesus mudou-se várias vezes, mas não só como 

forma “voluntária”. Entre os motivos também estavam encontrar pessoas que 

militassem pelos mesmos ideais que os seus, procurar emprego, entre outros.  

 

Quadro 10 - Macrocategoria Deslocamentos 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA ALÍPIO JESUS 

Deslocamentos Migração  x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

3.3.7 Cultura artística 

 

Umas das formas de mobilização e conscientização encontradas por Alípio e 

Jesus durante suas militâncias foi promover e divulgar a arte, seja por meio da música, 

teatro ou cinema. E é a partir de suas narrativas que criamos a macrocategoria cultura 

artística, bem como suas categorias música, teatro e cinema, conforme Quadro 11.  

 

Quadro 11 - Macrocategoria Cultura artística 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA ALÍPIO JESUS 

Cultura artística Música  x x 

Teatro  x  

Cinema   x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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A cultura estava presente no movimento estudantil. Alípio, por exemplo, 

exerceu o cargo de secretário de Cultura do Centro Acadêmico. Jesus, enquanto 

membro do movimento estudantil, também participava de grupos artísticos.   

 
Se discutia muito fazer cultura, principalmente na área do cinema. Que o 
pessoal tinha uma tradição muito grande na área de cinema. Ao ponto que 
em 66, isso foi em 66, foi criado o Cine Clube Lino Duarte de Noronha, em 
Aruanda. Em cinema, teatro também. A gente tinha grupo de teatro das 
escolas, né, dentro da medida do possível. Foi criado um grupo lá chamado 
GTex - Grupo Experimental Estudantil... Grupo de Teatro Experimental 
Estudantil, GTex. E fez história lá em João Pessoa. E não só inclusive no 
aspecto político das propostas que o grupo tinha, de como fazer teatro, de 
como utilizar o teatro como forma para conscientizar as pessoas e enquanto 
teatro mesmo. [...] Então se usava muito a cultura no movimento estudantil. 
Música, a gente também usou muito música. Pessoal fazia festival de música, 
festival de música popular paraibana. Se usou muito a música também como 
ferramenta, porque naquela época valia tudo [...]. A questão é de você usar 
as ferramentas e trabalhar com ela. Então nesse grosso, nesse caldo aí do 
movimento estudantil e da área de cultura... eu me meti muito na área de 
cinema e teatro, mas teatro eu me metia mais na área de iluminação, na área 
técnica, gostava de fazer iluminação (COSTA, 2019).  
 

E não era só no movimento estudantil que utilizavam a cultura artística como 

forma de mobilização. Alípio destacou também o papel do ABCD Jornal.  

 
E o interessante é que esses jornais, em particular o ‘ABCD’ e o de 
Guarulhos, eles terminavam se ampliando para centros culturais na cidade, 
para os trabalhadores, para os operários. Sobretudo, então, tinha no ABCD o 
Centro Cultural. Acho que chamava Centro de Cultura dos Trabalhadores de 
Guarulhos, uma coisa assim, e que também tiveram um papel importante de 
organizar debates e isso, aquilo, aquilo outro e tal. Então foi isso, os jornais 
tiveram um bom papel (FREIRE, 2019).  
 

3.3.8 Atuação profissional 

 

Excetuando-se Alípio que sempre trabalhou como jornalista, Jesus, antes de 

tornar-se fotógrafo, passou pelos setores da indústria, comércio e serviços, que são 

nossas categorias integrantes da macrocategoria atuação profissional, conforme 

Quadro 12.  

 

Quadro 12 - Macrocategoria Atuação profissional 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA ALÍPIO JESUS 

Atuação profissional Indústria   x 

Comércio/serviços   x 

Comunicação  x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Seus empregos, em muitos momentos, tiveram ligação com o movimento social 

ao qual faziam parte. Isso aconteceu, como já destacado no item 3.3.4, por exemplo, 

quando Jesus “resolveu se proletarizar” e participar do movimento operário. Aliás, a 

indústria foi a sua primeira área de trabalho, quando se mudou para São Paulo em 

1968.  

 
Aí fui para as fábricas. Mas nas fábricas não tinha muita coisa, não era bem 
o que eu estava pensando. Se eu tivesse ido talvez para o lado de Osasco, 
tinha conseguido algum contato, porque tinha muita gente de Osasco 
envolvido no meio metalúrgico envolvido com a questão da luta armada… ou 
a universidade. Eu sei que eu trabalhei em umas duas ou três fábricas. [...] 
Cadeados Pado, Barchester, indústria de bebidas Milano (COSTA, 2019). 
 

Foi trabalhar também em serviços gerais e como vendedor de livros. “Fui 

trabalhar em Santo André, escolhi como praça Santo André. E aí você ia lá, ia de dois 

ou três, batia de casa em casa, batia e aí vendia livro. E vendia bem”. Depois, retornou 

novamente para a indústria, já em João Pessoa, antes de se tornar fotógrafo.  

 

3.3.9 Práticas jornalísticas 

 

Nosso tema de pesquisa, a memória da clandestinidade, esteve muito presente 

tanto nas macrocategorias anteriores, como nessa. As trajetórias de vida narradas 

pelos depoentes levaram-nos não só a ingressar nas redações da Tribuna Metalúrgica 

e/ou ABCD Jornal, como também a exercer outras tarefas nesses periódicos. Por isso 

criamos a macrocategoria práticas jornalísticas, que conta com as categorias pautas, 

fotografia, impressão e distribuição, conforme Quadro 13. 

 

Quadro 13 - Macrocategoria Práticas jornalísticas 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA ALÍPIO JESUS 

Práticas jornalísticas Pautas  x x 

Fotografia   x 

Impressão  x x 

Distribuição  x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

As pautas do jornal, segundo relato de ambos, eram definidas de forma 

democrática e participativa, muitas vezes sugeridas pelos próprios trabalhadores que 
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estavam no dia a dia no interior das fábricas, próximos aos problemas da categoria. 

Também eram deliberadas com base em informações recebidas a partir de reuniões 

com a diretoria do Sindicato. Os trabalhadores “[...] queriam contar coisas que 

estavam acontecendo e que era importante a gente saber e tal, entende? Iam lá, 

falavam com a gente, falavam com a diretoria e tudo mais. Era um negócio bem 

interessante”. E estas pautas eram discutidas “[...] dentro de uma estratégia política 

mais geral”, conta Alípio.  

A liberdade de que dispunham para escolher a melhor forma de registrar as 

greves também se refletia na escolha das fotos a serem utilizadas. Jesus é enfático 

ao dizer que, “às vezes, a gente participava de pautas, ou mesmo sugestão dentro da 

pauta, e na hora de fotografar a gente tinha total liberdade”. Isso, aliás, foi uma 

discussão que começou antes mesmo da primeira edição ser veiculada.  

 

Então desde isso aí foi uma coisa que discutiu um pouco dentro, quando 
estava começando a montar o jornal: que a fotografia teria voo próprio, 
inclusive assim até de você fazer uma pauta de fotografia e chegar com a foto 
e se o pessoal gostava, acabava publicando e entrava só a foto com um 
pequeno pé de foto, legendas, né. Então, a gente tinha total liberdade de 
fotografar e como fotografar, se vai usar flash se não vai, se vai usar a grande 
angular, se vai usar uma teleobjetiva. A gente sempre teve total liberdade 
dentro do jornal, de editar o material (COSTA, 2019). 
 

E como era fotografar para o jornal no meio daquela efervescência dos 

movimentos grevistas? Afinal, cabe ao fotojornalista capturar imagens dos eventos 

que presenciou para que sejam publicadas, lidas e interpretadas pelos leitores. No 

começo da narrativa sobre esse tema, Jesus adverte: “olha, era meio bravo” e conta 

em detalhes alguns episódios. Em um deles, em 1979, quando uma parte da diretoria 

do então Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema estava presa, cobriu 

uma assembleia no Paço Municipal de São Bernardo. 

 
Chovia em São Bernardo, aquela chuvinha chata. O Paço lotado, lotado. [...] 
o pessoal tira uma decisão de sair uma manifestação, tentar ir até a porta do 
Sindicato. Então sai aquela massa de gente para o Sindicato. Quando chega 
perto do Sindicato a polícia está esperando e tome pau, bomba de gás e 
porrada. São Bernardo ficou um inferno. Então nessa hora você está lá 
fotografando (COSTA, 2019). 
 

Essa agitação nas coberturas fotográficas dos mais variados eventos acontecia 

com muita frequência. Em outra pauta, Jesus foi escalado para cobrir uma assembleia, 
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seguida de piquete45. Sem carro, foi de ônibus. O trânsito parou de repente, ouviram-

se tiros, via-se muita fumaça. Desceu do veículo e saiu correndo em direção à 

confusão.  

 
Nisso você já começa a sentir o cheiro do gás lacrimogêneo, o cheiro começa 
a vir e vem com tudo. Você vai em direção. Nessa que eu fui, com a fumaça, 
quando eu me dei conta eu estava cercado. Estava no meio de um batalhão 
de choque. Tinham uns 12 ou 13. E os cara me viram e não deu outra, vieram 
para cima de mim. E eu fui me afastando e os caras começaram a me chamar 
de filho disso, filho daquilo outro. Eles falando: “Quebra a máquina dele, 
quebra a máquina dele!” (COSTA, 2019).  
 

Jesus conseguiu encostar-se na parede e saiu pelo meio dos carros. Quando 

chegou ao outro lado da rua, olhou para os lados e viu-se cercado. Não foi a primeira, 

nem a última vez que apanhou: cacetete e choque elétrico. Temeu perder sua 

máquina.  

Eu senti só o cacetete aqui [mostra a região do tórax] e levei aquele choque, 
tremeu na hora. A sorte é que a câmera estava amarrada aqui [faz gesto 
mostrando a câmera amarrada no braço, perto do punho], porque eu só 
trabalho com a câmera amarrada no punho. Eu não trabalho com a câmera 
pendurada aqui [no pescoço]. Então eu amarro a câmera no punho, seguro 
com a mão e aí eu trabalho. Mas não teve outra. E aí foi um tal de: “Quebra 
a máquina”, quebra a máquina” (COSTA, 2019). 
 

Conseguiu negociar; abriu a máquina e entregou o filme. “Os caras saíam te 

xingando: “filho de não sei o quê. Saiam putos da vida. Minha vontade era de pegar a 

câmera e socar na boca do cara, né, porque você fica muito mal, meio impotente”. 

Sua vingança veio segundos depois. Pegou outro filme, colocou na máquina e saiu 

fotografando.  

A dificuldade não era apenas na hora de fotografar. A complexa logística da 

impressão envolvia diferentes táticas para que a reportagem chegasse às mãos dos 

trabalhadores, antes de ser apreendido pelos militares. Jesus ajudou nesse processo 

algumas vezes, como na comemoração de 1.º de maio de 1980, Dia do Trabalhador.  

Dias antes, em 19 de abril de 1980, Lula, então presidente do Sindicato, foi 

enquadrado pela ditadura militar na Lei de Segurança Nacional. Ficou 31 dias preso 

e causou ainda mais agitação entre os metalúrgicos. Mesmo com a cidade São 

Bernardo ocupada pela polícia devido à greve que durava vários dias, os 

trabalhadores não se intimidaram e organizaram uma grande manifestação para 1.º 

                                                
45 Piquete: bloqueio dos acessos ao local de trabalho realizado por um grupo de trabalhadores em 
greve.  
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de Maio. Jesus já sabia. O ABCD Jornal teria que estar lá de qualquer jeito. No dia 

anterior, 30 de abril, o periódico foi produzido com “[...] orientações da diretoria sobre 

os dias seguintes da greve. Era importante que o jornal saísse”. A impressão seria 

feita em uma gráfica na Rua do Carmo, região central de São Paulo. “Ao ladinho do 

Joaquinzão46”, ri ao lembrar. ABCD Jornal pronto: “quando deu meia-noite, o jornal 

estava impresso”. Restava agora a logística para sair de São Paulo e chegar em São 

Bernardo a tempo de entregá-lo aos trabalhadores na manifestação. Lotaram os 

quatro carros disponíveis. “A gente encheu. Só tinha o motorista e um acompanhante, 

o resto era só jornal”. Mas como passar pela polícia sem ter o periódico apreendido? 

 
A gente não podia pegar as principais avenidas para chegar em São Bernardo 
do Campo, porque tinha comando da polícia parando as pessoas. Se 
pegasse a gente, o jornal era pego, não ia ter como, a gente ia ter problema. 
Então a gente se dividiu. Não podia ir por Rudge Ramos, não podia ir pela 
Anchieta, não podia ir pela Cupecê. Tinha que ir pelas quebradas (COSTA, 
2019). 
 

Ele e outro colega do jornal foram pelo Jardim Miriam, afinal, moravam na 

região e conheciam muito bem as ruas.  

 
A gente saiu meia-noite da rua do Carmo. [...] A gente chegou na [igreja] 
Matriz 6 horas da manhã. Mas chegamos com os jornais. E os outros carros 
também, todos chegaram entre 6h, 6h30, 7h. Ninguém foi pego. Mas a gente 
saiu costurando por ruazinhas. E aí chegou às seis, o dia amanhecendo, a 
gente chegou na Praça da Matriz para entregar o jornal. Para a gente foi uma 
festa, né. A gente trazer, pegar o jornal na gráfica (COSTA, 2019). 
 

Após a impressão, era hora de os jornais irem para as mãos dos trabalhadores. 

Para alcançar o maior número de pessoas, o ABCD Jornal, por exemplo, era 

distribuído na porta das fábricas, nos piquetes, nas igrejas, nas feiras dos bairros.  

 
O pessoal ia de manhã nas feiras, o pessoal sabia mais ou menos onde tinha 
metalúrgicos ou a mulher do metalúrgico, a mãe, o pai, a filha, o filho e aí 
distribuía os jornais. E em alguns bares de São Bernardo eles deixavam e a 
gente entapetava todas as paredes do bar com o jornal. Então estavam todas 
as informações aí sobre a greve, como é que estava, qual era o dia da 
assembleia, quais eram as orientações, como é que estava a situação nas 
fábricas. Quer dizer, o pessoal fazia o jornalismo sobre a greve e o jornal tinha 
essa função, esse papel social dele de ser o porta-voz (COSTA, 2019). 
 

Além disso, era distribuído “[...] em determinados pontos de concentração de 

trabalhadores, ou seja, seja nas assembleias, seja nos locais de condução, de pegar 

                                                
46 Joaquim dos Santos Andrade era chamado de pelego pelos sindicalistas, pois havia assumido o 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, em 1965, como interventor.  
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o ônibus e tal”, conta Alípio. O grande número de trabalhadores reunidos, favorecia, 

na fala do jornalista, a distribuição dos jornais de forma relativamente tranquila.  

 
Você não distribuía assim em um lugar vazio. Se você pegar um filme do 
Renato Tapajós, o Linha de montagem, você vai ver o que era uma saída de 
fábrica naquele tempo. Era gente para burro. [...] Então, eles nunca 
perseguiram companheiros que distribuíssem jornal (FREIRE, 2019). 
 

3.3.10 Veículos de comunicação 

 

Veículos de comunicação são os meios que divulgam as notícias. Nas 

narrativas de Alípio e Jesus, eles aparecem divididos entre grande imprensa e 

imprensa alternativa e, dentro da última categoria, as microcategorias imprensa 

sindical e imprensa operária, conforme Quadro 14. 

 

Quadro 14 - Macrocategoria Veículos de comunicação 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA ALÍPIO JESUS 

Veículos de 
comunicação 

Grande imprensa  x x 

Imprensa 
alternativa 

Imprensa operária x x 

Imprensa sindical x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Utilizamos aqui a distinção idealizada por Santos (2019, p. 79) ao abordar a 

atuação da imprensa no contexto ditatorial: “uma majoritária, dominante 

comercialmente; a outra mais crítica, não conformista e de relativo alcance social”. 

A grande imprensa, segundo Marconi (1980, p. 140), promovia a 

“uniformização das informações, colocando em risco o pluralismo das opiniões, 

condição essencial para uma verdadeira liberdade de informação”. E é isso que pode 

ser acompanhado nas evocações dos dois profissionais da comunicação, 

principalmente com Jesus que, mesmo depois de deixar de participar do ABCD Jornal, 

ainda atuou em diversos órgãos de imprensa sindicais.  

Jesus destaca a importância do ABCD Jornal, principalmente nesses 

momentos de intervenção do Sindicato, como forma de contrapor as notícias 

veiculadas pela grande imprensa.  

 
Quando houve as três intervenções no Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo e Diadema, [...] a diretoria perdia toda a estrutura do Sindicato. 
Então o jornal Tribuna Metalúrgica, que é o veículo do Sindicato, deixava de 
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circular [...]. E a grande imprensa usava o seu poder de comunicação para 
tentar até mesmo atrapalhar a greve. Então começavam a dizer: “os 
metalúrgicos estão voltando a trabalhar”. E não estava ninguém voltando a 
trabalhar. Ao contrário, a greve estava se segurando. [...] E aí o ABCD Jornal 
foi fundamental (COSTA, 2019).  
 

E ainda complementa:  

 
Nas vésperas das assembleias e quando a grande imprensa começava a 
bater muito, desinformando, dizendo que o pessoal estava voltando, que era 
na verdade uma desinformação… os caras começavam: chamada de capa, 
título grande dizendo que o pessoal tinha voltado a trabalhar, que a greve 
estava se esvaziando. Então, o jornal saia. Porque aí vinham além das 
informações sobre a greve, o jornal vinha com as orientações da diretoria: o 
que fazer, onde se reunir… e principalmente as informações… então a gente 
sempre conseguia alguém que tirava uma foto da Volks. Tem uma foto 
famosa… estava um cara dormindo em cima de uma máquina lá no meio da 
Volks… o cara dormindo lá e aquele galpão cheio de carro pendurado. Não 
tinha um operário trabalhando. [...] porque a grande imprensa não dava isso. 
E o pessoal falava o contrário, que o pessoal estava furando, estava voltando 
a trabalhar, estava esvaziando a greve, que era melhor para todo mundo, 
antes de perder tudo que já tinha perdido… enfim. Então o jornal fazia esse 
contraponto da informação. Mostrava foto (o pessoal sempre conseguia uma 
foto dentro uma fábrica). Alguém sempre conseguia tirar uma foto e mostrava 
que a fábrica estava vazia. O pátio da Volks vazio, só tinha policial e os ônibus 
todos vazios. Porque o pessoal ia pegar os ônibus nas quebradas e não 
deixavam os ônibus chegar até as fábricas, já conseguiam descer o pessoal, 
os que tentavam furar a greve, já fazia o pessoal descer lá no meio da 
estrada. As vezes nem entrava na Via Anchieta, o ônibus quando entrava já 
entrava vazio. Então isso tudo a gente fotografava de noite (COSTA, 2019). 

 

Já Alípio ajudou a criar diversos desses veículos alternativos como forma de 

informar e conscientizar os trabalhadores.  

 
Um deles chegou até a ser um jornal grande, que é o “ABCD Jornal”, que é o 
primeiro que a gente criou no ABC. [...] Depois criamos O Repórter de 
Guarulhos. Depois [...] criamos O Repórter da Região, que era da região de 
Campinas e tal. Então depois criamos “O jornal da Periferia”, que era aqui na 
zona sul de São Paulo. [...] E no Rio nós criamos o “Jornal da Baixada”, na 
Baixada Fluminense (FREIRE, 2019). 
 
 

3.3.11 Sindicalismo 
 

 
As categorias anteriores desembocam no movimento praticado pelos 

sindicalistas entre os anos de 1978 a 1985, nosso recorte temporal. Sindicalismo é 

entendido nesta macrocategoria como conjunto de trabalhadores assalariados 

vinculados a uma determinada associação, visando à proteção dos seus interesses.  

Alípio e Jesus, embora profissionais da comunicação, participaram ativamente 

deste movimento de trabalhadores ao atuar na Tribuna Metalúrgica e/ou ABCD Jornal 



119 
 

e, justamente por isso, em suas narrativas foi possível encontrar algumas categorias 

como metalúrgicos, pelegos, greve, intervenção, fundo de greve e sociabilidades (bar) 

e papel da mulher — esposa do metalúrgico, conforme Quadro 15. 

 

Quadro 15 - Macrocategoria Sindicalismo 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA ALÍPIO JESUS 

Sindicalismo Sindicato  x x 

Metalúrgicos  x x 

Pelegos   x 

Intervenção  x x 

Fundo de greve  x x 

Sociabilidades Bar  x 

Greve Assembleias/piquetes x x 

Papel da mulher Esposa do 
metalúrgico 

 x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Foi para informar a categoria dos metalúrgicos que surgiu a Tribuna 

Metalúrgica e para a qual o ABCD Jornal destinou a maior parte de suas edições. E, 

por terem atuado nesses veículos que eles veículos emergem nas narrativas.  

Alípio discorre sobre o Sindicato dos Metalúrgicos quando evoca o tempo em 

que trabalhou na instituição, na Tribuna Metalúrgica, época que resume em uma frase: 

“Eu acho que para mim foi uma boa experiência”. Mesmo que não concordasse ou 

fosse contra algumas coisas, como no relato a seguir: 

 
Embora as vezes enchesse o saco. Porque botaram a gente trancados, o 
departamento de imprensa. Era assim:  aí onde vocês estão [aponta para a 
frente] tinha um balcão, que a gente atendia as pessoas que viam falar com 
a gente. Ali [aponta para a sua direita] tinha uma porta, que era a única saída 
nossa e tinha que passar por dentro da sala de dois diretores, que ficavam 
cuidando da gente. [...] Aí eu descobri um dia, sem querer, que esse balcão 
tinha rodas embaixo. É... aí eu entrava e saía a hora que eu queria, ia e 
voltava, tal e pronto. Acho que os diretores também não sabiam que tinha 
rodas, achavam que eu tinha passado pelas salas deles. Então, tá, tudo bem 
(FREIRE, 2019). 
 

Já Jesus trabalhou como metalúrgico e, no início da entrevista, evocou essas 

lembranças. A metade para o final da narrativa é permeada por relatos da 
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movimentação dos “metalúrgicos”, seja descrevendo “greves”, seja relatando as 

coberturas fotográficas dos eventos que realizou.  

Na contramão da reivindicação dos direitos dos trabalhadores estavam os 

pelegos, palavra utilizada como sinônimo de dirigente sindical indicado pelos militares, 

portanto, aliado do governo e dos patrões. Este termo também esteve presente com 

Jesus, sempre associado ao nome de Joaquinzão, “que era o maior pelego que 

existia”, destaca o fotógrafo.   

 

[...] dentro da medida do possível a gente discutia na pensão… dava para 
discutir essas questões políticas. No sindicato não dava. O Sindicato dos 
Metalúrgicos estava na mão do Joaquinzão, que era o maior pelego que 
existia, durante a intervenção que a ditadura fez nos sindicatos (COSTA, 
2019).  

 

O fundo de greve era uma reserva financeira que visava financiar o movimento 

grevista e ajudar os trabalhadores que eventualmente fossem demitidos devido à 

participação na paralisação das atividades dentro das fábricas. Jesus destaca a 

importância dessa ação: 

 
[...] A greve estava se segurando. Principalmente quando na greve de 80, que 
foi criado o fundo de greve. A de 79 não teve o fundo de greve, teve ajuda, 
mas foi uma coisa muito espontânea. Em 80 não, eles organizaram o fundo 
de greve antes da greve começar, ou de haver possibilidade de greve. Então 
o fundo de greve foi fundamental para que a greve continuasse existindo, 
inclusive segurando a situação das famílias dos metalúrgicos que estavam 
em greve, porque o pessoal não estava recebendo. E aí o ABCD Jornal foi 
fundamental. Porque era através do ABCD Jornal que a direção e o fundo de 
greve mandavam recado, organizavam assembleia, botavam os avisos de 
assembleia, dia e hora (COSTA, 2019).  
 

Havia alguns espaços de sociabilidade utilizados pelos metalúrgicos e 

sindicalistas e os responsáveis pelos jornais tinham conhecimento dos locais. Eram 

nesses lugares que eles podiam trocar informações e distribuir exemplares dos 

veículos. 

 
Em alguns bares de São Bernardo eles deixavam e a gente entapetava todas 
as paredes do bar com o jornal. Então estavam todas as informações aí sobre 
a greve, como é que estava, qual era o dia da assembleia, quais eram as 
orientações, como é que estava a situação nas fábricas (COSTA, 2019). 
 

Por fim e não menos importante está a categoria papel da mulher, representada 

pela esposa do metalúrgico (microcategoria). Foram elas que deram suporte, muitas 

vezes, aos companheiros nas greves. Infelizmente, suas narrativas ainda são 

desconhecidas, uma vez que o movimento operário no Brasil tem sido estudado a 
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partir dos homens, que sempre ocuparam os postos de visibilidade. A importância era 

conhecida por todos, tanto que a distribuição dos jornais era programada para que 

elas também o recebessem. “O pessoal ia de manhã nas feiras, o pessoal sabia mais 

ou menos onde tinha metalúrgicos ou a mulher do metalúrgico [...] e aí distribuía os 

jornais”, contou Jesus. 

 

3.4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Os subitens 3.3.1 a 3.3.11 mostram as macrocategorias criadas a partir da 

análise das memórias evocadas pelos dois profissionais da comunicação 

pertencentes à nossa primeira rede de relações. Levamos em consideração como as 

experiências de Alípio e Jesus foram reveladas por suas próprias memórias e assim 

construíram uma memória oficial desse grupo.  

Afinal, quem eram os dois socialmente? Em muitos momentos, as memórias 

evocadas por eles foram tão semelhantes, que nem sempre foi fácil distingui-los, como 

já citado anteriormente. Alípio e Jesus nasceram na mesma região do país, filhos de 

famílias de classe média (Alípio de classe média alta, ao que tudo indica), quase na 

mesma época. Se a memória é coletiva, construída a partir da relação do sujeito com 

os diferentes grupos presentes na sociedade (HALBWACHS, 2003), então é natural 

que ambos sejam muito parecidos, pois pertenciam ao mesmo estrato social. Aliás, 

memória coletiva é justamente isso: a memória de um grupo de pessoas, pertencentes 

a uma determinada classe familiar, religiosa, étnica, social — simplificando bastante 

o conceito. 

Também é possível perceber que a memória coletiva serve, em muitos 

momentos, para “manter a coesão interna e defender as fronteiras daquilo que um 

grupo tem em comum” (POLLAK, 1989, p. 9), como quando narram a militância dentro 

de diferentes grupos sociais e ao defender o papel mobilizador dos jornais para os 

quais trabalharam. Assim, sendo a memória um fenômeno construído e seletivo 

(POLLAK, 1992), as memórias coletivas acabam por ter essa uniformidade.   

Nas narrativas de ambos, também podemos perceber silêncios, 

esquecimentos. Na macrocategoria infância, por exemplo, há quase total ausência de 

relatos de brincadeiras e a predominância é dada aos estudos. Não se pode afirmar 

que não brincavam. Trata-se de um mecanismo da memória, afinal, lembrar no 

presente, tem a ver com a identidade que eles construíram de si:   
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“[...] a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela 
própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para 
acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida da 
maneira como quer ser percebida” (POLLAK, 1992, p. 5). 
 

Essa é a construção que eles fazem no momento da entrevista, no presente, 

sobre si mesmos. Assim, para esses profissionais, brincar não era importante, 

portanto, essas lembranças foram para o esquecimento.  

Trata-se, então, de conferir um sentido atual ao passado, ordenado pelos 

pensamentos do presente, pois “[...] não existe um verdadeiro ato de memória que 

não esteja ancorado nos desafios identitários presentes” (CANDAU, 2011, p. 150).  

Ainda é possível verificar claramente que a intensa vida pública de ambos fez 

com que as datas da vida privada e pública fossem mescladas, fazendo parte de um 

único todo. São os “vestígios datados da memória” de Pollak (1992). Assim, ao evocar 

suas lembranças de sua vida privada, agruparam-nas a fatos políticos dos quais 

participaram. Alípio, por exemplo, associa em sua fala o período em que ficou na 

prisão devido à sua militância na Ala Vermelha ao relacionamento com sua mãe, que 

o visitava frequentemente. Jesus, ao narrar uma das inúmeras vezes que teve de 

mudar-se para não ser preso, evoca as despedidas da mãe e os retornos para visitá-

la. Em uma das vezes, 

 
[...] a casa estava vigiada. Aí falei com mãe, a gente conversou na cozinha, 
fechou as portas. Pedi para ela quando abrisse a porta deixasse as luzes 
todas apagadas. Depois que eu entrei, fechei a porta, foi que ela acendeu a 
luz. Aí conversamos e a gente se despediu. Fui ver mãe cinco anos depois 
(JESUS, 2019).  
 

Halbwachs (2003, p. 69) nos dá mais um embasamento para analisar nossa rede de 

relações, os profissionais da comunicação.  

 
Se a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como base um 
conjunto de pessoas, são os indivíduos que lembram, enquanto integrantes 
do grupo. Dessa massa de lembranças comuns, umas apoiadas nas outras, 
não são as mesmas que aparecerão com maior intensidade a cada um deles 
(HALBWACHS, 2003, p. 69).  
 

Notamos que cada narrativa tem uma essência, uma intensidade diferente. 

Alípio evoca mais sua militância na Ala Vermelha. Jesus também narra a participação 

nos diferentes movimentos sociais. Alípio não se detém tanto ao período que trabalhou 

na Tribuna Metalúrgica e ABCD Jornal quanto Jesus, que narra detalhadamente 

vários momentos de sua passagem pelo jornal. Portanto, com Bosi (2001, p. 411) 
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fechamos o capítulo: o sujeito “[...] é o memorizador, e das camadas do passado a 

que tem acesso pode reter o que para ele é significativo dentro de um tesouro comum”. 
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4 “SINDICATO NÃO DEPENDE DE PRÉDIO47” 

 

Agrupamos, em nossa segunda rede de relações, três sindicalistas que tiveram 

algum tipo de participação na produção e/ou distribuição da TM e seu Suplemento 

Informativo entre os anos de 1978 e 1985: Nelson Campanholo, Devanir Ribeiro e 

Gilberto de Sousa Cunha. Todos atuaram na diretoria eleita do Sindicato para o 

mandato de 1978 a 1981. Nelson e Devanir, por sua vez, também participaram das 

diretorias de 1972 a 1975 e de 1975 a 1978. 

 

4.1 NELSON CAMPANHOLO 

 

Em nossa primeira visita ao Cempi do SMABC, em 3 de abril de 2018, uma 

das funcionárias nos passou nomes de pessoas que poderiam fazer parte do presente 

estudo. Nelson Campanholo era uma delas. Fizemos contato com ele naquele mesmo 

momento, ainda no Sindicato. Conversamos brevemente: perguntamos se ele havia 

participado da produção e/ou distribuição da TM no período em que esteve na 

diretoria do Sindicato: “sim, principalmente da distribuição”, ele confirmou. Anotamos 

seu telefone e, dias depois, retornamos. Marcamos de nos encontrar no Sindicato em 

12 de novembro de 2018, às 14h30. Foi nosso primeiro encontro presencial. A então 

coordenadora do Cempi separou uma sala e conversamos por três horas. Não 

gravamos o áudio nessa ocasião, pois percebemos que ele se sentia mais à vontade 

assim. Coletamos inúmeras informações que serviriam como base para o roteiro de 

temas a ser utilizado em 7 de outubro 2019, na gravação realizada no estúdio do 

Laboratório Hipermídias da USCS, conforme Fig. 14.   

                                                
47 Essa frase foi destacada por Gilberto durante a entrevista e o mesmo sentido foi encontrado na 
narrativa de Nelson: “Porque eu sempre entendi, e entendo até hoje, que sindicato não é prédio bonito, 
sindicato é... Embaixo do viaduto você está fazendo sindicato”. 
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Figura 14 - Nelson Campanholo durante gravação da entrevista 

 

                               Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Logo no início dos quase 90 minutos de gravação, Nelson narrou sua infância. 

Nascido em 10 de junho de 1939, em Santo Anastácio, cidade do interior de São 

Paulo, ficou órfão de mãe com apenas três anos de idade, em 1943. Ele e sua irmã 

ganharam mais sete irmãos, quando seu pai se casou novamente.  

Aos 14 anos, mudou-se para o Paraná, onde permaneceu por nove anos. De 

lá, foi para São Bernardo do Campo. Na nova cidade, casou-se e teve dois filhos. Seu 

primeiro emprego foi aos 23 anos na metalúrgica Multibrás, “que depois passou a ser 

Brastemp”. Mas, foi temporário, por apenas 60 dias. Depois trabalhou em algumas 

empresas como “Mineração Geral do Brasil”, “BorgWarner” e, em julho de 1964, 

entrou na “Mercantil Suíça” como ajudante. Foi enfático em afirmar que nesta 

empresa conseguiu se aperfeiçoar. “Fiz um curso de ajustagem e me especializei em 

solda no Senai”. O curso era ministrado no SMSBCD. E, já que tocamos no assunto, 

pergunto se ele se lembrava de como foi seu primeiro contato com o sindicato. Sua 

participação no movimento sindical foi tão importante, que narrou detalhadamente 

cada fase dessa parte da vida.  

Não foi no SMSBCD seu primeiro contato. Como trabalhava em uma 

metalúrgica em São Paulo, foi nessa cidade que o frequentou pela primeira vez: “eu 

cheguei a ir lá no Sindicato, mas só fui. E tinha um rapaz que era associado e ele me 

falava muito do sindicato e tal”. Foi demitido pouco tempo depois e começou a 

trabalhar em São Bernardo do Campo, onde começou a frequentar o SMSBCD, mas 

apenas como associado.  
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Com as dificuldades financeiras enfrentadas pela Mercantil Suíça e a falta de 

pagamento dos salários, pediu demissão e entrou na Karmann-Ghia do Brasil Ltda. 

Seu ingresso como membro da diretoria foi “por um acaso”, como ele mesmo 

destacou. Até então não tinha uma participação muito efetiva, pois sempre acreditou 

que “[...] sindicato não é prédio bonito, sindicato é...  embaixo do viaduto você está 

fazendo sindicato”. Até que… 

 
O falecido Exupério Cardoso era o vice no Sindicato e estava formando a 
chapa, e às 18 horas encerrava o edital. [...] Aí, o Exupério falou: “porque 
você, porque tal”. Isso na segunda-feira, às 18 horas encerrava o edital. 
Fevereiro por aí, em [19]69. O pessoal queria que eu fosse para o sindicato. 
E ele falou: “se eu não conseguir, eu vou colocar o teu nome”. E estava 
encerrando o edital e ele colocou o meu nome. Eu fui assim para o sindicato. 
Porque eu já frequentava o sindicato, mas eu estava já médio na Karmann 
Ghia. Estava já tentando construir uma coisinha... acho que foi no final de 68, 
início de 69, compramos um terreno lá, a família, e a gente já estava 
pensando em construir a casa e tal né. E aí comecei a minha vida assim no 
Sindicato, foi assim (CAMPANHOLO, 2019). 

  

Sua participação no SMSBCD iniciou-se, portanto, em 1969, quando foi eleito 

como membro do conselho fiscal. Em 1972, tornou-se secretário geral. Chegou a ser 

sondado para assumir a presidência do Sindicato, mas não aceitou.  

 
O Paulo, que era o presidente, a fábrica dele ia mudar para Mauá, e ele 
chamou o Rubão, falecido Rubão, que era o vice, se ele queria ser o 
presidente. O Rubão falou: “não, eu não quero”. Rubão estava descendo o 
primeiro andar, aquela escada, e nós nos encontramos. Isso era mais ou 
menos quase meio dia, meio dia e meia, mais ou menos. Me perguntou se 
eu queria ser o presidente do Sindicato. Eu falei também que não, né? Aí eu 
falei: “vamos indicar o baiano”. O apelido do Lula era baiano, taturana. 
“Vamos indicar o baiano?”. Eu falei: “então você conversa com ele. Vamos 
ver se ele aceita” (CAMPANHOLO, 2019). 
 

Nelson conta que, no início, foi difícil convencer Lula, mas ele acabou 

concordando e a chapa foi eleita com 95% dos votos. “Tomamos posse dia 21 de [...] 

de 1975”. Foram reeleitos em 1978, também com 95% de votos. Foi nesse segundo 

mandato que o Brasil viu as greves no ABC eclodirem por toda a região. A primeira 

delas, na Scania, em 1978, “foi preparada”, nas palavras de Nelson. Após a 

descoberta da manipulação dos índices oficiais de inflação que gerou uma perda 

salarial acumulada de 34,1%, começaram a prepará-la: 

 
A gente fez um trabalho de bastidores muito bem feito nas empresas, por 
setores, simplesmente mostrando a realidade: o que era e que não era, o 
que era verdade, o que não era verdade. Porque a manipulação de índices 
sempre existiu e continua existindo, mas a gente tinha o Dieese. [...] A gente 
contratou o Dieese, e eles que passavam os números oficiais, porque as 
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empresas têm a ata, né, e a ata é oficial. Aí eles pegavam aquelas atas e 
passavam os números oficiais. Disse que fechava no vermelho mas tinha 
ganhado X, Y. E nós fizemos um trabalho nesse sentido, por setor até 
(CAMPANHOLO, 2019).  

  

Na Fig. 15, é possível observar um dos destaques dados pela TM como forma 

de mobilizar os trabalhadores para a reivindicação das perdas salariais ocorridas pela 

manipulação dos 34,1%.  

 

Figura 15 - TM mobiliza dos trabalhadores pelas perdas salariais 

 

Fonte: Tribuna Metalúrgica, n. 45, fev. 78, p. 4 (1978a). 
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Nelson declarou que sua ideia era deixar de participar da diretoria no fim do 

mandato, em 1981.  

 
Porque eu mesmo em [19]75, não, em [19]78, eu mesmo tinha vontade de 
voltar para fábrica, para dar sequência na minha vida. Sindicato naquela 
época a gente recebia o mesmo salário da empresa, e você trabalhava três 
vezes mais do que na empresa. E naquela época, na década de [19]70, não 
é novidade para ninguém, você comprava carro e televisão pagando com 
hora extra [risos]. Então, rendia. Eu podia em 83, 84, com 45 anos, já poderia 
requerer minha aposentadoria, porque eu tinha insalubridade na época. Mas, 
aí, eu toquei a minha vida (CAMPANHOLO, 2019). 
 

Durante seus três mandatos pela diretoria (ver fig. 16 com a edição da TM da 

época em que ele pertencia à diretoria), chegou a ficar escondido e foi preso devido 

à sua militância. Quando o Sindicato passou por intervenção, utilizaram a Igreja Matriz 

de São Bernardo para continuar a mobilização: “ali a gente já fazia os boletins. [...] e 

a gente continuou fazendo isso praticamente uns quatro, cinco meses, até quando foi 

em setembro, outubro de [19]81, a gente voltou para o Sindicato [...] e usava a 

estrutura lá”. 
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Figura 16 - TM produzida na diretoria de Nelson (expediente) 

 
Fonte: Tribuna Metalúrgica, n. 45, p. 3 (1978b).  
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O dinheiro para bancar os custos da publicação era obtido por diversas 

maneiras: desde venda de chaveiros do SMSBCD até arrecadação na porta das 

fábricas.  

 
O pagamento era dia 10 e adiantamento era dia 25. A gente passava o 
chapéu na porta da fábrica. O cara jogava 5, jogava 10, outro jogava 20. A 
gente arrumava dinheiro, entendeu? E venda de um monte de coisa. Aquele 
chaveirinho do Sindicato. Aquilo custava 10 centavos, um exemplo, a gente 
cobrava um real, o cara dava cinco, né. [...] A gente passava... a gente ficava 
na porta da Volkswagen passando o chapéu, e o pessoal já sabia: dia 10, dia 
20, já de manhã os caras falavam: “hoje os meninos estão aí, hein”. “Ah, já 
vou reservar cinco”. E a gente vendia, entendeu? A gente vendia aquele João 
Ferrador, a gente vendia tudo essas coisas aí (CAMPANHOLO, 2019). 
 

Ajudou, por diversas vezes, a produzir e distribuir a TM, bem como os demais 

boletins do SMSBCD. Ao final da entrevista concluiu no plural: “Essa é parte da vida 

nossa”.  

 

4.2 DEVANIR RIBEIRO 

 

Devanir foi a penúltima pessoa com quem gravamos entrevista. Seu nome 

surgiu diversas vezes nas conversas anteriores com líderes sindicais e na lista com 

os integrantes das diretorias fornecida pelo Cempi (disponível no capítulo 1). Mas, daí 

a conseguir seu contato telefônico, foi, na verdade, por acaso.  

No início de 2020, iniciamos uma campanha pelas redes sociais para que o ex-

sindicalista e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedesse entrevista para 

compor o presente estudo. Recebemos inúmeras mensagens não só de conhecidos, 

mas também de desconhecidos do Brasil e do mundo, com nomes e números de 

telefones de pessoas ligadas ao Lula.  

Uma delas foi um rapaz de Minas Gerais. Ele nos deu o telefone de uma certa 

Tereza e nos disse: “se tem alguém que pode te ajudar, é ela”. Na mesma hora 

fizemos contato. No meio da “aula” de história do sindicalismo brasileiro que ela deu 

ao telefone, perguntou se já havíamos entrevistado Devanir Ribeiro, pois ele seria 

interessante para a pesquisa. Dissemos: “não, mas gostaríamos muito, estamos em 

busca do contato dele”. Sua resposta: “sou nora dele”.  

Coincidências à parte, Tereza articulou a ponte entre nós e, a pedidos dele, 

marcamos encontro na sua casa, em 18 de fevereiro de 2020. Nesse primeiro contato, 

estavam presentes Tereza, Marcos (filho de Devanir) e, além do próprio Devanir e 
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sua esposa, Zeneide. A conversa foi tão rica de informações, que anotamos mais de 

dez páginas no caderno de campo. Após montar o roteiro da entrevista, agendamos 

a gravação, que também foi realizada em sua própria casa, em 10 de março de 

202048, conforme Fig. 17. 

 

Figura 17 - Devanir durante a gravação da entrevista 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Em seu apartamento localizado no bairro da Mooca, em São Paulo, Devanir e 

Zeneide nos receberam com o mesmo ambiente acolhedor do primeiro encontro.  

Nascido em Getulina, interior de São Paulo em 2 de fevereiro de 1944, Devanir 

é filho de pais camponeses. Sua mãe, também do interior de São Paulo, era de 

Cafelândia e foi dona de casa. Já seu pai trabalhou como administrador de fazenda, 

“é baiano de nascimento, mas chegou aqui em 1922 e nunca mais voltou à Bahia”, 

contou. Morou os primeiros anos de vida em Getulina e, quando foi cursar o primário, 

mudou-se para a cidade vizinha, Lins. De Lins voltou para Getulina e de lá foi para 

Paranavaí, no norte do Paraná: “meu pai foi administrar uma fazenda lá. Aí, eu o 

deixei lá e vim embora para cá, para São Paulo”.  

Sua mãe faleceu quando ele tinha nove anos. Dos 16 para 17 anos, mudou-se 

para São Paulo para morar com a irmã “mais velha, que nós a chamávamos de mãe, 

foi ela que nos criou”. Sem estudos e com idade para servir o exército, contou que foi 

difícil conseguir o primeiro emprego. Trabalhou como cobrador de ônibus em 

diferentes empresas em São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, chegando ao cargo de 

fiscal de ônibus.  

                                                
48 Logo no início da pandemia, portanto, a última entrevista gravada presencialmente.   
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Seu primeiro contato com a área da metalurgia foi em 1963, na empresa Span 

Wolff, localizada no bairro da Aclimação, em São Paulo. Ficou seis anos por lá como 

ajudante: faziam baixelas e talheres. Ao evocar esse período de sua vida, fez uma 

pausa para destacar “uma grande lembrança”, como ele mesmo disse. Em novembro 

de 1968, a rainha da Inglaterra Elizabeth II veio ao Brasil e, na sua passagem por São 

Paulo: “[...] nós fizemos os talheres. [...] Era tudo com ouro e tinha um emblema da 

coroa, aquelas baixelas, lavandas e tal. Uma coisa interessante, ficou muito bonito”.   

Sua participação mais efetiva no Sindicato se deu por influência de 

companheiros de trabalho, pertencentes ao Partido Comunista Brasileiro. Cansados 

do modo como se praticava o sindicalismo na época, resolveram montar uma chapa 

para diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. 

 
Tinha oposição ao modo de fazer oposição. Por quê? O sindicato, todos eles 
foram cassados a diretoria na época pela ditadura, e tinham as pessoas que 
eram indicadas pelo Ministério do Trabalho e pelo presidente da República. 
Aí aqui foi indicado o Joaquinzão. E nós fizemos uma chapa para concorrer 
contra o Joaquinzão. Nós não ganhamos, perdemos (RIBEIRO, 2020). 
 

Ele não perdeu só a eleição, como também o emprego. Um relatório da 

Comissão Nacional da Verdade revelou, décadas depois, o que os sindicalistas na 

época já desconfiavam, a criação de: “[...] ‘listas negras’ com nomes de trabalhadores 

demitidos por razões políticas e cuja admissão em outras empresas se queria evitar” 

(BRASIL, 2014, p. 66).  

Foi essa a situação que Devanir enfrentou: “você não encontrava emprego na 

cidade de São Paulo porque os controladores do emprego, que era o pessoal do 

Departamento Pessoal, se reuniam e nós estávamos mal na praça”. A solução foi 

procurar trabalho na região do ABC Paulista. “Aí, de lá eu vim para São Caetano, 

arrumei um emprego em uma fabriquetinha ali perto da Rua Niterói. Eu fiquei lá uns 

dois meses”, quando conseguiu entrar na Volkswagen, em 1970.  

Na Volkswagen, passou a frequentar mais o SMSBCD por influência de um 

amigo de empresa, diretor de base. Em 1972, também passou a ser diretor de base 

e, em 1975, membro efetivo da diretoria. O novo mandato, iniciado em 1978, foi 

interrompido em 1980, com a cassação da diretoria. Na Fig. 18, é possível observar 

a edição da TM em que seu nome aparece no editorial. Para ele, houve uma 

significativa mudança na forma de se fazer sindicalismo nesse período.  
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[...] começamos a fazer uma nova rede, uma nova forma com os dirigentes 
sindicais. [...] E nós começamos então a pensar como que a gente poderia 
mudar e enfrentar aquela composição toda das grandes multinacionais 
chegando. Chegando a Scania Vabis, chegando outras empresas grandes, 
Toyota. Então nós fomos vendo o que que dava para fazer (RIBEIRO, 2020).  
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Figura 18 - Edição da TM produzida na diretoria de Devanir (expediente) 

 
 

Fonte: Tribuna Metalúrgica, n. 49, p. 3 (1978c). 
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A ideia era visitar fábricas para que pessoas de sua confiança contassem ao 

sindicato o que acontecia em cada uma. “A gente ia na fábrica, arrumava uma 

amizade e, quando a gente queria saber de alguma coisa, [...] a gente tinha uma 

pessoa que dava para nós o que estava acontecendo naquela fábrica internamente”. 

A partir das informações levantadas, a diretoria reunia-se para deliberar sobre as 

ações a serem tomadas.  

Devanir destacou outras práticas que colaboraram para a união dos 

trabalhadores. Antes, segundo ele, distribuíam material convocando as pessoas para 

uma assembleia no Sindicato. “Aí eu falei: ‘não, agora nós vamos para a fábrica e lá 

nós fazemos as assembleias e depois aqui nós chamamos os militantes’”. As 

assembleias maiores no Sindicato eram convocadas quando sentiam que estava 

“tudo mais engrenado”, contou.  

Para conseguirem o apoio de grande parte da população do ABC Paulista, foi 

importante conscientizar não só os metalúrgicos:  

 
Nós íamos nos bairros fazer as assembleias e lá nas assembleias no bairro, 
nós tínhamos o metalúrgico, mas tinha químico, tinha borracheiro, tinha 
pedreiro, tinha da construção civil. Então tinha todo esse pessoal e nós não 
distinguíamos. Nós vamos aqui falar com os trabalhadores. Então, nós 
parávamos, nós juntávamos, e por baixo a gente também ia procurando os 
outros sindicatos. (RIBEIRO, 2020).  

 

Recorda-se com detalhes do seu primeiro contato com a TM. “A Tribuna, ela 

foi criada na época do Paulo Vidal. Nós não tínhamos um jornal, fazíamos alguns 

panfletos, coisas muito assim específicas. Então o jornal dava uma coisa maior para 

uma fábrica saber o que estava acontecendo na outra e tal”. Na sua opinião, esses 

jornais boletins auxiliavam na organização das greves do novo sindicalismo.  

 

4.3 GILBERTO DE SOUSA CUNHA 
 

Quarta-feira, 7 de agosto de 2019. Uma publicação na rede social Facebook 

de um dos depoentes do presente estudo, João Paulo de Oliveira (ver capítulo 5 da 

tese), nos chamou a atenção. Tratava-se do boletim mensal produzido pela 

Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistiandos do ABC (AMA-A ABC), da qual 

é presidente. 

Entramos em contato com João Paulo imediatamente para que nos explicasse 

o “Memórias de Vida e de Lutas”, um projeto de história oral em que diversos ex-
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metalúrgicos do ABC evocavam suas memórias de vida e do processo de anistia de 

que participaram. A convite de João Paulo, assisti a algumas entrevistas. Gilberto, 

conheci assim, em uma gravação desse projeto em 9 de agosto de 2019, às 9h, no 

estúdio da TV do Trabalhadores (TVT), então localizado em um prédio bem próximo 

ao SMSBCD.  

Assistimos atentamente à entrevista e anotamos várias informações. Como o 

roteiro de perguntas não englobava questões referentes à TM, conversamos com ele 

no final de seu depoimento, quando teve oportunidade de confirmar sua participação 

na logística de produção e distribuição do jornal. Anotamos o seu contato. Como 

assistir à sua entrevista nos rendeu informações suficientes para montar o roteiro de 

temas e Gilberto mora atualmente em Minas Gerais e não vem à São Paulo com tanta 

frequência, agendamos a gravação para o próximo encontro, no estúdio do 

Laboratório Hipermídias da USCS, em 14 de outubro de 2019. 

Gilberto é muito sorridente. No presente, evocando seu passado, consegue 

achar graça em muitos dos acontecimentos que vivenciou – que não eram tão 

cômicos assim à época, como ele mesmo destacou. Em uma hora e 18 minutos de 

gravação, discorreu sobre sua família, trabalho, militância. Sua infância, aliás, foi 

destaque no início da entrevista, conforme Figura 19.  

 

Figura 19 - Gilberto durante a entrevista 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Nascido na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, em 3 de setembro 

de 1950, foi onde constituiu família, trabalhou, militou e permaneceu até os 63 anos, 
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mudando-se recentemente para Extrema, em Minas Gerais, mesmo estado que seus 

pais nasceram.   

Sua infância foi “idêntica de qualquer garoto da época e no local”, destacou. 

São Bernardo, quando criança, era considerado área rural. “Brincávamos na rua, sem 

energia elétrica à noite, nem de dia. E não tinha outro lugar para brincar que não fosse 

a rua”. Com a bola, jogava futebol e queimada, mas também rodava pião e soltava 

papagaio. “Que hoje é pipa, né?”.  

No primeiro colégio em que estudou, a sala de aula tinha alunos do primeiro e 

segundo anos juntos. “Então, você imagina o samba do crioulo doido que era”, 

divertiu-se ao falar. Lá, aliás, ele e os colegas iam “de pé descalço e um bornal49.  

“Levava um estilingue e, de vez em quando, dava uma estilingada num passarinho”. 

Quando passou para o quarto ano foi necessário mudar de escola, em outro bairro: 

 
Uma escola grande, tinha dentista e tudo mais. Cheio de gente. E a gente 
não estava acostumado a isso. E, nessa escola, já tinha que ter uma certa 
postura, ir de sapato e tudo mais. E a gente tinha dificuldade nisso. Eu não 
usava esse tipo de coisa (CUNHA, 2019). 
 

Concluiu o quarto ano e passou a trabalhar com o pai. A energia elétrica 

chegou em sua rua quando ele tinha por volta de nove anos. E a comida? Com 

saudosismo, narrou como as refeições eram feitas no fogão à lenha. Destacou que 

em todos os finais de semana a família ia para o mato buscar madeira para a próxima 

semana. Riu novamente quando lembrou do primeiro fogão a gás que tiveram:    

 
E um belo dia passa lá um caminhão, eu me lembro até hoje, Super Gás 
Brás, oferecendo fogão a gás e um botijão. Ninguém quis. “Você está louco, 
gastar dinheiro com essa besteira”. Aí falaram: “tá bom, então vamos fazer o 
seguinte, vocês vão ficar 15 dias com o fogão a gás de graça, se não 
quiserem depois disso, devolvem”. Depois de 15 dias voltaram. Ninguém 
devolveu [risos] por quê? Com o fogão a lenha, chovia você tinha que correr, 
esconder a lenha senão molhava, saía fumaça, queimava o fundo da panela, 
todo aquele negócio. Com o fogão a gás, não. Podia chover, não tinha 
problema. Era um fósforo, acendia e estava beleza. Ninguém devolveu o 
fogão. Entramos na era moderna nesse sentido [risos] (CUNHA, 2019). 

 

Embora precisasse trabalhar nas férias com seu pai, aos finais de semana 

passavam todo o tempo juntos, brincando. “Todo tipo de brincadeira ele estava junto. 

Então, eu o tenho como meu grande herói, na realidade. Ele me ensinou muito”.  

                                                
49 Bornal é pequena bolsa, feita com tecido, presa no corpo por meio de uma espécie de alça.  



138 
 

Prosseguiu nos estudos, cursando a quinta série e o exame de admissão. Fez 

os dois e ingressou na única escola pública que tinha em São Bernardo, o Instituto de 

Educação Estadual João Ramalho. “Eu estava com 12 anos, 13 anos, qualquer coisa 

assim”. Começou, então, a trabalhar durante o dia em uma fábrica de móveis e a 

estudar à noite. Não existia transporte coletivo na região e o trajeto de cerca de cinco 

quilômetros da casa para o trabalho e para a escola era feito a pé ou de bicicleta. 

Esta rotina cansativa para um garoto de 13 anos fez com que abandonasse os bancos 

escolares: “Aí, quer saber de uma coisa? Entre trabalhar e estudar, eu larguei mão 

de estudar e fui trabalhar, continuei trabalhando”, destacou. 

Quando completou 14 anos, idade mínima permitida para trabalhar de acordo 

com a legislação vigente à época, ingressou na metalúrgica Rimer, uma fábrica de 

bomba de poço localizada em São Bernardo: “Agora registrado, carteira funcional 

bonitinha, tranquilo”. Sua primeira função foi operador de máquina: fazendo gestos 

com as mãos de como era o seu trabalho e, rindo, falou: “ficava lá furando as peças 

na mesa, esse tipo de coisa. Fresa também eu tinha mexido um pouco”. 

Ingressou nessa metalúrgica no ano de 1964. “Eu começo a trabalhar em 

setembro, o golpe já tinha acontecido. Mas eu não estava nem aí para o que tinha 

acontecido. O golpe não tinha mudado nada com relação a mim”. Pelo menos não até 

aquele momento, pois o que ocorreu no final de 1964 mudaria, segundo ele, sua visão 

política e o guiaria por toda a vida.  

Era para ser uma sexta-feira qualquer do fim de 1964. Como de costume, na 

volta do trabalho, Gilberto e os colegas reuniram-se na esquina de uma rua próxima 

à sua casa para combinar o jogo de futebol do final de semana. “Nós estávamos vindo 

a pé para casa, chegou na esquina da nossa vila, nós estávamos em três, dois iam 

subir naquela rua e eu ia subir na próxima. Então paramos ali para conversar”. 

Estavam combinando onde seria o jogo e como iriam chegar até o local. “O nosso 

transporte era a carroceria de um caminhão, todo mundo lá em cima do caminhão 

fazendo bagunça”. Enquanto conversavam, não perceberam que um carro se 

aproximou e parou ao lado deles. Dois homens desceram e questionaram o que 

estavam fazendo ali. “Primeiro ele vai chamar de vagabundo, né? ‘O que vocês estão 

fazendo aí?’”. Ninguém imaginou que os homens estavam falando com eles.  

 
E aí, eu virei para ele e falei: “você não está vendo que nós estamos 
conversando?” Levei um tapa na orelha. [risos] Levei um tapa na cara que 
olha, até pouco tempo ainda estava doendo. E ninguém sabia o que estava 
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acontecendo. “A gente só está aqui conversando”. Eles falaram: “sumam 
daqui!”. Saíram dois correndo para lá e eu correndo para o outro lado 
(CUNHA, 2019).  
 

Gilberto chegou em casa “bufando”, como ele mesmo definiu. Seu pai, que 

trabalhava mais perto de casa do que ele, já estava lá. “Meu pai falou: ‘o que foi? Já 

te mandaram embora?’ ‘Não’. ‘O que foi que aconteceu? Brigou?’ [...] ‘Não, não 

briguei. Não tem problema nenhum’”. Alguns instantes depois, contou o que tinha 

acontecido: 

 
“Mas quem fez isso?”. Porque o seguinte, eu era muito arteiro quando 
criança, como qualquer criança da época e da região. Então, eu apanhava 
muito, mas eu nunca tinha levado um tapa na cara. Aí meu pai quando ficou 
sabendo: “onde que foi isso?” “Foi lá em frente ao bar do Geraldo”. Aí meu 
pai desceu lá no bar do Geraldo para saber o que que tinha acontecido 
(CUNHA, 2019). 
 

Quando contaram para ele como se deram os fatos, seu pai rapidamente 

associou os fatos ao recém-implantado regime militar. Retornou para casa e chamou 

Gilberto para conversar:  

 
Sentamos lá e ele me falou um pouco sobre o regime militar, o que tinha 
acontecido, porque que fizeram isso comigo. Aí, a partir daí, eu não tinha 
raiva do governo militar, eu tinha ódio. Criei um ódio dos caras. A imagem do 
cidadão que me agrediu ficou na minha mente. Eu tinha comigo o seguinte: 
uma hora eu vou pegar ele. A hora que eu cruzar com ele, eu pego ele. [risos] 
Mas aí esse ódio ficou mantido dentro, comigo, durante muito tempo ficou 
comigo (CUNHA, 2019). 

  

Mesmo contra a sua vontade, foi obrigado a servir ao exército. Nesse período, 

Gilberto lembra que, devido aos ataques de Carlos Marighella50 contra a ditadura 

militar, precisava ficar 24 horas de plantão no tiro de guerra e sua principal 

preocupação era: “como é que eu faço quando os caras chegarem aqui? De qual lado 

eu vou ficar? [risos] eu já tinha o meu lado”.  

Da Remer foi para uma fábrica de montagens de painéis elétricos e, depois, 

para uma fábrica de fundição, em São Caetano do Sul. Lá, trabalhava em esquema 

de revezamento, das 6h às 14h e das 14h às 22h, inclusive aos sábados. Nessa 

época, estava com quase 20 anos e namorando. “Aí, você imagina, o negão aqui já 

era pé de valsa, não podia ver um bailinho que nós estávamos lá. [risos] A jovem 

guarda estava a todo vapor”. E justamente por esse motivo resolveu sair do emprego.   

                                                
50 Carlos Marighella era militante comunista que defendia a luta armada contra a ditadura militar 
brasileira. Foi morto pelo regime militar em 1969.  
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[...] namoro naquela época já tinha dia e hora certa: terça, quinta, sábado e 
domingo, das 19h às 22h no máximo. [...] No sábado a gente ia para o 
bailinho. Chega no sábado, eu estou trabalhando das 22h às 6h. E agora? 
Aí fui me invocando, me invocando e chegou um dia eu falei: “esquenta a 
marmita, vamos comer a marmita porque eu vou trabalhar é nada”. E não fui 
mais [risos] (CUNHA, 2019). 
 

Mas, não ficou muito tempo desempregado. Começou a trabalhar em uma 

empresa que ficava próxima à sua casa, a Doler, que atuava com fundição de 

zamac51. “Estava precisando de meio oficial eu fui trabalhar lá. E lá foi que eu me 

transformei, fui promovido a eletricista”. Trabalhando nessa empresa, casou-se, em 

1972:  

 
E aí, por sacanagem, sei lá porque foi, me puseram para trabalhar à noite, 
cara. [risos] Das 7h da manhã às 19h da noite. 12 horas. Meu Deus do Céu. 
Era bom financeiramente porque você faturava bastante, tinha o horário 
noturno, hora extra e tudo mais, né. Mas caramba, meu! (CUNHA, 2019). 
 

 Pelo mesmo motivo anterior, resolveu sair dessa empresa e começou a 

procurar outro emprego. Passou por outras metalúrgicas, mas, agora, no cargo de 

eletricista. Chegou inclusive a morar um ano no interior de São Paulo por 

recomendação médica. “A minha filha tinha um problema, ela tinha alergia ao clima. 

E vai em tudo quanto que é médico e não conseguia. Aí um médico lá de São 

Bernardo, falou: “olha, só tem um jeito. Você tem parente do interior? Manda para lá 

porque aqui ela não vai sarar”. Mudaram-se para Poços de Caldas. Com a alergia 

controlada, voltaram para São Bernardo quando então ingressou na Volkswagen.  

 

Passei de ônibus. Está precisando de eletricista. Eu falei: “opa”. Na volta, 
parei. Na época, o documento exigido pela polícia não era identidade, era 
carteira profissional, que a gente chamava de gibi. Desci, cheguei na portaria 
e falei com o guarda e ele falou: “está com o gibi aí?”. Eu falei: “estou, está 
aqui”. “Vai lá. Está vendo aquela porta lá? Entra lá e conversa com o fulano 
de tal”. Entrei lá conversei com esse fulano de tal, fiz o teste. Eu tenho pavor 
de injeção até hoje. Tomei três naquele dia. Duas num braço e uma no outro. 
Contra tétano, contra não sei o que, contra não sei o que lá, para admissão, 
né. “Começa a trabalhar amanhã”. Eu falei: não posso, eu estou registrado 
na outra empresa”. “Depois você dá baixa lá” (CUNHA, 2019). 

 

E foi assim que aconteceu. No dia seguinte, começou na Volkswagen, “a pior 

empresa que eu trabalhei”, como ele mesmo definiu. Gilberto narrou seus motivos.  

                                                
51 O “zamac” é uma liga metálica formada por zinco, alumínio, magnésio e cobre. Seu nome é formado 

pelas iniciais dos elementos. 
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Quem trabalhava na produção, [...] seja lá o que for, a esteira está passando 
com as peças para você montar. Você quer ir ao banheiro. Tem um cidadão 
lá que te substitui. Se você na hora do almoço não sair e pagar uma 
cervejinha para ele, não fizer um agrado para ele, você pode cansar de 
chamar, ele não vem, não. Não vem. “Ah, vou atender fulano de tal, vou 
fumar agora” (CUNHA, 2019). 

 

Isso também ocorria no setor de manutenção. “Se o maquinário não quebrou, 

você está lá sossegado. Mas, toda vez que chegasse um pedido de assistência do 

maquinário, entregavam para mim, porque eu não tinha esse negócio de na hora do 

almoço sair, ir lá pagar um cafezinho para o chefe, para o líder”. Em certa ocasião, foi 

arrumar uma máquina e um funcionário da produção queria ir ao banheiro. O líder não 

quis ficar em seu lugar na linha de produção. “Aí eu falei: ‘ah, é para fazer o seu 

serviço, só fazer isso aqui? Então pode ir que eu fico aqui’. E fiquei lá, fazendo o 

serviço dele. [...] Aí veio o chefe falar comigo: “você estava interferindo na produção’”. 

Pediu demissão, afinal, “naquela época, o emprego era tanto”.  

Três dias depois, passou em frente da Brastemp e viu a placa de empregos 

disponíveis: eletricista. Começou a trabalhar lá em dezembro de 1976, como 

eletricista da manutenção. Logo foi promovido a líder. “O chefe falou: ‘precisamos 

promover um líder e tal, então vou promover você a líder. A partir de hoje você é líder’. 

Salário de líder. Tranquilo.  Quando veio o próximo envelope, salário de líder, beleza”. 

Entretanto, a empresa não havia feito a anotação em sua carteira de trabalho da 

promoção recebida, o que o deixou muito desconfortável para aceitar o convite de 

Lula para participar da diretoria do SMSBCD. Isso porque, quando os metalúrgicos 

assumiam cargos na diretoria, passavam a receber apenas o salário registrado, sem 

quaisquer adicionais.  

 
Aí eu me toquei e falei: “cara, eu tô recebendo e trabalhando enquanto 
eletricista, líder eletricista, mas não estou registrado como líder eletricista. 
Cheguei para o meu chefe no outro dia, levei a carteira funcional e falei: “toma 
aqui meu gibi. Leva lá para o pessoal registrar direitinho aqui, líder”. “Não 
precisa não. Você já não está recebendo como líder?”. Eu falei: “o negócio é 
o seguinte. Você vai comprar um negócio nas Casa Bahia da vida aí, se você 
mostra carteira como líder, o status é outro”. “Aí você tem razão”. Aí levou lá, 
trouxe carimbada”. Agora beleza (CUNHA, 2019). 

 

Antes de aceitar o convite para atuar no sindicato, Lula “explicou todas as 

possibilidades positivas e negativas. As negativas eram muito maiores: ‘vai ser 

perseguido pelo governo militar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo’”. Aceitou. 

Passados dois ou três meses, foi publicada sua chapa boletim “com a minha foto, com 
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a foto dos 24. Dentro dos 24 estava eu, com a camiseta da Brastemp”. No dia 

seguinte, o chefe o chama para conversar: 

 
O chefe pega o jornal e fala: “oh Gilberto, vem aqui. Oh caramba, não faz 
nem seis meses que eu te promovi a líder e você me dá uma dessas”. Eu 
falei: “você sabe do meu posicionamento aqui dentro. Sempre foi assim, 
assim, assim, e pode ficar tranquilo, vai continuar sendo”. Bom, não dava 
mais para modificar, mandar embora a partir do registro da chapa (CUNHA, 
2019).  

 

Como a partir do registro da chapa não era permitido demitir funcionários, 

Gilberto contou que criaram um setor para ele ficar, onde não teria quase nenhum 

contato com outros trabalhadores:  

 

Criaram um setor lá no meio da produção, uma salinha. Era uma sala junto 
com a mecânica, elétrica e mecânica juntas. Me puseram lá enquanto líder, 
e soltaram para mim uma meia dúzia de alunos no Senai, tudo molecada. É 
minha responsabilidade agora. E agora? Se eu solto esse moleque na 
máquina sozinho e ele se acidenta? Que era uma maneira de me prender no 
setor (CUNHA, 2019). 

 

Gilberto percebeu a tática da empresa e tratou logo de treinar os jovens. 

“‘Vamos sentar aqui, vamos pegar os esquemas das máquinas, vamos estudar’. 

Deixei os meninos tinindo. Falei: ‘agora estou livre’”. A partir desse momento pôde 

dedicar-se a conversar com outros trabalhadores da empresa, de setor em setor.  

 

Eu era líder do setor de manutenção, que fazia manutenção em um 
determinado local da empresa, não em toda a empresa. Então, nem todo 
mundo me conhecia. E a gente começou, a partir daí, a se apresentar perante 
os trabalhadores. E fomos eleitos, apesar de não ter chapa de oposição 
[risos], mas fomos eleitos (CUNHA, 2019). 

 

A chapa teve 98% de votos a favor. Apesar de Gilberto ser sindicalizado desde 

1971, foi nesse momento que ingressou no movimento sindical para valer. Evocou 

diversas ações que fizeram. Em uma delas, os trabalhadores da Brastemp 

reclamavam muito: “veja bem, Brastemp, fábrica de geladeira, e nossa água era 

quente. Era um cano que vinha e passava pelo telhado e descia assim uma torneira. 

Caramba, não pode um negócio desse! Eu cansei de falar, reclamar”. Um dia ele 

pediu para um companheiro ir até o outro bloco da fábrica, onde eram feitas as 

geladeiras:  

 

“Passa a mão na geladeira e traz pra cá”. E o doido foi. [risos] E aí eu pensei, 
ele vai pegar nada. Daqui a pouco ele chega com um carrinho, trazendo uma 
duplex. Chegou e encostou lá e eu falei: “já que trouxe, encosta ela ali, fura 
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aqui e tal, tal, tal”. Fizemos uma serpentina com o cano, passamos a ter água 
gelada na torneirinha. Aí o pessoal levava leite, levavam frutas. Está na 
geladeira. Quer tomar uma água fresquinha (CUNHA, 2019).  

 

Como em quase todas as memórias evocadas, Gilberto também se divertiu ao 

contar do dia em que o gerente de recursos humanos foi ao setor ao lado de onde ele 

trabalhava e falou: “‘rapaz, aqui é muito quente mesmo’. Aí eu falei para ele, sem 

pensar: ‘quer tomar uma água fresquinha, vem aqui’. Ele foi lá no meu setor, foi tomar 

e ficou olhando: ‘meu Deus, olha onde veio parar a geladeira’”. O motivo da surpresa: 

Gilberto revelou que o refrigerador entrava na linha de produção já vendido, com nota 

fiscal emitida.  

 

Ela entra na linha, é montada, é testada, não teve problema, já vai ser 
embalada e vai para o caminhão. Quando dá problema, ela sai e volta lá para 
produção. E o rapazinho pegou a geladeira saindo e saiu para cá. O pessoal 
pensou: “ah, deu problema, né”. Só que levou lá para baixo. [risos]. Ele falou: 
“Gilberto, nós cansamos de procurar. Essa máquina evaporou para nós. 
Porque ela entrou em um lado da produção e não saiu do outro. Mas aí já 
tinha passado, já tinha passado o tempo, já tinham solucionado esse 
problema, né? [risos] Então, era um problema simples que nós tínhamos 
dentro da empresa, de fácil solução pela própria empresa que fazia 
geladeira, mas não havia interesse por parte deles para solucionar. Nunca 
houve interesse (CUNHA, 2019). 

 

Em outra ocasião, Gilberto participou da reunião mensal com a diretoria e, 

enquanto aguardava o início, conversou com a secretária. Ela lhe contou algumas 

coisas. “No ano anterior, a Brastemp tinha vendido muito. Aí os caras compraram uma 

fazenda e um iate. A fábrica comprou. E o iate estava sendo usado pelos diretores, 

pelos gerentes, por alguns chefes. Final de semana iam com a família”. Quando a 

reunião começou, a diretoria anunciou que faria demissões:  

 

“Gilberto, vou avisar vocês que vou ter que mandar muita gente embora”. 
“Vai ter que mandar embora por quê?”. “Caiu a venda e tal, não sei o quê”. 
“Ah é? A venda caiu? Vende o iate e a fazenda!”. O cara arregalou os olhos, 
ficou vermelho, porque ele imaginava que eu não sabia. E quem me falou foi 
a secretária dele [risos]. Então ele não imaginava. Eu falei: “vende o iate e a 
fazenda, depois disso a gente conversa”. E acabou não mandando ninguém 
embora. Se vendeu a fazenda e o iate eu não sei, mas acabou não 
mandando ninguém embora (CUNHA, 2019). 

 

Participou, em 1979, da primeira greve geral de uma categoria urbana no país 

depois do golpe militar e foram afastados do Sindicato. “Não fomos cassados, fomos 

afastados. [...] Não colocou interventor. [...] Depois de 15 dias, nos devolveram o 



144 
 

sindicato. Quer dizer, não o sindicato, nos devolveram o prédio, porque sindicato não 

depende de prédio, né. Nos devolveram o prédio e voltamos”.  

Seu primeiro contato com a TM foi quando se tornou sócio do SMSBCD, em 

1971. Seu companheiro, que trabalhava no mesmo local, o convenceu a se filiar. “Ele 

levava todo dia para a fábrica a Tribuna. Ele entregava para os sócios, inclusive para 

mim. Então, todo dia eu recebia a Tribuna via ele”.  

Já no final da entrevista, pergunto se ele gostaria de falar mais alguma coisa: 

“Sim, uma coisa muito legal. Eu acho que todos os diretores devem ter o mesmo 

pensamento, que era a questão da nossa união”. E finalizou, como sempre, 

sorridente:   

 

Essa união foi muito boa para a gente ter tido o sucesso que nós tivemos no 
tocante de levar um pouco de consciência para os nossos trabalhadores. E 
o momento também, né, a ditadura militar, foi bom brigar contra os caras 
[risos]. Eu não consegui pegar aquele cara que me deu um tapa lá atrás, mas 
outros a gente deu uma paulada, pedrada [risos] (CUNHA, 2019). 

 

4.4 MACROCATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Nelson, Devanir e Gilberto foram trabalhadores metalúrgicos que participaram 

ativamente do movimento sindical do ABC Paulista. Nelson por quase uma década, 

em três diretorias do Sindicato: 1972 a 1975, 1975 a 1978 e 1978 a 1981. Devanir 

participou das mesmas três diretorias que Nelson. Já Gilberto, atuou apenas de 1978 

a 1981. 

Em suas narrativas foi possível perceber o intenso engajamento na luta por 

melhores condições de trabalho e remuneração dos metalúrgicos do ABC Paulista. 

Reconheceram a importância da TM para organizar e mobilizar os trabalhadores, o 

que justifica a produção e/ou distribuição do jornal, pessoalmente, nos períodos em 

que o sindicato esteve sob intervenção. 

Após a análise das narrativas, as separamos em macrocategorias, categorias 

e microcategorias, semelhantes às do capítulo 3, porém com algumas 

especificidades, devido às memórias evocadas pelos metalúrgicos.  
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4.4.1 Família 

 

A macrocategoria família surgiu nas narrativas quando se referiram às suas 

origens – pai, mãe/madrasta e irmãos – ou quando evocaram memórias relativas à 

família matrimonial, constituída após o casamento – esposa e filhos (Quadro 16). 

Neste capítulo, ao contrário do anterior, optamos por inserir deslocamentos como uma 

categoria da macrocategoria família, pois as principais mudanças realizadas pelos 

três sindicalistas ocorreram em suas cidades de nascimento, no período da infância 

à adolescência, ou seja, quando ainda viviam com seus pais. 

 
Quadro 16 - Macrocategoria Família 

MACROCATEGORI
A 

CATEGORIA MICROCATEGORIA NELSON DEVANIR GILBERTO 

Família Origens Pai x x x 

Mãe/madrasta x x x 

Irmãos x x  

Tradição     

Deslocamentos  x x x 

Família 
matrimonial 

Esposa x x x 

Filhos x x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Cinco anos separam o nascimento de Nelson e Devanir e mais seis de Devanir 

e Gilberto. Todos nasceram em locais considerados, na época, como zonas rurais; 

Nelson e Devanir, no interior de São Paulo, e Gilberto, em São Bernardo do Campo: 

“Meus pais são camponeses. Minha mãe dona de casa. Meu pai era administrador de 

fazenda”, contou Devanir. Os de Nelson também se dedicavam a atividades agrícolas, 

plantando algodão, milho, amendoim, batata e feijão. O pai de Gilberto trabalhava 

como pedreiro.  

Em comum entre Nelson e Devanir, o falecimento precoce de suas mães, 

quando ainda eram crianças: “eu perdi a mãe com três anos, em 1943 minha mãe 

faleceu”, relembra Nelson. Justamente por ser tão novo quando esse fato ocorreu, a 

maior parte de sua narrativa não foi dedicada a ela, mas sim à sua madrasta, a quem 

se referiu, emocionado, como mostra o trecho a seguir: 
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Minha madrasta eu acho que não tem duas no mundo, não no Brasil. Eu era 
o predileto sem ser o filho dela. Morreu com 64 anos, praticamente nos meus 
braços. Tudo o que eu pude eu fiz para ela, e ela fez três vezes a mais do 
que ela podia para mim (CAMPANHOLO, 2019). 

 

Devanir foi mais discreto: “eu perdi minha mãe também com nove anos. Foi 

um prejuízo”. Mas, deu destaque para o papel da irmã na sua criação: “minha irmã, a 

mais velha, que nós a chamávamos de mãe, foi ela que nos criou”. E em relação aos 

irmãos, Nelson descreveu detalhadamente cada um, fornecendo nomes e informando 

se ainda estavam vivos (os que não estavam, contou a data e o motivo do 

falecimento). Devanir citou a irmã mais velha em apenas dois minutos de gravação, 

mas suficientes para falar sobre suas origens. Retomamos depois esse tópico para 

que evocasse mais memórias sobre suas origens familiares. Gilberto é filho único. 

Aos 14 anos, Nelson mudou-se para o Paraná “e quando foi em [19]63, março 

de [19]63, resolvemos vir para São Paulo, direto para São Bernardo do Campo”. 

Fatores econômicos motivaram a mudança de estado:  

 
A gente estava lá com uma roça, uma lavoura grande de café. E a gente 
andou fazendo algum financiamento, já naquela época, no banco. A 
tendência nossa, [19]62 para [19]63, era afundar mais lá para o sertão do 
Paraná. Compramos... chegamos até a comprar uma propriedade lá. Mas aí 
começou a chover. Nós perdemos praticamente tudo. Perdemos tudo. [...] 
Tivemos que vender até o cavalo, o carrinho, algumas coisas que a gente 
tinha. Foi o que restou, vir para São Paulo. Viemos sem nada, praticamente 
com a coragem. Alugamos uma casa e começamos a trabalhar. Muito difícil 
na época também (CAMPANHOLO, 2019). 

 

Devanir mudou-se com a família de Getulina para Paranavaí, no norte do 

Paraná, devido à mudança de emprego do seu pai. Dos 16 para 17 anos, morou em 

São Paulo, com a irmã mais velha, em busca de trabalho. Gilberto foi o único a nascer 

e permanecer na mesma cidade por todo seu período laboral, mudando-se apenas 

depois de aposentado para Minas Gerais, estado natal de seus pais.  

Quando o assunto é a família que formaram, denominada nesta tese de família 

matrimonial, muitas memórias foram evocadas. Os três são casados. Devanir tem três 

filhos: duas mulheres e um homem. Em tom nostálgico, destacou que não viu seus 

filhos crescerem. “Francamente eu estou aprendendo a ser pai agora, com meu neto 

de um ano. [...] a minha vida era fazer política. Ou era sindicato, fábrica, ou fábrica, 

sindicato e viajando o Brasil, e às vezes o mundo”. Nelson tem dois filhos homens e 

dois netos.  
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Ao contrário do que ocorreu com as narrativas evocadas pelos profissionais da 

comunicação, nenhum dos três discorreu sobre tradições. Consequentemente, 

ausentaram-se falas referentes à transmissão de heranças culturais, crenças ou 

valores morais de geração em geração. Mais uma vez, afirmamos que esse silêncio 

não significa que ambos deixaram de seguir determinados padrões familiares, posto 

que a memória “é seletiva, seja um procedimento consciente ou não. Portanto, não é 

um depósito de tudo que nos acontece, mas um acervo de situações marcantes” 

(WORCMAN; VASQUEZ, 2006, p. 10).  

 

4.4.2 Infância   

 

Na macrocategoria infância, além das categorias já citadas no capítulo anterior, 

incluímos trabalho, pois Nelson evocou esse tipo de memória quando criança. 

Brincadeiras surgiram apenas nas narrativas de Gilberto (Quadro 17). 

 

Quadro 17 - Macrocategoria Infância 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA NELSON DEVANIR GILBERTO 

Infância Brincadeiras      x 

Estudos   x x x 

Trabalho  x  x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Nelson ponderou que sua infância no interior de São Paulo foi boa, “criado 

matuto do mato mesmo, né”. Só teve acesso ao rádio com 17 anos, televisão com 23. 

“Então a nossa infância lá no interior era trabalhar, trabalhar, dormir, comer e 

trabalhar, né. Não tinha nada”. Mesmo com todas as dificuldades, afirmou “Mas foi 

uma infância boa também. Difícil, mas foi uma infância boa”. Portanto, deu ênfase ao 

trabalho na infância e descreveu como foram seus primeiros anos de estudo.  

Devanir foi breve ao narrar esse período de sua vida. Em menos de dois 

minutos de entrevista já “pulou” para os 16 anos, quando se mudou para São Paulo 

e começou a trabalhar. Sobre os estudos, destacou que “não tinha necessidade e 

principalmente no interior não tinha muita preocupação com educação, a não ser 

quando fazia agronomia ou alguma outra coisa que dizia respeito à terra”. Cursou o 

primário na cidade vizinha, em Lins.  
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Já Gilberto, com o mesmo senso de humor característico de sua narrativa, 

falou como trabalhava na infância e frisou que não gostava das férias escolares:   

 
[Risos] porque eu entrava de férias hoje, meu pai chegar em casa e falava: 
“já está de férias?” Virava para a minha mãe e falava: “faz a marmita dele”. 
Aí eu já ia no dia seguinte trabalhar com meu pai. Meu pai era pedreiro. Não 
era serviço pesado. Era peneirar areia, essas coisas simples, né, mas você 
não estava brincando na rua junto com os outros (CUNHA, 2019). 

 

Dos três depoentes, foi o único que descreveu as brincadeiras que o 

entretinham na infância, dando novamente destaque ao papel do pai. 

 

Então, minha infância foi isso, foi muito boa, apesar de nas férias eu ir 
trabalhar com o meu pai, mas no sábado e domingo meu pai se dedicava 
totalmente a mim. Então, toda brincadeira que eu ia fazer, ele estava junto. 
Jogar bola, soltar papagaio, ele fazia papagaio, soltávamos juntos, jogava 
bola. Todo tipo de brinquedo, ele estava junto. Então, eu o tenho como meu 
grande herói, na realidade. Ele me ensinou muito (CUNHA, 2019). 

 

Nelson e Devanir tiveram intensa vida pública e política a partir de suas 

experiências como trabalhadores metalúrgicos. Talvez esteja aí a razão da infância 

não ter tido tanta importância em suas narrativas. Afinal, a memória muda segundo o 

lugar social que o sujeito ocupa e o silêncio sobre essa parte do passado pode não 

ser mero esquecimento, mas uma estratégia pessoal para valorizar a memória da 

militância política em detrimento da dos primeiros anos de vida.  

 

4.4.3 Educação 

 

Na categoria ensino básico, Nelson e Devanir não relataram em qual tipo de 

instituição estudaram, mas nos deram indícios de que se tratava de instituições 

públicas. Somente Gilberto explicitou sua participação na escola pública. Já o 

aprendizado profissional, tanto o formal quanto o informal, emergiu nas narrativas dos 

três depoentes, conforme Quadro 18. 
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Quadro 18 - Macrocategoria Educação 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA NELSON DEVANIR GILBERTO 

Educação Ensino 

básico 

 x x x 

Aprendizado 

profissional 

Formal x x x 

Informal x  x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

O ensino básico teve início, para Nelson, em 1948, quando estudou com uma 

senhora que ensinava as crianças até o segundo ano. Mas, ela adoeceu e a cidade 

ficou sem escola: “[...] tinha que vir para Santo Anastácio ou Piquerobi. Mas a 

distância era 14km e não tinha nada. Ou você ficava na casa de alguém. E as 

condições eram muito difíceis”. Parou de estudar: “Depois eu aprendi algumas coisas 

na vida, aí no trabalho”. Devanir, como citado na macrocategoria anterior, citou 

apenas no início da entrevista que cursou o primário na cidade vizinha, Lins. Gilberto 

narrou um pouco seu processo de aprendizado formal, destacando o ingresso na 

escola pública na quinta série, o então tradicional Instituto de Educação Estadual João 

Ramalho.  

Nas três narrativas, houve destaque para o aprendizado profissional, 

principalmente o informal, em que aprenderam habilidades para o dia a dia em seus 

locais de trabalho. Nelson destacou seu primeiro emprego em uma metalúrgica, em 

1964. Lá, além de aprender na prática, também aproveitou para realizar o curso 

oferecido pelo SMSBCD:  

 
E quando foi em julho de [19]64 eu entrei na Mercantil Suíça como ajudante, 
e lá foi onde que eu consegui me aperfeiçoar. Fiz um curso de ajustagem e 
me especializei em solda no Senai. Eu ia no Sindicato, o Sindicato levava a 
gente três vezes por semana, e depois voltava, dez, onze horas e ficava lá 
né, e aí ia para casa a pé (CAMPANHOLO, 2019). 
 

Para Devanir, começar a trabalhar também foi importante para seu 

aprendizado profissional. “Entrei para a metalurgia. Eu entrei na Span Wolff, na 

Aclimação. Trabalhei seis anos na Wolff. Entrei como ajudante, aí me profissionalizei 

praticamente dentro da fábrica como polidor”. Apesar de constar de sua biografia 
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oficial52 que ele realizou um curso técnico no Senai entre 1960 e 1963, não foi 

evocada tal memória.  

Gilberto também aprendeu na prática a profissão que seguiu por toda sua vida 

profissional:  

 

Fui trabalhar numa fábrica de montagens de painel, que também meu pai me 
arrumou, na montagem de painéis elétricos, subestações e tudo mais. Eu me 
tornei eletricista aí. Fui trabalhar de ajudante no setor de elétrica e ali eu fui... 
me tornei eletricista. Aprendi lá trabalhando. Dali, eu saí de lá meio oficial de 
eletricista (CUNHA, 2019). 

 

Um destaque foi dado na narrativa de Nelson, sobre a oportunidade de 

continuar os estudos quando já trabalhava como metalúrgico. 

Eu tive até a oportunidade de estudar. Eu já estava com 33 anos. Nós 
montamos o Madureza53 lá no Sindicato. [...] Mas eu pensei o seguinte: você 
não tendo base, não adianta. [...] Você tem que ter base. E tem que saber o 
que faz. Você pode ser faxineiro, pode ser seja o que for, e dizer: “eu gosto 
do que eu faço e tenho que ter base, sei que eu estou fazendo” 
(CAMPANHOLO, 2019). 
 

Nelson chegou a ser enfático na sua opinião: “Você tem que ter base e saber 

o que está fazendo. Eu não sabia nem o que era uma máquina para escrever, vou 

pegar diploma? Não tem jeito, né?”. 

 

4.4.4 Movimentos sociais/militância 

 

Ao contrário dos profissionais da comunicação que iniciaram sua militância no 

período escolar, Nelson, Devanir e Gilberto começaram a participar de movimentos 

sociais quando ingressaram no mercado de trabalho, por meio dos companheiros de 

trabalho. Por essa razão, militância e sindicalismo estão imbricados em suas 

narrativas, motivo pelo qual optamos por unir essas duas macrocategorias, 

diferentemente do Capítulo 3, no qual separamos Movimentos sociais/militância e 

sindicalismo. A participação dos três sindicalistas no movimento operário foi tão 

intensa, que fez parte de quase toda a entrevista. Suas ações foram dirigidas por um 

ideário de esquerda, por um movimento partidário que os conduziu a partir de 

                                                
52 Devanir Ribeiro foi deputado federal por três mandatos. Sua biografia oficial está disponível no site 
da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2012).  
53 “O Madureza foi um curso de educação de jovens e adultos, que ministrava disciplinas dos antigos 
ginásio e colegial, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1961. As idades mínimas 
para o ingresso eram 16 e 19 anos, de Madureza Ginasial e de Madureza” (CUNHA, 2014, p. 84). 
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ideologias de aspecto político e por um movimento religioso, na busca pela igualdade 

e mudança da ordem social, conforme Quadro 19.  

 

Quadro 19 - Macrocategoria Movimentos sociais/militância 

MACROCATEGORI
A 

CATEGORIA MICROCATEGORIA NELSON DEVANIR GILBERTO 

Movimentos 
sociais/militância 
 
 
 
 
 

Movimento 
partidário 

 x x x 

Movimento 
operário 

 x x x 

Movimento 
religioso 

 x x  

Ideário  x x x 

Sindicato  x x x 

Metalúrgicos  x x x 

Pelegos  x x x 

Intervenção  x x x 

Fundo de 
greve 

 x x x 

Sociabilidades Bar  x x 

Futebol  x  

Pescaria   x 

Carteado  x  

Greve Assembleias/ 
piquetes 

x x x 

Papel da 
mulher 

Esposa do 
metalúrgico 

x x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Gilberto iniciou seu engajamento político um pouco mais cedo que os outros 

dois depoentes. Segundo ele, depois da agressão sofrida aos 14 anos por um policial, 

quando retornava para casa após um dia de trabalho, passou a acompanhar o 

programa do rádio “Hora do Brasil” com seu pai. “Ele me explicava tudo que queria 

dizer aquilo que [o programa] estava falando. Então, eu estava bem informado. 

Através dessa informação, eu passava para os meus amigos de trabalho: tal, olha 

aqui, isso aqui”.  
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Já adulto, quando o governo militar permitiu a criação de dois partidos (Arena 

e MDB), filiou-se ao MDB a convite de um vizinho, pois, como ele mesmo afirmou, “já 

tinha uma posição de esquerda”. Entretanto, participou poucas vezes de reuniões do 

diretório. 

 

Em uma dessas vezes, duas ou três vezes, eu vi o Lula, porque o Lula era 
filiado também ao MDB. [...] Ele me chamou atenção pela posição dele e pelo 
dedo faltando na mão. Eu fiquei curioso e falei: “onde ele arrancou esse dedo, 
como é que é isso?” Mas, passou. Continuei trabalhando (CUNHA, 2019). 

 

Nelson e Devanir tiveram cargos eletivos quando já não atuavam como 

membros da diretoria do Sindicato54. Gilberto, apesar de se filiar a um partido político, 

nunca concorreu a um cargo em eleições municipais, estaduais ou nacionais. 

O primeiro contato de Nelson com o sindicato e, consequentemente, com o 

movimento operário não se deu no ABC Paulista, mas em São Paulo, quando 

começou a trabalhar na empresa Mineração Geral do Brasil. “No tempo do 

Joaquinzão, Malvezzi, tinha o secretário geral, um tal de Nelson... Eu cheguei a ir lá 

no sindicato, mas só fui”. Um companheiro de trabalho associado conversava muito 

com Nelson sobre o sindicato, mas ele não mostrava interesse ainda em participar 

ativamente. Após sua demissão, retornou a São Bernardo e foi contratado pela 

Mercantil, em 1964. Mas, devido às represálias do governo militar, quase não havia 

movimentação sindical. “A gente estava meio quieto, né, porque foi [19]64. Quem 

sabe o que é [19]64, [19]67, [19]68, sabe como que era a vida. Hoje o pessoal brinca, 

fala que aquilo não sei o quê, que não existiu, ninguém sabe!”, destacou. No ano 

seguinte, “[...] um tal de Manuel Ildo Neri, [...] a gente conversava muito, e ele era 

suplente do Sindicato. Eu falei para ele que eu ia com ele para lá, e fui lá e me inscrevi 

e comecei a frequentar o Sindicato”. Foram mais de 15 anos dedicados à causa 

operária. “Fiquei [...] até as últimas consequências, que foi em [19]80, as prisões, né, 

aquelas greves, afastamento”. 

Devanir também iniciou sua militância quando ingressou em uma metalúrgica, 

a Wolff, em São Paulo, motivado pelo seu chefe.  

 

                                                
54 Nelson foi eleito vereador em São Bernardo do Campo para os mandatos de 1983 a 1988 e de 1989 
a 1992. Já Devanir atuou como vereador em São Paulo nos períodos de 1989 a 1992, 1993 a 1996, 
1997 a 2000 e 2001 a 2003. Em seguida, foi eleito como deputado federal por São Paulo para os 
mandatos de 2004 a 2007, 2008 a 2011, 2012-2015. Ambos se elegeram pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT).  
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Tinha um alemão, porque era uma empresa alemã, um alemão que era nosso 
chefe. E ele falava assim: “olha, você é sindicalizado?”. “Não”. “Quando 
passar a experiência de 30 dias, vai lá na rua do Carmo e se sindicalize. 
Porque o patrão tem a Fiesp, nós temos o nosso”. E ele era irmão do diretor 
da empresa, mas ele era de esquerda. Então foi assim, foi ele que me 
conduziu para ir. Praticamente foi ele que me levou para o Sindicato 
(RIBEIRO, 2020). 

 

Desde então, dedicou-se à militância até 1981, quando sua diretoria foi 

cassada pelo governo militar.  

As greves que ocorreram no período do “novo sindicalismo” foram destaque 

na narrativa dos três depoentes, que participaram ativamente da organização das 

assembleias e piquetes. A primeira delas, na Scania, que colocou o ABC Paulista na 

cena política nacional, “[...] foi preparada porque a gente fazia um trabalho muito 

bem feito, de bastidores”, destacou Nelson. Devanir, contrariando a tese de que a 

paralisação da Scania teria sido a primeira do “novo sindicalismo”, revelou:  

 

A primeira greve, ela deu início, o pontapé inicial, na Mercedes-Benz, no 
setor de transporte. Só que como o setor de transporte era muito isolado, 
eles fecharam e terminaram sem nada. E daí, na outra semana, veio a 
Scania. Aí veio a Scania e veio com mais poder. Nós tínhamos uma ideia, eu 
era da Volkswagen, nós tínhamos a ideia que com uma fábrica maior... nós 
queríamos parar a Volkswagen, mas nós tínhamos muita dificuldade, porque 
era muito grande, era uma imensidão e era difícil. Tinham os três turnos. 
Tinham vários turnos. Então era muito, muito complexo. Aí, então, 
começamos com a Scania. Da Scania veio a Ford, depois da Ford veio a 
Mercedes, depois parte, uma parcela, da Volkswagen (RIBEIRO, 2020). 

 

Para Gilberto, as paralisações ocorriam não só devido às reivindicações 

financeiras, mas também pelo não interesse das empresas em solucionar problemas 

do dia a dia dos trabalhadores. “Ao ponto de a gente ter feito greve por papel higiênico. 

Mas, nós fizemos greve por papel higiênico. Não tem esse negócio, não. Não tem? 

Então vamos parar a fábrica, porque tem que ter”. 

Nas evocações dos três depoentes, estão presentes a categoria intervenção 

e, em resposta a ela, ações para manter o movimento ativo como o fundo de greve. 

Nelson, por exemplo, destacou a solidariedade entre a categoria. “Tinha muita gente 

que ajudava [...]. Eu fiquei praticamente um ano e meio, alimentação minha, era do 

fundo de greve. Eu pegava no fundo de greve. Eu, como os outros diretores”. Isso 

porque, quando os trabalhadores cruzavam os braços, não recebiam salários e, em 

muitos momentos, eram demitidos e não havia recursos para o sustento de suas 

famílias. Ele evidenciou um destes momentos:  
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O Fernando [seu filho] nasceu no dia da greve. A coisa mais bonita que 
existiu. Depois que a gente voltou tudo, um tal de Dilson, negão de São 
Carlos, ele era mandrilhador na Karmann Ghia. Ele ganhava bem, ganhava 
mesmo. [...] Quando eu cheguei em casa, ele chegou lá e falou. [...]: ‘Falei 
com a negona em casa e nós acertamos. O leite, o pão e não sei o que... o 
leite para o menino está garantido’. Todo dia ele vinha. Olha, a gente teve 
ajuda de tudo quanto foi lado. Eu ia no fundo de greve, pegava feijão, arroz, 
óleo, o que tinha. Você sabe que chegou encostar caminhão [com 
mantimentos doados], não sei de onde que veio, não me fala de onde que 
veio que eu não sei (CAMPANHOLO, 2019). 

 

Mas nem só de doações – a maior parte das vezes anônimas – sobrevivia o 

fundo de greve. Devanir salientou a organização de um show com diversos artistas 

renomados da época que participaram gratuitamente, em prol da arrecadação de 

fundos para o movimento sindical. 

 
Nós fizemos ali na Vera Cruz um grande show. [...] O Chico Buarque nos 
ajudou muito, depois foi o Ivan Lins. [...] Nós trouxemos aqui para São 
Bernardo grandes artistas como Beth Carvalho, Elis Regina, João Bosco, 
Três do Rio, vários meninos, Gonzaguinha, [...] Fagner. E foi um negócio até 
interessante que eu cheguei no hotel Holiday Inn, e falei assim: “escuta, vai 
vir um pessoal aqui, nós queremos fazer um show, aqui”. O cara já olhou 
assim, o gerente já olhou assim: esses metalúrgicos, esses comunistas. 
“Pois não. Quem vocês vão trazer aqui?”. Aí quando citei, ele falou assim: 
“ih, de graça”. Tudo aqueles artistas, né. Para eles, se hospedar no Holiday 
Inn. Aí os caras ficaram tudo cheio, né. Aí nós entramos lá. Então foi muito 
bom, também faz parte do fundo de greve (RIBEIRO, 2020). 

 

Gilberto destacou outro ponto interessante. “Nós também trabalhamos muito a 

cabeça do trabalhador, para ele se prevenir financeiramente, principalmente para isto, 

esperando esse momento, esta possibilidade”. Ainda assim, narrou a importância 

dessa ajuda financeira: 

 
[A ideia] era usar o mínimo a verba do sindicato, dinheiro do sindicato. E o 
dinheiro do sindicato não dava, todo ele, não dava para sustentar 100 mil 
trabalhadores. Nós fizemos a greve de 1980, nenhum trabalhador que estava 
de greve teve sua conta de luz, ou teve a sua luz cortada. Não faltou gás. 
Ninguém ficou doente, para mais ou menos, por falta de remédio. Nós 
tínhamos estrutura para isso. (CUNHA, 2019). 
 

Já Devanir frisou que uma das estratégias praticadas por eles foi unir-se a 

diversos setores da sociedade, afinal “[...] o inimigo era comum, né, que era o sistema 

como um todo”. A ajuda também veio da Igreja Católica: 

 
E aí, nós juntávamos a esquerda. Juntávamos uma parcela da Igreja, que 
era da Teologia da Libertação. Nós tínhamos a Pastoral Operária. Tinham 
vários ramos dentro da Igreja também que se discutia a política econômica, 
social daquela época e nós nos juntamos a eles e começamos também a 
fazer... eles nos ajudando (RIBEIRO, 2020). 

autora, 2020. 
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Em muitas ocasiões, como quando a diretoria eleita havia sido cassada (1980) 

e os sindicalistas foram impedidos de usar o prédio do SMSBCD, eles reuniram-se na 

Igreja, fato que, para Gilberto, demostra como o movimento religioso foi decisivo para 

o sucesso da organização dos trabalhadores. 

 
Então, o nosso ponto de encontro, de fazer as assembleias... E aí, nós 
tínhamos conosco o Dom Cláudio Hummes, era o bispo daqui do ABC. Era 
o bispo. E ele autorizou as igrejas a abrirem as portas para nós. O movimento 
sindical se fortaleceu muito em função disso. Porque em todas as missas era 
falado sobre isso. E aí a Sociedade Amigos de Bairro, clube de mães, todo 
mundo passou a fazer parte desse movimento, fazendo coleta, mantimento, 
dinheiro. Então, isso fortaleceu muito o nosso movimento (CUNHA, 2019). 

 

Não só estes setores da sociedade foram peças fundamentais para o êxito da 

organização das greves. O papel da mulher dos trabalhadores, da esposa do 

metalúrgico, teve grande destaque nas narrativas dos três depoentes. Todos 

revelaram que, antes de aceitarem compor a chapa que participaria da eleição para 

diretoria do Sindicato, pediram anuência da companheira para ingressar no 

movimento sindical. Em 1977, por exemplo, quando Gilberto foi convidado por Lula 

para fazer parte da diretoria respondeu: 

 

‘Me dá um tempo aí, deixa eu... amanhã te dou a resposta. Vou conversar 
com a minha mulher’. Aí cheguei em casa, conversei com a minha mulher. 
Sabe o que a minha mulher me falou? “E porque você não falou, já não deu 
a resposta para ele que sim?”. Pô, caramba, eu esperava que ela ia falar: 
“olha, pensa”. No dia seguinte eu falei: ‘tamo junto’ (CUNHA, 2019). 

 

Ele frisou que muitos sindicalistas abandonaram o movimento devido a 

problemas com as esposas pelo grande tempo despendido à causa, mas não foi o 

seu caso. “Eu não tive esse problema. Eu tive algumas assembleias que eu não fui, 

mas ela foi, minha mulher foi [risos]. Eu não estava lá, mas ela estava lá [risos]. Ela é 

muito participativa”.  Quando Nelson conheceu sua esposa, ele já fazia parte do 

Sindicato e, mesmo com a intensa participação no movimento, teve seu apoio: “Nunca 

falou nada. [...] Eu não parava em casa. Eu fiquei praticamente 25 anos que 

praticamente só dormia. Chegava em casa 22h, 23h, 4h30 da manhã já ia embora”. 

Devanir também deu destaque à participação das mulheres:  

 
Mas, essa história das mulheres, a Zeneide [sua esposa] que acompanhou 
melhor do que eu, porque como ela é uma mulher e dedicada também à 
causa, foi o grande sucesso, viu. Porque você encoraja o homem. Se você 
chegar em casa e falar assim: ‘eu vou em uma reunião assim, assim, assim, 
eu vou discutir assim, assim, assim’. Se a mulher falar assim ‘não vai não, 
aquilo lá não vai dar nada’. Aí eu termino, acho que eu não vou mesmo. 
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Agora, se eu chegar em casa e falar ‘eu vou lá porque eu tenho que definir, 
tal, a questão do salário, do emprego, da democracia’ e a mulher falar ‘vai, 
que eu vou também’. Aí [bateu palmas, com sinal de que está indo]. A mulher 
encoraja e a mulher pode também tirar. E nesse caso, as mulheres ajudaram 
muito, muito, muito, muito. Mas muito mesmo. Foi interessante. Foi uma luta 
que não era dos homens, né? Era nossa. Era de todos (RIBEIRO, 2020). 
 

Os sindicalistas reconheciam a importância das esposas dos trabalhadores e 

faziam ações para integrá-las ao movimento: “Eu fiz um trabalho muito grande no 

departamento médico com as esposas de metalúrgicos”, contou Nelson. 

Nas narrativas, também foi possível verificar “espaços” para a atuação 

operária, aqueles em que as sociabilidades estavam presentes, sendo o bar, as 

partidas de futebol, a pescaria e os campeonatos de cartas (carteado) utilizados para 

integração, lazer e mobilização dos trabalhadores. Como bem destaca Sampaio 

(1982, p. 103), “[...] em casa, nos bares, nas portas das fábricas, dentro dos ônibus, 

nos trens, nas igrejas, onde quer que encontrassem grevistas” era possível criar 

oportunidades para sustentação do movimento operário.  

Gilberto confirmou tal afirmação, destacando que, frequentemente, os 

metalúrgicos utilizavam estas oportunidades não só para se entreterem, como 

também para discutirem os rumos das paralisações como, por exemplo, na greve de 

1980, que durou 40 dias. Na ocasião, Lula – então presidente do Sindicato – orientou 

os metalúrgicos durante a assembleia: 

 
‘Olha, nós vamos mostrar pra eles que não estamos nem um pouco 
preocupados. Amanhã não tem assembleia, não. Amanhã vai todo mundo na 
represa pescar’. E fomos. Inclusive uma das emissoras de televisão foi lá, 
filmou. O cara com a família, com a esposa. ‘Você está aqui por quê?’. ‘O 
Lula mandou nós pescarmos’ [risos]. Então, foi desse jeito. [...] E ele dizia: 
‘Terminou a assembleia, vamos sair daqui. Eu não quero que uma folha caia 
de uma árvore provocado por nós. Ninguém vai sair daqui e ficar no boteco 
enchendo a cara. Vai para a casa ajudar a mulher e não sei o quê’ (CUNHA, 
2019). 
 

A criação de um time de futebol do Sindicato, segundo Devanir, também foi 

fundamental para conscientização dos trabalhadores: 

 
Nós montamos um time no Sindicato, e esse time pra que que era também? 
Além da gente fazer outras coisinhas que tinham que ser feitas, mas nós 
jogávamos contra... o time do Sindicato contra uma sessão da Mercedes-
Benz, da Volkswagen, da Pirelli. Então, nós fazíamos... porque era uma 
relação... depois daquele jogo nós fazíamos um churrasquinho, né. Aí, ‘olha, 
você precisa ir para o Sindicato, se sindicalizar e tal, é importante, Sindicato 
é muito importante, nós precisamos... os patrões têm a Fiesp, nós temos que 
ter nosso Sindicato e tal, tal, tal’. Aí, o pessoal foi entrando. Por que que nós 
fizemos isso? Porque era muito difícil você se sindicalizar (RIBEIRO, 2020). 
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Além da pescaria e do futebol, Devanir também destacou os jogos de cartas 

entre os trabalhadores. “Aí, tinha muito, tinham os idosos. Nós éramos jovens na 

época, mas tinham os idosos, então era campeonato de truco, de joguinho”.  

Portanto, utilizando-se de diferentes espaços de sociabilização e de lazer, o 

movimento sindical foi incorporando cada vez mais trabalhadores dispostos a lutar 

por melhores condições de vida e trabalho. 

 

4.4.5 Regime de governo 

 

O período de maior mobilização dos trabalhadores metalúrgicos da região do 

ABC Paulista ocorreu durante a vigência da ditadura militar no Brasil. Desta forma, 

muitas ações de repressão foram praticadas pelo governo, como violência e prisão. 

Como mecanismos de sobrevivência dos sindicalistas, encontravam-se 

principalmente a clandestinidade e o autoexílio, conforme Quadro 20.  

 

Quadro 20 - Macrocategoria Regime de governo 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA NELSON DEVANIR GILBERTO 

Regime de governo Democracia   x x  

Ditadura 

militar 

Violência x x x 

Prisão x x  x 

Mecanismos de 

sobrevivência 

 x x x 

Clandestinidade x x x 

Autoexílio  x x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Em 1980, durante a greve dos 41 dias, alguns dirigentes haviam sido presos 

e, os que não foram, esconderam-se para continuar em liberdade. Nelson foi um dos 

que se autoexilou.  

Aí, quando foi dia 19 de abril [de 1980], o Lula, Djalma, Devanir, acho que o 
Expedito... eu não lembro, acho que foi o Expedito, que foram presos, e eu 
fiquei 28 dias fora de casa. Era que nem passarinho: dormia um dia em um 
lugar, outro dia no outro, outro na casa de alguns amigos. [...] Eu cheguei a 
ficar, para você ter uma ideia, eu entrei em um motel sozinho. Porque esse 
cara que tinha trabalhado comigo na época, [...] um tal de Diego, ele era 
italiano. Aí, nós conversamos e tal e ele falou: “eu sou gerente de tal lugar, 
qualquer coisa você vai para lá e fica lá, né”. Mas eu fiquei umas duas horas. 



158 
 

Eu peguei o carro e fui embora para outra casa que eu tinha uns amigos 
também, umas amigas. Eu levei essa vida 28 dias (CAMPANHOLO, 2019). 

 

Devanir foi detido várias vezes. “Nós, às vezes, estávamos distribuindo 

material na porta da Scania, da Metagal, ou da Carfrisos, da Toyota. De repente, a 

fábrica denunciava e a polícia prendia a gente, levava para o Dops, levava para a 

delegacia”, contou. Na última, em 1980, ficou 40 dias encarcerado. “Essa prisão nos 

atrapalhou, eu e vários outros companheiros, porque é uma coisa... Às vezes, você é 

preso sem dever, mas de repente, para a sua vizinhança, era complicado: ‘esse cara 

foi preso é porque...’”. Ele narrou, inclusive, a intimidação dos militares na escola em 

que seus filhos estudavam:  

 
O primeiro grande problema, quando da minha prisão, da última prisão, foi 
que meus filhos estudavam na escola pertinho da minha casa. A polícia 
começou a ir lá na escola, pesquisar e tal. Aí, a professora falou para minha 
mulher: ‘olha, tem alguma coisa aí, né?’. Se estudava lá, se não estudava lá, 
como é que era aquilo. E, de repente, quando eu fui preso, aí concretizou 
(RIBEIRO, 2020).  

 

Gilberto teve mais sorte. Nunca foi preso, “só dei uma voltinha de camburão ali 

[risos]”. Segundo ele, em um dia normal em que estava fazendo “porta de fábrica55”, 

estacionou o carro longe da Brastemp para não ser descoberto. “A polícia chegou, 

pelo carro né, e pôs a mão no escapamento. ‘Ele está aqui, está quente. O 

escapamento está quente’”. Nesse momento foram para cima dele. “‘Ah, é você! Cadê 

o documento e tal, não sei o quê’”. Aí, me puseram lá, atrás da telinha lá atrás”. 

Gilberto revelou que ele e os demais companheiros do SMSBCD já estavam 

preparados para essa situação. “Tivemos muita conversa com Frei Betto, com esse 

pessoal, [...] nos explicando o que podia acontecer, de sumir, de não sei o quê, todas 

as possibilidades. Então, eu praticamente estava tranquilo, muito tranquilo”. Já dentro 

da viatura, escutou a intimidação dos militares: 

 
Quando chegou perto da última portaria [da Brastemp], era uma subidona. 
Estavam um sargento e dois soldados dentro do carro. Aí eles conversando: 
“O que é que vamos fazer? O Tuma56 falou que é para levar pra São Paulo. 
Mas, vamos jogar na represa. Mata e joga na represa”. Toda aquela pressão, 
né? E, quando parou na subida, o sargento desceu. Eu falei: “Se ele abrir a 
porta e quiser me agredir aqui, morro abaixo eu viro o capeta, não pega de 
jeito nenhum”. Aí ele abriu a porta: “Gilberto, toma seu documento. É, você 

                                                
55 Termo usado pelos sindicalistas para definir o tempo que ficam na entrada e saída dos trabalhadores 
das fábricas conversando e distribuindo materiais impressos para mobilizá-los a participar das greves. 
56 Romeu Tuma tornou-se delegado de polícia em 1967. Atuou no combate às organizações políticas 
clandestinas de esquerda e na repressão aos movimentos grevistas deflagrados a partir do final da 
década de 1970 na região do ABC paulista (COUTO; CAMARGO, 2009, s.p.). 
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está sendo procurado, mas não foi preso em flagrante. Vou te liberar”. Aí eu 
queria argumentar com ele. Eu queria saber do que ele estava me acusando. 
O cara lá de dentro tirou um pedaço de pau desse tamanho [faz gesto de um 
tamanho grande]: “Olha do que estão te acusando aqui” [risos] (CUNHA, 
2019). 
 

Para não ser preso, teve que se autoexilar com a sua esposa. Para sua sorte, 

os militares conheciam apenas seu endereço antigo e estavam lá, esperando-o. 

 

Então foi a única vez que eu... quando no começo da greve, que prenderam 
o Lula, que prenderam o pessoal, eu morava em uma rua. Meu pai tinha 
falecido em fevereiro, a greve aconteceu em maio. Então, eu fui morar com 
a minha mãe. O endereço que eles tinham era da rua paralela ali. Então, eles 
ficavam lá com a viatura, veraneio, se não me engano, ficavam ali 24 horas, 
esperando-me chegar. Até que, uma certa hora, o pessoal chegou para eles 
e falou: “Oh, o que vocês estão fazendo aqui, pô?”. “Nós estamos esperando 
esse cara aqui, assim, assim, assado”. “Ele não mora aqui não, rapaz. Ele 
mora na rua de lá” (CUNHA, 2019). 

 

Quando foram para o endereço certo, Gilberto percebeu a movimentação e 

conseguiu fugir. “Dali a pouco, o carro encosta lá na frente. Quando eu olhei assim... 

saio pelo fundo. [...] Saí pelo fundo e fui para a casa de uma cunhada. E dali a gente 

começou: vai para a casa da cunhada, vai para a casa de outro, vai para lá”.  

Devanir destacou que um dos mecanismos de sobrevivência utilizado por ele 

e os demais companheiros era não tirar muitas fotos. “A gente não gostava porque 

você ia tirar uma foto aqui e ia parar lá [no Dops]. A gente via um cara com uma 

máquina de fotografia, a gente caía fora. Nem que a vaca tussa”. 

 

4.4.6 Cultura artística 

 

Para além do dia da dia do chão de fábrica – expressão utilizada para 

caracterizar os trabalhadores que executam tarefas na indústria, diferenciando-os 

daqueles cuja atividade é administrativa – outras vivências externas ao espaço laboral 

também eram decisivas. Os sindicalistas sabiam disso. Assim como os espaços de 

sociabilidade (item 4.4.4) os ajudaram a mobilizar e a conscientizar os trabalhadores 

em busca de melhores condições de trabalho e de vida, a cultura artística também foi 

uma estratégia utilizada com a mesma finalidade, conforme Quadro 21. Devanir é o 

que mais evocou esse tipo de memórias sobre música e livros, algumas de nossas 

categorias de análise. 
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Quadro 21 - Macrocategoria Cultura artística 

MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA NELSON DEVANIR GILBERTO 

Cultura artística Música   x x  

Teatro     x   

Cinema        

Livros   x  

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Já na primeira metalúrgica em que trabalhou, motivado pela crença de que era 

possível mobilizar outros colegas a partir dos livros, Devanir e os companheiros de 

trabalho ligados ao Partido Comunista abriram “[...] uma biblioteca pequena para o 

pessoal começar a ler algumas coisas, algumas histórias”.  

O carnaval, considerado uma paixão nacional, também foi um instrumento de 

mobilização. Com a nova sede do Sindicato inaugurada em 1972, os trabalhadores 

passaram a contar com um salão no último andar do prédio onde eram realizadas as 

apresentações musicais durante a folia.  

 
Nós tínhamos uma sede grande, ainda não estava totalmente acabada, 
inclusive não tinha elevador, não tinha nada. Mas, nós começamos a fazer. 
Então, vamos fazer umas festas aqui, fazer bailes. Aí, chamava todo mundo 
para dentro do baile. Aí pensamos em fazer carnaval. Fazia as matinês, a 
criançada ia com as mães, a gente já dava um recado político, sindical, né? 
Os pais iam trabalhar, deixavam as esposas lá à noite e nós mesmos éramos 
guardas, que mantinha tudo aquilo (RIBEIRO, 2020). 

 

Gilberto inclusive narrou a organização dessas comemorações de carnaval.  

Em 1981, ele deixou a diretoria executiva e passou a atuar como diretor de base, 

cargo que não lhe dava garantia de emprego. Desta forma, Jair Meneguelli, então 

presidente do SMSBCD, os autorizou a administrar o bar do salão do Sindicato para 

que pudessem angariar fundos para cobrir eventuais necessidades financeiras, como 

demissões, por exemplo. Este espaço era muito utilizado para festas musicais entre 

os trabalhadores. 

 
No quarto andar tinha um bar. Passamos a administrar o bar, nós vendíamos 
as cachaças. [...] No salão do sindicato, a gente fazia baile. E aí, depois disso, 
nós tivemos, em seguida aí, o carnaval. E o carnaval no Sindicato era muito 
procurado. Muito. Ele era muito bem frequentado. Nós fizemos o carnaval. 
Nós da diretoria [de base], os doze. Todo mundo. Bom, vamos estudar a 
estrutura para o carnaval. O que nós vamos fazer? Vamos terceirizar isso ou 
vamos tocar nós? Vamos tocar nós. Desde limpeza, segurança dentro do 
salão, segurança dentro do salão quem fazia éramos nós. O que está 
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havendo, estar chegando junto, evitar encrenca, evitar briga, todos esses 
negócios. No baile das crianças, estar junto todo aquele negócio. Limpar o 
salão e o banheiro. Bom, como é que vai ser isso? Os homens limpam o 
banheiro dos homens e as mulheres limpam o banheiro das mulheres. E 
quem são as mulheres? As nossas esposas (CUNHA, 2019). 
 

Toro e Werneck (1997, p. 5) destacam que "[...] mobilizar é convocar vontades 

para atuar na busca de um propósito comum, sob uma interpretação e um sentido 

também compartilhados". Desta forma, para conscientizar e mobilizar os 

trabalhadores a participarem das greves, também foi usado o teatro. 

 
E o último nós criamos também um grupo de teatro para tentar trazer, fazer 
as peças mais ou menos voltadas para aquele que é a classe trabalhadora, 
que ela era explorada, como ela era explorada. Então, nós fizemos tudo isso 
e foi o que nos levantou. O movimento sindical terminou crescendo, 
crescendo, e é lógico, com essa forma nossa, métodos, melhor dizendo, nos 
ajudou muito (RIBEIRO, 2020). 
 

4.4.7 Atuação profissional   
  

A macrocategoria atuação profissional sofreu alteração em relação ao capítulo 

3 devido às especificidades das memórias evocadas pelos três sindicalistas. Como 

houve narrativas sobre trabalho agrícola, criamos as categorias atividades rurais e 

urbanas, sendo as áreas da indústria, comércio/serviços duas subcategorias da 

última. Nenhum dos depoentes teve atuação profissional como jornalista, fotógrafo ou 

ilustrador, embora eles tenham sido responsáveis, muitas vezes, por produzir a TM e 

seu Suplemento, conforme Quadro 22. 

 

Quadro 22 - Macrocategoria atuação profissional 

MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA NELSON DEVANIR GILBERTO 

Atuação profissional Atividades 
rurais 

 x   

Atividades 
urbanas 

Indústria x x x 

Comércio/serviços  x  

Comunicação    

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Nelson e Gilberto começaram a trabalhar ainda na infância: Nelson com os 

pais no campo, Gilberto na construção civil, como ajudante de seu pai pedreiro. 

Devanir não narrou trabalhos realizados quando criança. 
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Embora Gilberto tenha trabalhado por alguns meses em uma fábrica de móveis 

aos 13 anos, foi em uma metalúrgica que teve seu primeiro emprego formal, com 

registro em carteira. Portanto, durante todo seu período laboral atuou na área da 

indústria. Nelson também: quando migrou do campo para a cidade, aos 23 anos, e 

ingressou em uma metalúrgica. Devanir foi o único dos três que passou pelo setor 

comércio/serviços em seu primeiro emprego, atuando em algumas empresas de 

ônibus como cobrador e fiscal. “Depois eu entrei... aí começou a minha vida mesmo 

de fábrica. Entrei para a metalurgia”, contou. 

É importante destacar que, embora a indústria automobilística tenha criado 

oportunidade para a criação de vagas de trabalho no ABC Paulista na proporção do 

aumento de sua produção, a instabilidade no emprego gerava grande insegurança 

para os trabalhadores. A rotatividade era utilizada pelas empresas como forma de 

controle sobre os funcionários, para “descartar” aqueles que não interessavam, como 

militantes ou membros de sindicato, por exemplo. Isso ocorria principalmente quando 

se tratava de empresas menores, com menos trabalhadores, em que os supervisores 

conseguiam identificar mais facilmente esses funcionários “indesejáveis”. Justamente 

por isso, é possível perceber nas narrativas dos três depoentes a mudança constante 

de emprego e a passagem por diversas empresas metalúrgicas ao longo de toda 

carreira. 

Os três depoentes moveram-se constantemente entre instituições menores até 

ingressarem em grandes fábricas automobilísticas onde, segundo eles, devido ao 

elevado número de funcionários, não era tão fácil descobrir os militantes e demiti-los. 

Como destacou Gilberto, “A Volkswagen tinha 45 mil funcionários. Maior do que 

muitas cidades do interior por daí”. Nessas empresas maiores, destacaram-se como 

representantes dos trabalhadores e ingressaram no movimento sindical.  

 

4.4.8 Práticas jornalísticas57 

 

Mesmo não atuando como jornalistas, fotógrafos e/ou ilustradores, Nelson, 

Devanir e Gilberto ajudaram a produzir e/ou distribuir a TM e seu Suplemento, 

principalmente nos momentos de intervenção do SMSBCD, quando não havia 

                                                
57 A macrocategoria veículos de comunicação (distinção entre grande imprensa e imprensa operária e 
sindical) foi suprimida neste capítulo por não constar nas narrativas de Nelson, Devanir e Gilberto. 
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profissionais de comunicação contratados para tal finalidade. Com exceção de 

Gilberto, os demais não usaram expressamente o termo pauta (uma de nossas 

categorias), talvez por não serem especialistas da área, mas narraram a forma como 

eram escolhidos os temas que saiam nas páginas dos boletins58. Também houve 

ênfase em como eram impressos e distribuídos os materiais, conforme o Quadro 23. 

 

Quadro 23 – Macrocategoria Práticas jornalísticas 

MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA NELSON DEVANIR GILBERTO 

Práticas jornalísticas Pautas Temas x x x 

Apuração   x 

Fotografia     

Impressão  x   

Distribuição  x x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Os depoentes relataram que o acesso aos jornais da chamada grande 

impressa era difícil na região do ABC Paulista na década de 1970, pois a distribuição 

era restrita e o custo, alto. Dessa forma, o local mais próximo onde se vendiam jornais 

como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo era na Rodoviária Tietê, na capital 

paulista. Para manter os trabalhadores informados sobre os assuntos nacionais, 

realizavam a inserção de algumas reportagens desses veículos – cujas temáticas 

fossem de interesse do trabalhador – nos boletins do SMSBCD, como narrou Nelson:  

 

O Gilberto Sousa Cunha, 11 horas59 mais ou menos ele vinha em São Paulo, 
lá no Tietê, na rodoviária. Ele comprava jornal, a Folha e tal, e nós olhávamos 
o jornal e aquilo que falava sobre sindicato, isso e aquilo, a gente fazia uma 
montagem, recortava e fazia uma montagem (CAMPANHOLO, 2019). 

 

O mesmo processo era realizado com os textos do ABCD Jornal. 

 
Nós tínhamos o pessoal da esquerda, jornal do ABC60, o Júlio de Grammont.  
[...] ele tinha um jornalzinho da categoria, de um pessoal dele. Ele era da Ala 
Vermelha. Então, nós tínhamos um grupo de companheiros, Alípio Viana 
Freire, da Ala Vermelha também. Então eles criaram... eram jornalistas muito 
importantes, muito conhecidos. Julinho estava trabalhando na Bandeirantes, 
na época, e depois foi para a Folha e tal. Tinha Ricardo Kotscho e outros que 
nós conhecemos. Até o Mino Carta. A gente pegava deles, né? A gente não 

                                                
58 Usam com frequência o termo “boletim” para designar a TM e seu Suplemento. 
59 23h. 
60 ABCD Jornal. 
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aceitava assim de copiar tudo, a gente pegava as coisas e repensava o que 
que dava para fazer para dentro da nossa categoria. Olhando a nossa 
categoria para ver o que ela pensava, o que ela poderia consumir em termos 
de informação (RIBEIRO, 2020). 

 

Mesmo quando o SMSBCD não estava sob intervenção e a categoria podia 

contar com um jornalista profissional para produzir a TM e seu Suplemento, havia 

intensa participação dos membros da diretoria, seja fornecendo informações e 

denúncias que serviam como pauta, seja escrevendo textos.  

 

Nós montamos a gráfica e a gente tinha um jornalista, Antônio Carlos Feliz 
Nunes. Se não me engano, ele era do Notícias Populares na época, mas ele 
era do Pasquim. [...] E ele que era o responsável da Tribuna. Então a gente, 
muitas vezes, no transcorrer do dia, a gente passava para ele, e ele fazia a 
Tribuna. Aí, tinha o doutor Antônio, falecido Antônio Possidônio, que ele era 
o responsável pela previdência, ele escrevia sobre a previdência. O Teles 
escrevia sobre sindicato. O Maurício [Soares] escrevia sobre processo, 
entendeu? E tinha uma primeira página que era do Lula, da diretoria. Mas, a 
gente passava as coisas e o Nunes que fazia a revisão, né? Todos os dias a 
gente passava o que acontecia, o que não acontecia, a gente ia passando 
para ele e ele ia fazendo a revisão (CAMPANHOLO, 2019). 

 

Uma das premissas do jornalismo, a apuração dos fatos, também estava entre 

as preocupações dos sindicalistas, como afirmou Gilberto. As denúncias que 

chegavam à redação eram checadas e não apenas replicadas nas páginas do jornal.  

 

Você tem a obrigação de trazer notícias de dentro da fábrica, principalmente 
as negativas, tornar público isso através do nosso jornal Tribuna Metalúrgica. 
E não pode ser mentira, porque se for mentira o cara vai te pegar dentro da 
fábrica. “Você que está fazendo a denúncia aqui” [risos]. E a gente começou 
a fazer isso. Neste momento, durante um bom tempo, a gente cometeu... 
depois nós avaliamos que foi um erro nosso, porque nós tínhamos os nossos 
chefes como inimigo. E, na verdade, invés de tratar ele como inimigo, e como 
o inimigo a gente o tratava na Tribuna. A gente percebeu que não é uma boa. 
A gente tinha que trazer ele para o nosso lado também. Então, começamos 
a maneirar. Antes de trazer a denúncia, conversar com ele, mostrar que não 
é por aí. E a gente, com isso, foi conquistando a chefia, a gerência. Eu me 
dava muito bem com todos lá (CUNHA, 2019).  

 

Nesse processo de definição dos temas que sairiam nas páginas da TM, 

também eram levadas em conta as denúncias trazidas pelos próprios trabalhadores, 

que iam diariamente na sede do SMSBCD para informar o que acontecia dentro das 

fábricas. “Iam [os trabalhadores iam até o Sindicato]. As denúncias, tudo. Iam sim. 

Principalmente depois das greves e tal, aí ficou melhor. No início, a pessoa ia muitas 

vezes e não queria que o nome saísse. E a gente sempre respeitou”, contou Nelson. 

E esses textos eram acompanhados de perto pelo governo militar: 
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[...] de vez em quando a gente era chamado também, né. Tinha... e fui 
chamado várias vezes no Dops em São Bernardo. Era um tal de Nivaldo, 
doutor Nivaldo. [...] Mas, acho que ele começou como força pública, se 
formou advogado, aí chegou no que chegou. De vez em quando ele me 
chamava lá. A gente ia lá no canto, tomava café. “Olha, cuidado com isso 
aqui [faz gesto do Nivaldo mostrando o jornal para o Nelson], isso pode dar 
zebra. Estão me apertando lá, estão me apertando aqui e tal, né”. Eu dizia: 
“isso aí foi um erro”, e saia por aí, andando [risos] (CAMPANHOLO, 2019). 

 

Gilberto destacou que nas fábricas em que não havia diretor de base para levar 

as denúncias até o jornal, era mais frequente a participação direta dos trabalhadores. 

Nesses casos, a diretoria encontrava certa dificuldade. “Como é que você vai medir 

se era verdade ou não? Daqui a pouco, eu tenho um problema pessoal com o meu 

chefe e coloca na Tribuna, né? Então era difícil”. Ele destacou que, na Brastemp, 

onde ele atuava, era procurado pelos funcionários: “‘Giba, está acontecendo assim, 

assim, assado’. Então, eu ia apurar direitinho e colocava na Tribuna, para evitar de 

você estar queimando alguém”. Mas, destaca, em muitas empresas era mais difícil 

essa troca de informações:  

 

Nós tínhamos os diretores efetivos, que ficavam dentro do Sindicato, eles 
tinham uma área de trabalho, de atuação. [...] A maioria das empresas e 
empresas pequenas, não tinha diretor. Então, cada diretoria era responsável 
por dez, vinte, trinta empresas. Cada diretor. Então, quando surgia alguma 
coisa, o diretor ia direto falar com a empresa (CUNHA, 2019). 

 

O título das reportagens, recurso utilizado para resumir a notícia e atrair o leitor 

para o texto, também era uma preocupação dos sindicalistas nos veículos de 

comunicação do SMSBCD.    

 

O pessoal gostava muito de assim, uma coisa curta e grossa, direto. E nós 
aprendemos isso olhando sabe o que? Notícias Populares61. No Notícias 
Populares vinha assim: Pelé foi preso. Aí todo mundo falava assim: “pô, o 
Pelé foi preso?”. O Pelé que eles falavam que foi preso era o Pelé lá do bairro 
tal, que foi preso porque roubou aquilo e matou. O pessoal já ligava e ia para 
comprar o jornal porque o Pelé foi preso, né. Então, a chamada do jornal, a 
manchete, é o que o cara lia, senão ele não lê. E o editorial ninguém lê, 
ninguém lê (RIBEIRO, 2020). 

 

                                                
61 “Jornal diário lançado em São Paulo em 15 de outubro de 1963, e extinto em janeiro de 2001. [...] se 
caracterizou pelo exagero das manchetes e por um conteúdo de cunho policial cada vez mais explícito, 
Notícias Populares nasceu como um periódico antijanguista e foi situacionista durante o governo do 
marechal Humberto Castelo Branco, para nos anos subsequentes perder gradativamente qualquer 
nuance política e assumir de vez as características de um jornal ‘sensacionalista’” (COHN; HIRANO, 
2009, s.p.). 
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As chamadas dos textos, quando o SMSBCD estava sob intervenção, eram 

criadas por um grupo de companheiros metalúrgicos que, segundo Devanir, tinham 

“uma formação melhor”. 

 

Nós tínhamos um grupo de pessoas, mesmo metalúrgicos, já com uma 
formação melhor. Tinha o Lulinha, que era da Volkswagen, que vinha da área 
eletrônica, era o nosso tesoureiro, muito, muito... uma pessoa... um jovem 
muito, muito astuto para nós naquela época. Ajudava a pensar bem, era 
muito inteligente. E tinha o Severino, que era da Scania, também era uma 
pessoa muito... com a convicção de certas coisas. Um pouco mais 
escolarizado e tal. E tínhamos vários outros companheiros, né. E tínhamos 
os nossos amigos que eram jornalistas, né. Então a gente terminava 
trocando ideias e montava aquilo que dava para a gente chegar na categoria. 
Não é que a gente copiava tudo, mas a gente pegava as ideias, conversava 
com eles outra vez; “Ah, isso aí é legal”. Então a gente mandava produzir e 
dava certo. E deu certo (RIBEIRO, 2020). 
 

Depois de montado, os boletins eram impressos de diferentes maneiras –

muitas vezes de forma manual, para garantir que as informações chegassem até os 

trabalhadores. “Mas era difícil. Porque você não tinha... a gente tinha, primeiro, no 

início, a gente tinha um mimeógrafo. E muitas vezes você tinha que rodar ele na mão”, 

contou Nelson. O mimeógrafo, aliás, foi muito útil para os sindicalistas como 

instrumento para realizar cópias em grande escala até que tiveram condições 

financeiras para adquirir uma impressora offset. 

Eu rodei bastante boletim no mimeógrafo. E quebrava aquilo lá. E quando... 
e a chapa? Que não queimava lá na região. Para vocês terem uma ideia, e 
não faz muito tempo, foi em [19]80, na greve de [19]80, eu vinha queimar 
chapa para rodar no mimeógrafo aqui na Cassandoca [avenida localizada no 
bairro da Mooca], aqui em São Paulo. Porque lá em São Bernardo você não 
conseguia queimar a chapa. Aquele estêncil que se falava, aquela chapa. E 
quando você vinha, muitas vezes você chegava, colocava, ia rodando e ele 
pá [quebrava]. Era uma dificuldade. E rodei muito a álcool também, aquele 
com álcool. [...] Depois que gente conseguiu comprar uma offset que se 
falava na época. Aquilo era a maior novidade do mundo, gente. E tinha o 
gráfico, o pessoal que preparava. Aquilo era... era... acho que... era um jato 
dos que tem hoje dos mais modernos. Mas eu fiz muito material assim [faz 
gesto como se estivesse rodando o mimeógrafo] (CAMPANHOLO, 2019). 
 

Mas não bastava o empenho para escrever e imprimir os jornais: a distribuição 

dos boletins também exigia empenho, principalmente no início da TM, quando os 

trabalhadores ainda não acreditavam no sindicalismo que vinha sendo praticado até 

aquele momento.  

 
No primeiro momento, eu tinha uma certa convicção de esquerda, o meu 
pensamento de esquerda, eu entendia muita coisa. Mas, o trabalhador, como 
um todo, não tinha essa visão. O que pegava: ‘esses vagabundos, em vez 
de trabalhar, ficam aqui na porta da fábrica distribuindo jornal, porque não 
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têm o que fazer’. E não dava para você conversar com todo mundo. Depois, 
com o tempo, aí que o pessoal foi pegando, foi pegando consciência, 
adquirindo consciência. Aí, o trabalhador começa a perceber o que é que 
estava acontecendo. [...] Então, ficou... eles passaram a ter consciência, ao 
ponto de a greve de 1980 ser uma greve vitoriosa, a nível de mobilização 
(CUNHA, 2019). 

 

Mesmo depois de os sindicalistas conseguirem mudar essa visão que os 

trabalhadores tinham do sindicato, ainda era difícil fazer com que pegassem a TM, 

pois eles tinham receio de represálias dos patrões ao serem descobertos com alguma 

edição do jornal.   

 
Então, aí era um problema, né? Porque o pessoal tinha medo de levar coisas 
do sindicato para dentro da fábrica, material do Sindicato. Eu conheci alguns 
diretores de base na Volkswagen que fingiam que levavam o material e não 
levavam. Aí nós íamos no Sindicato, pegávamos e levávamos pra dentro. 
Levava escondido e tal, mas levava os jornais, para poder o pessoal ler 
(RIBEIRO, 2020). 

 

Passados esses problemas iniciais, para tentar alcançar o maior número 

possível de trabalhadores — somente em São Bernardo do Campo eram mais de 140 

mil pessoas —, a distribuição exigia atenção por parte dos sindicalistas, que 

começavam a tarefa ainda antes do nascer do sol. “A gente ia na porta da fábrica 

distribuir toda madrugada. 4h30, 5h, a gente estava na porta da fábrica”, narrou 

Nelson. E a dificuldade aumentava, pois existiam diversos turnos de entrada de 

trabalhadores ao longo do dia. 

 

São Bernardo tinha 143 mil metalúrgicos. Tudo aquelas fábricas. A 
Volkswagen tinha 43 mil funcionários. Não era um sozinho que ia distribuir o 
material. Volkswagen tinha horário de 5h, 6h, 7h, 12h, 14h, 16h30, 22h. 
Volkswagen teve horário de meia noite. Você entrava meia noite para 
trabalhar, e saía às 8h. Então, você ficava meio perdido nesse meio. E nós 
éramos em sete. Tinham duas peruas rural e um fusquinha. O fusquinha 
ficava com o presidente, e eu tinha um fusquinha. O Geraldo e o Anacleto 
com um carro e eu e o Lula, com o outro. Só que o Lula não dirigia 
(CAMPANHOLO, 2019). 
 

A disseminação do jornal de forma estratégica (diferentes públicos e locais) 

tentava mobilizar diversos setores da sociedade em busca de um único ideal, a luta 

por melhores condições de vida e de trabalho.  

 

Ele [o jornal] ajuda a comunicação né? Como um todo, naquela época esse 
jornal [ajudava] pelo seguinte: ele não ficava só na categoria, às vezes ele 
se espalhava. Porque o jornal uma pessoa pega deixa no ônibus, deixa no 
lugar, aí leva. Tinham pessoas que levavam para o seu bairro, deixavam no 
boteco, o pessoal pega lá e lia. Tudo essas coisas. Então, mesmo no nosso 
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sindicato, nós tínhamos uma farmácia muito grande lá. Quem ia comprar na 
farmácia, normalmente eram as mães, porque os maridos estavam 
trabalhando. Então, as mães que levavam os filhos no médico lá no sindicato, 
dentista e tal, e tinha lá. Então, tudo que comprava lá a gente colocava o 
jornal ali dentro da sacolinha. Porque as pessoas levavam para casa, até 
para ela entender quando o marido dela falasse ‘olha, eu vou hoje em uma 
assembleia do sindicato, é porque tem importância a assembleia do 
sindicato. Senão, ‘ele foi para a assembleia ou foi para o boteco?’ Mas tem 
essa dúvida, né? (RIBEIRO, 2020). 

 

Outro problema enfrentado pelos sindicalistas, segundo os depoentes, era a 

tiragem insuficiente para alcançar todos os trabalhadores que, com o tempo, 

passaram a disputar cada vez mais o material produzido. 

 
Depois você não precisava nem distribuir. Uma pessoa, fabriquinha pequena, 
o cara passava lá, pegava 50, 60 e levava. Aquele Sindicato que você 
conheceu, no primeiro andar [Rua João Basso, 231], na década de [19]77, 
[19]78, [19]80, depois das 16h30 você não entrava lá dentro. A gente fazia 
40 mil Tribunas, você tinha que segurar. Mas, ali, nos últimos dois anos que 
eu estava lá, você nem precisava ir em porta de fábrica. A hora que chegava 
o jornal, um exemplo, você tinha que pegar um ou dois para você, e deixar 
aquele pouco lá embaixo, porque senão você ficava sem jornal. 40 mil! Eu 
cansei muitas vezes de ir procurar lá no primeiro andar, subir no primeiro 
andar. 17h30, por aí, você não conseguia entrar, de tanto metalúrgico que 
tinha lá dentro de casa, procurando jornal, procurando o boletim, procurando 
não sei o quê (CAMPANHOLO, 2019). 
 

Esse alcance que a TM conquistou fez dela o “principal meio de comunicação. 

Nós não tínhamos como acessar a todos os trabalhadores, a não ser com a Tribuna. 

Foi o nosso principal meio”, finalizou Gilberto. 

 

4.5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Após a análise das narrativas de Nelson, Devanir e Gilberto, as agrupamos em 

macrocategorias, categorias e microcategorias, quando necessário. Algumas são 

semelhantes às do capítulo 3, outras foram unidas ou criadas devido às 

especificidades das memórias evocadas pelos três. 

Nossa segunda rede de relações tem algo em comum, como já destacado no 

início do capítulo. Levamos em consideração os mandatos de atuação como 

integrantes da diretoria executiva do SMSBCD. Nelson, Devanir e Gilberto atuaram 

juntos de 1978 a 1981 e, além disso, Nelson e Devanir também participaram das 

diretorias de 1972 a 1975 e de 1975 a 1978.   

Acreditamos que, por terem militado juntos no movimento sindical que emergiu 

naquele período, as memórias evocadas por eles seriam semelhantes, contrariando 
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a hipótese de Devanir, que destacou no final de nossa entrevista: “Você já ouviu várias 

pessoas, você já ouviu várias conversas. Cada uma com uma posição, que eu acho 

que é legal. Cada um tem uma forma de pensar”.  

O longo período de suas vidas despendido com a atividade militante sindical 

fez com que passassem a maior parte do tempo em um único grupo homogêneo: 

suas esposas e os filhos eram amigos, os pais (sindicalistas) passavam praticamente 

o dia todo juntos, tinham a mesma religião (católica), frequentavam a mesma igreja, 

moravam até mesmo muitas vezes na mesma região ou bairro. Devanir afirmou que 

“os nossos filhos chamavam os dirigentes sindicais tudo de tio. Porque era a 

meninada tudo junto”. Esse convívio deu coesão ao grupo e fez com que fosse criada 

uma memória coletiva sobre os eventos dos quais participaram. Isso porque, “[...] a 

memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a classe social, com a 

escola, com a igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e os grupos 

de referência peculiares a esse indivíduo” (BOSI, 2001, p. 54) que, nesse caso, foram 

praticamente os mesmos por toda vida militante dos depoentes.  

Essa homogeneidade social encontrada nas memórias evocadas foi 

perceptível em vários momentos das entrevistas como, por exemplo, quando 

narraram a união da categoria contra um inimigo em comum: “[...] que era o sistema 

como um todo”, como destacou Devanir. Isso também fica evidente mesmo quando 

nem todos concordavam com os rumos de determinada ação a ser realizada.  

 

Uma coisa muito legal. Eu acho que todos os diretores devem ter o mesmo 
pensamento, que era a questão da nossa união. Nós fazíamos reunião de 
diretoria, começava 18h da tarde, terminava 4h, 5h da manhã. Saía pau. Não 
de briga, mas de boca, de argumento. Mas fechou numa proposta, abriu a 
porta, é aquela proposta. Ninguém saia lá fora e falava: ah, eu fui contra, 
mas... Não, ninguém falava isso (CUNHA, 2019).  
 

E não só a unidade entre os trabalhadores esteve presente na memória 

coletiva evocada pelos três depoentes. A força dos vínculos familiares, principalmente 

das mulheres esposas, sobre suas decisões no movimento sindical também teve 

destaque. Considerando que a maioria dos operários metalúrgicos do ABC eram 

homens casados (79%) e 76% das esposas ocupavam-se apenas dos afazeres 

domésticos (RODRIGUES, 2009), o senso comum levaria a pensarmos que essas 

mulheres estariam reservadas à vida privada, não participando ativamente da vida 

pública, do movimento sindical. Mas não é o que acontecia, segundo os depoentes. 

“A Zeneide [esposa de Devanir] fez muitas assembleias nas igrejas quando 
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estávamos presos, e antes de estarmos presos também”, destacou Devanir. Gilberto 

também narrou a participação da sua companheira: “Eu tive algumas assembleias 

que eu não fui, mas ela foi, minha mulher foi [risos]. Eu não estava lá, mas ela estava 

lá [risos]. Ela é muito participativa”. 

Outro ponto de contato em relação às memórias evocadas pelos depoentes é 

a marcação pessoal dos fatos com relação aos eventos públicos, uma mistura 

decorrente de como eles conferiram uma marca pessoal nas lembranças de fatos 

coletivos. Bosi (2001) explica tal ação quando ocorre a lembrança de certos 

momentos como greves e revoluções. Para a autora (2001, p. 464), “há um modo de 

viver os fatos da história, um modo de sofrê-los na carne que os torna indeléveis e os 

mistura com o cotidiano, a tal ponto que já não seria fácil distinguir a memória histórica 

da memória familiar e pessoal”. Quando Nelson narrou o dia do nascimento de um 

dos filhos, por exemplo, destacou: “o Fernando nasceu no dia da greve”. Em outro 

trecho, Nelson fala de quando se casou: “Quando eu conheci ela [esposa], em [19]71, 

eu já era do Sindicato”. A associação ao dia do nascimento da filha com algum fato 

da militância também ocorreu com Gilberto, quando discorreu sobre o período em que 

teve que se autoexilar: “Já tinha uma filha. Minha filha estava com sete anos. Nasceu 

em [73], a greve aconteceu em [19]80”. Devanir associou o período em que o governo 

militar estava à sua procura com a intimidação sofrida pelos filhos na escola:  

 

O primeiro grande problema, quando da minha prisão, da última prisão, foi 
que meus filhos estudavam na escola pertinho da minha casa. A polícia 
começou a ir lá na escola, pesquisar e tal. Aí a professora falou para minha 
mulher: ‘olha, tem alguma coisa aí, né’. Se estudava lá, se não estudava lá, 
como é que era aquilo. E de repente, quando eu fui preso, aí concretizou 
(RIBEIRO, 2020). 

 

O cruzamento da vida privada e pública, assim como nas narrativas dos 

depoentes do capítulo 3, encontram respaldo no conceito de vestígios datados da 

memória de Pollak (1992), em que, devido à intensa participação política, o sujeito 

acaba assimilando as datas da vida privada e pública.  

Foi evidente também perceber a narração no plural, mesmo quando se 

referiam a fatos da vida particular. A última frase de Nelson foi: “Essa é parte da vida 

nossa”. A narrativa de Devanir ocorreu no plural durante toda a entrevista, mesmo 

quando abordou temas individuais, como seu ingresso no Sindicato: “Aí começamos 

a nossa história que podemos entrar nela agora, né? Então, em [19]70 e... nós 
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começamos a nossa luta”. Este “nós” coletivo indica um pertencimento múltiplo de 

todos os companheiros de luta em diversos eventos da vida do sujeito. 

Se houve uniformidade nas narrativas em diversos momentos, uma memória 

coletiva, não seria diferente quando se referiram à importância da TM para o 

movimento operário e sindical do “novo sindicalismo”. Os três foram unânimes 

também nesse ponto: 

 

Eu acho que foi o veículo na época, né. Porque comunicação é tudo. [...] Eu 
acho que foi um veículo importantíssimo... veículo importante [enfatiza]. Na 
minha opinião, eu Nelson, foi o que fez a revolução (CAMPANHOLO, 2019). 
 
Então o jornal, ele dava uma coisa maior para uma fábrica saber o que estava 
acontecendo na outra e tal. Então veio... criamos esse jornal. Foi um negócio 
interessante. [...] Então as pessoas ali sabiam o que estava acontecendo na 
conjuntura, não só de São Bernardo, a conjuntura dos trabalhadores a nível 
nacional (RIBEIRO, 2020).  
 
E a Tribuna, se não fosse a Tribuna, eu acho que não tinha greve não. 
Porque não dava para você conversar com 100 mil pessoas. [...] Então a 
Tribuna foi essencial. Esse jornal foi essencial, para as pessoas que não 
tinham o diretor de base dentro da fábrica, poder ter conhecimento (CUNHA, 
2019).  

 

Desta forma, consideramos que as memórias dos três depoentes foram 

evocadas de forma a manter a coesão do grupo dos metalúrgicos do ABC, dos 

companheiros de luta, ocorrendo, portanto, um verdadeiro enquadramento da 

memória (POLLAK, 1989).  
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5 “VAMOS TENTAR CONQUISTAR UMA COISA MELHOR PARA TODO 

MUNDO”62 

 

Nesta terceira e última rede de relações, estão presentes João Paulo de 

Oliveira, Cláudio Roberto Rosa e Vicente Paulo da Silva (Vicentinho), que se 

conheceram, trabalharam e militaram juntos na empresa Mercedes-Benz no período 

do “novo sindicalismo”. Cláudio entrou primeiro para o SMSBCD, atuando na diretoria 

de 1978 a 1981. João Paulo e Vicente, juntos, participaram da diretoria de 1981 e de 

1984. 

 

5.1 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA 

 

João Paulo sem dúvida foi o depoente mais “falante” entre as 27 pessoas com 

quem conversamos. Foi o único caso em que optamos por três encontros presenciais, 

pois sentimos que não só ele tinha muita coisa para falar, mas também porque se 

mostrou muito interessado em contar. Ele nos foi apresentado pela mesma 

funcionária do Cempi que indicou as primeiras pessoas com quem conversamos. Em 

nossa visita ao SMABC, em 24 de novembro de 2017, ela destacou a participação de 

João Paulo na produção do Suplemento Informativo da TM, principalmente na 

intervenção do Sindicato ocorrida em 1981. Em outra visita ao SMABC, em 3 de abril 

2018, ela nos levou até a AMA-A, em uma sala localizada dois andares acima do 

Cempi.  

João Paulo é uma figura marcante, com cabelos e barba brancas, que raspou 

apenas três vezes na vida: “quando eu casei que eu raspei a barba e depois, mais 

duas vezes que eu perdi aposta, não lembro qual foi a aposta que eu fiz e eu perdi a 

aposta63”. Agitado e dono de um tom de voz potente, sempre está fazendo alguma 

coisa, atendendo pessoas ou ligações telefônicas. Não foi diferente em nosso 

primeiro encontro presencial, na sala da AMA-A, que durou cerca de uma hora. Ele 

contou como participou da produção dos boletins e, com o livro “Imagens da luta” em 

mãos (OLIVA, 1987), descreveu o movimento sindical encabeçado por ele e demais 

                                                
62 Fala de Cláudio Roberto Rosa (2019) retirada de nossa entrevista quando se referiu ao início de sua 
participação no movimento sindical.  
63 Trecho extraído de nosso segundo encontro, gravado apenas em áudio, com autorização formal do 
depoente para divulgação.  



173 
 

companheiros. Mantivemos algumas conversas de forma remoto, via aplicativo de 

mensagens Whatsapp, e marcamos outro bate papo para 4 de dezembro de 2018. 

Às 9h, iniciamos nossa conversa64, que foi gravada em áudio e se estendeu 

por duas horas e trinta minutos, agora de portas fechadas – ele mesmo achou 

importante para que não fôssemos interrompidos como da primeira vez. Evocou com 

detalhes o período em que foi diretor do SMSBCD, só não recordando os nomes e a 

ordem cronológica de todas as empresas em que trabalhou. Lembrou-se do convite 

que recebeu para representar o ABC no IV Congresso Nacional das Classes 

Trabalhadoras, no Rio de Janeiro, em 1978. Preocupado com a verdade, enviou-me 

mensagem no dia seguinte para “consertar” essa informação: “foi o V Congresso e 

não o IV”. A gravação em vídeo foi realizada no ano seguinte, em 16 de outubro de 

2019, conforme Fig. 20, nas dependências do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 

como ele mesmo sugeriu. 

 

Figura 20 - João Paulo de Oliveira em entrevista no SMABC 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 
 

Munidas de inúmeras informações sobre João Paulo graças aos frutíferos 

encontros anteriores, realizamos a entrevista — que durou uma hora e trinta minutos 

— seguindo nosso roteiro de temas que se iniciou com sua infância, como mostramos 

na sequência. 

João Paulo de Oliveira nasceu na véspera do Natal de 1950, na cidade de 

Visconde do Rio Branco, zona da mata do interior de Minas Gerais. Levantamento 

realizado por Brito (2016) sobre a origem dos imigrantes que chegaram a São Paulo 

                                                
64 A pré-entrevista resultou no artigo “A construção da memória de um operário da Tribuna Metalúrgica: 
história de vida e de militância” (HELLER; PERAZZO; VECCHI; MARCONDES, 2019).  
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no período de 1940 a 1960, mostrou que cerca de 90% eram oriundas do Nordeste 

ou de Minas Gerais. João Paulo fez parte desta estatística.  

No início da década de 1960, confiantes com a “febre da indústria 

automobilística no grande ABC”, ele e outros membros da família migraram para São 

Paulo, “na expectativa e na busca de uma situação melhor da que era a da roça na 

época”. Dos 12 irmãos, apenas um foi morar em Juiz de Fora, município no interior 

do estado de Minas Gerais. “Os demais, destino [foi] São Paulo, ABC e vieram todos 

parar na cidade de Diadema”. 

Em um primeiro momento, morou com uma irmã por alguns meses em Mogi 

das Cruzes, cidade localizada na região Metropolitana de São Paulo. “Não tive sorte. 

A minha irmã morava lá. E aí, nesse período, a minha irmã volta, vem para Diadema 

também, onde [...] parte da minha família já estava se constituindo”.  

Trabalhou na construção civil antes de ingressar na primeira metalúrgica, em 

1970 (Mercedes-Benz). Passou por diversas fábricas e, em 1975, tornou-se sócio do 

SMSBCD levado por “um diretor do Sindicato... Adão [primo de Oliveira]. Ele me filiou 

no Sindicato, fiquei sócio e aí começamos a participar”.  

De 1975 a 1981, quando se tornou diretor do Sindicato, colaborou como ativista 

sindical (também conhecido como “sombra”), definição daqueles que não tinham 

estabilidade no emprego e atuavam nos bastidores, recolhendo informações e 

passando para a diretoria executiva.  

João Paulo destacou que, de 1978 – quando eclodiu a primeira greve do “novo 

sindicalismo” na Scania – até 1980, houve “um salto substancial na questão da 

conscientização, que expande para o país. Por que, [...] se não fosse o movimento 

social conquistado no entorno, o que aconteceria? Não haveria sustentação da 

greve”. Em 1980, a diretoria executiva do SMSBCD foi definitivamente cassada e, em 

1981, realizaram-se novas eleições.  

Nesse pleito, a diretoria deposta acordou que seria o momento de os ativistas, 

dos “sombras”, emergirem. Entretanto, João Paulo revelou que não foi tão simples 

decidir quais companheiros poderiam fazer parte da direção do SMSBCD, pois 

“tinham que ser escolhidos, e a dedo, dizendo o seguinte: 'você não tem estabilidade. 

Não me faça nada antes, porque você pode ser demitido’”. A garantia do emprego, 

lembramos mais uma vez, só era obtida após o registro da chapa na Delegacia 

Regional do Trabalho que, por sua vez, enviava os nomes ao Ministério do Trabalho. 
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Na sequência, o sindicato comunicava a empresa e apenas, neste momento, o 

trabalhador adquiria estabilidade.  

 

Foi aí que, numa dessas reuniões que foram feitas, a gente foi chamado. Na 
época nós não éramos escolhidos pela categoria da empresa. Nós éramos 
escolhidos pela direção. Porque se você fizesse um trabalho aberto você era 
demitido. Foi quando nós fomos apresentados à categoria, ‘essa é a chapa 
para a disputa do sindicato’ (OLIVEIRA, 2019). 

 

Como é possível observar na Fig. 21, dois grupos concorreram e o primeiro, 

encabeçado por Jair Meneguelli, com apoio da diretoria cassada, foi eleito com 93% 

dos votos. “Muitos desses companheiros da chapa 2 hoje estão junto conosco”. João 

Paulo era o segundo secretário65, portanto, deveria exercer seu cargo dentro da 

empresa.  

 
Mas a empresa não me aceitou dentro da fábrica. Então a empresa propôs 
uma discussão. Eu viria para a executiva, minto, eu viria para ser desligado 
e a empresa pagar o meu salário, como se eu estivesse lá dentro. Uma das 
alegações era, como você precisa fazer o movimento sindical fora e tal, então 
você recebe pela empresa, ela paga o seu salário, você recebe pela 
empresa, mas você fica lá no Sindicato para você conquistar os votos. E 
havia uma boa relação do Sindicato com a Suze [empresa em que 
trabalhava]. Era uma empresa chamada, na época, avançada para o 
momento. Era uma empresa sueca. Eles tinham uma outra visão. A Scania, 
por exemplo, também tinha uma visão, um conceito diferenciado. Então não 
era ruim de você negociar. Mas eram coisas novas para todos. Tanto para o 
movimento sindical, quanto para as empresas (OLIVEIRA, 2019). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
65 De acordo com João Paulo, a diretoria era composta por 24 membros: o presidente, o secretário, o 
tesoureiro e outros quatro diretores de base ficavam no Sindicato, os demais dentro das fábricas (com 
estabilidade).  
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Figura 21 - TM divulga as duas chapas que concorreram nas eleições de 1981 

Fonte: Tribuna Metalúrgica, n. 60, p. 2 (1981). 
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O mandato da diretoria encerrou-se em 1983, quando os diretores foram 

cassados pelo governo militar devido à greve política em solidariedade aos 

petroleiros: “Fomos cassados e não teve volta. [...] Alguns dos nossos companheiros 

também foram detidos e tal. Então, a gente não terminou o mandato”. Mas, como é 

unânime entre os companheiros que “sindicalismo não é prédio”, continuaram a luta 

e decidiram alugar uma sala para organizar o movimento. O que os interventores não 

contavam é que ela estaria bem na frente da sede do SMSBCD, do outro lado da rua.  

 

Alugamos a sala em frente e fizemos uma faixa “ói nóis aqui traveiz”. Então, 
o movimento sindical era todo feito em frente ao Sindicato. Aí eles não 
podiam fazer nada, né? Nós não podíamos adentrar ao Sindicato, mas eles 
não podiam impedir de nós ficarmos em frente ao Sindicato. Nós estávamos 
numa sala. Era ali que fazíamos todo o movimento. Então ali era abarrotado. 
Ali chegava gente de todo jeito, a todo momento e a gente fazia as nossas 
assembleias ali. Com as assembleias, a gente foi ocupando aos pouquinhos 
a rua. Muita gente foi chegando, foi ocupando. Aí começou a lotar. E a placa 
“ói nóis aqui traveiz” bem virada para a sala do interventor (OLIVEIRA, 2019).  

 

Foi nesse espaço que João Paulo muitas vezes produziu o Suplemento 
Informativo da TM. Como isso acontecia? Mesmo sob intervenção, muitos 
funcionários do Sindicato foram mantidos pelos interventores: 

 

Aí, fizemos uma reunião, pegamos o nosso companheiro, que tínhamos 
muita confiança, que era o administrador do Sindicato e demos orientação 
para ele: ‘Sadao, conversa com todos os funcionários. Manda todos os 
funcionários ficarem calados. Nós precisamos deles é aqui dentro. As 
informações têm que chegar para nós de uma forma muito sutil. Esses 
funcionários não podem se rebelar, tem que aceitar o jogo do interventor. [...] 
Aceita o jogo, segura, engole. E passa as informações para nós. É através 
dessas informações que nós vamos começar a trabalhar’ (OLIVEIRA, 2019). 

 

Além de repassarem informações para a diretoria cassada, também 

“emprestavam” equipamentos para que os boletins continuassem a ser produzidos.  

 
E aí a gente andou pegando algumas ferramentas emprestadas do sindicato. 
Saímos com as ferramentas daqui, fomos colocar em outros locais. 
Impressora, uma offset, uma máquina de escrever [...]. “Mas cadê a máquina 
de escrever?” “Não sei, não tem essa máquina, o interventor sumiu”. Então 
sempre tinha uma história, mas o administrador sabia onde estava cada uma. 
A gente entrava, a gente pegava. Quer dizer os funcionários pegavam e nos 
emprestavam essas ferramentas. A gente não perdeu o contato, a 
comunicação com os trabalhadores (OLIVEIRA, 2019). 

 

Nesse período, havia dois jornalistas trabalhando no Sindicato “e, em 

determinado momento, [...] nós não tínhamos dinheiro para pagar para eles. Nós não 

tínhamos dinheiro para pagar o aluguel”. Foi quando os próprios sindicalistas tiveram 
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de colocar “a mão na massa” e levavam as denúncias até os integrantes da diretoria 

cassada.  

Já no final da entrevista, João Paulo sintetizou sua participação no movimento 

sindical: “falavam: ‘você é doido’. Eu disse: ‘então eu vou continuar sendo doido’. Aí, 

eu continuei doido até hoje [risos]. [...] Menina, se você me deixar falar eu vou aqui 

até amanhã. Então, vamos encerrar [risos]”. 

 

5.2 CLÁUDIO ROBERTO ROSA 

 

Conhecemos Cláudio por intermédio de João Paulo. Ambos fazem parte da 

AMA-A, trabalham na mesma sala e logo na primeira conversa com João Paulo, nos 

apresentou nosso próximo entrevistado. Não sabíamos muito sobre sua militância no 

movimento sindical até assistirmos à sua entrevista no projeto “Memórias de Vida e 

de Lutas”, em 21 de novembro de 2019, organizado pela própria AMA-A sobre o 

processo de anistia de alguns sindicalistas. Assistir a essas entrevistas, aliás, trouxe 

outros bons contatos. Assim como Gilberto, também pudemos conhecê-lo melhor 

dessa forma. Após sua entrevista de quase duas horas para o projeto sobre assuntos 

diversos que não contemplavam a TM, conversamos lá mesmo, no estúdio da TVT, 

se havia participado na produção e/ou distribuição dos boletins do SMSBCD. Com 

toda calma, sua marca pessoal, nos contou como ajudava os demais companheiros 

na comunicação oficial dos passos das greves. Munidas de informações suficientes 

para montar o roteiro individual de temas, marcamos a gravação da entrevista para 

26 de novembro de 2019, lá mesmo, no SMABC, conforme Fig. 22. 

 

Figura 22 - Cláudio durante a gravação da entrevista 

 

    Fonte: Elaborada pela autora (2020). 
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Cláudio Roberto Rosa é paulistano, nascido no bairro de Santana, em 29 de 

janeiro de 1951. Sua mãe também nasceu em São Paulo, capital, e seu pai no interior, 

em Americana. Com dois anos de idade, mudou-se para São Caetano do Sul com os 

pais: “[...] eu vim morar na Rua Maranhão, próximo do que era antigamente, não sei 

se ainda existe, o Cine Primax, que era esquina com a Amazonas. Eu estava naquele 

quarteirão”. Com o divórcio dos pais, aos cinco anos foi morar com a mãe e a avó em 

São Paulo, na divisa com São Caetano.  

Irmão mais velho de dez filhos, teve mais três irmãs fruto do relacionamento 

de seus pais, incluindo um casal de gêmeos. Após a separação, em novo 

relacionamento, sua mãe teve mais três filhos e seu pai também teve mais três. 

Devido às dificuldades financeiras, começou a trabalhar ainda criança: “[...] como eu 

te falei, ou você trabalhava ou não comia”. Logo aos 11 anos já ingressou em uma 

metalúrgica, como ajudante. Aos 18, teve de se alistar e foi convocado a servir o 

exército. Ficou pouco tempo, pois começou um curso profissionalizante. Devido ao 

bom desempenho nas aulas, foi convidado por um professor para trabalhar na mesma 

empresa em que ele atuava. De lá passou para outra fábrica do mesmo dono, pela 

General Motors (GM), Ford, até chegar na Mercedes. Nessa última empresa, 

conheceu companheiros que o levaram, por acaso, ao Sindicato, como ele mesmo 

destacou. Lula havia convidado um companheiro do setor de ferramentaria para 

compor a chapa da diretoria executiva, mas que não aceitou o pedido pois estava 

prestes a se aposentar.  

 

Aí o Lula falou: ‘Quero alguém da ferramentaria. Você tem que pegar alguém 
da ferramentaria’. Quem trabalhava lá na Mercedes, naquela época, que era 
dentro da Mercedes, era o Djalma Bom. Djalma foi conversar comigo. 
Falaram: ‘Fala com o moleque, fala com o moleque’. Até hoje ele fala que eu 
sou cria dele (ROSA, 2019). 

 

Assim como os demais depoentes entrevistados, Cláudio narrou o momento 

em que foi conversar com sua esposa sobre o convite para participar da diretoria do 

Sindicato. 

 
Eu namorei quatro anos, quatro anos e pouco. Comecei a namorar no dia 7 
de fevereiro de [19]69, casei no dia 27 de outubro de [19]73. Quatro anos um 
pouco de namoro. Estávamos casados já desde [19]73, era [19]76. Nunca 
tinha discutido com a minha esposa. Nunca, por nada, por nada. Cheguei 
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para ela e falei assim: [...] ‘Neca66, fui convidado para fazer parte da direção 
do Sindicato. O que que você acha?’ ‘Você que sabe. A vida é sua. Você 
sabe como é que é’. ‘Não, eu quero saber a sua opinião. Somos casados, 
temos um moleque para criar aí, quero saber direitinho o que você vai fazer’. 
‘Você que sabe. Problema seu’. “Se eu der minha palavra, eu não volto 
atrás”. ‘Você que sabe’. No outro dia: ‘Neca, dei a minha palavra, vou ficar 
no Sindicato’. Ela falou: ‘p*** que pariu!’ [risos]. Aí virou um inferno [risos]. Aí 
foi uma briga danada. Foi a primeira briga que nós tivemos. Primeira 
discussão, na verdade. Briga nós nunca tivemos, de verdade mesmo. 
Discussão que nós tivemos. Foi a primeira. Aí, como é que fala? Trincou o 
vaso [risos]. De lá para cá se discute por qualquer coisa, com relação ao 
sindicato (ROSA, 2019). 
 

Quando questionado se tinha noção do que poderia acontecer com ele a partir 

do momento em que se envolvesse com o Sindicato, respondeu: “não. Eu era um 

cara totalmente alienado. Não tinha nenhuma vida política, não mexia com nada. Meu 

negócio era me divertir, jogar bola. Joguei bola até entrar na Mercedes”. A motivação, 

segundo ele, veio da insatisfação vivenciada dentro das metalúrgicas.  

 

A Mercedes tinha algumas coisas que tem gente que não vai acreditar se 
você falar isso aí. A Mercedes não tinha papel no banheiro. Se você quisesse 
se limpar, você tinha que levar papel higiênico de casa. Você... se fosse ao 
banheiro, você pegava uma chapinha para ir ao banheiro, e era o tempo 
contado. Na minha sessão só tinha homem. Mas tinham sessões que tinha 
mulher, que era mais grave. Se a mulher estivesse menstruada, ou qualquer 
coisa assim, que ela precisasse ir mais... ou grávida, que precisa ir toda hora 
fazer xixi, era restrito, não se permitia. Era uma tortura. Eu achava injusto. 
Achava injusto. Então, vamos tentar conquistar uma coisa melhor para todo 
mundo. E, entre outras coisas, a questão do salário, ainda briguei muito com 
isso aí. Entre outras coisas, era isso aí. A gente queria uma coisa mais 
decente. E a gente conseguiu. No pouco tempo que eu fiquei lá, a gente 
conseguiu. Que a Mercedes tirasse a chapinha, que a Mercedes colocasse 
papel higiênico nos banheiros. Então... se você falar isso para muita gente, 
o pessoal não imagina que isso acontecia no passado. Você ter que ir ao 
banheiro e ter que pegar uma chapinha com tempo contado? (ROSA, 2019). 

 

Eleito, assumiu no começo de 1978. No trabalho dentro da empresa, tinha 

como princípio checar as denúncias antes de confrontar a chefia: “[...] fazer as duas 

pontas, saber exatamente o que estava acontecendo. Vinha uma reclamação, 

primeiro ia pesquisar. Comprovava, levava, a Mercedes corrigia. A Mercedes corrigia 

mesmo”. Cláudio frisou que chegou a um ponto em que a Mercedes declarou que “o 

sindicato lá dentro para ela era melhor do que sem o sindicato, porque, muita coisa 

                                                
66 “Eu a chamo de Neca. O nome dela é Cida, mas eu a chamo de Neca. Neca, porque ela é uma 
boneca mesmo. Sempre foi linda e ainda é bonita até hoje. 69 você não fala que ela tem 69. Ninguém 
acredita. Não tem um fio de cabelo branco” (ROSA, 2019). 
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que era encoberta pela chefia, ela acabava descobrindo e acabava consertando o 

que não podia acontecer, determinadas coisas”.  

Permaneceu na Mercedes até 1980, quando foi demitido por justa causa 

devido à greve, mesmo tendo direito à estabilidade. “[...] eu trabalhei até o último dia 

de março. Dia 1.° de abril começou a greve. Depois, no dia 12 de maio a greve 

terminou. Eu não voltei mais na Mercedes. Não deixaram mais eu entrar”. A situação 

ficou complicada, segundo Cláudio, pois o último salário que recebeu na época foi dia 

10 de abril e só conseguiu ganhar os valores não pagos indevidamente no começo 

de setembro.  

 
E eu tinha um filho que era doente, né? Bem doentinho. Tinha nascido no dia 
19 de abril. Tinha nascido bem debilitado, com bastante probleminha. No 
meio da greve ele nasceu. Aí complicou o meio de campo. Tinha que tomar, 
tinha que fazer um monte de coisas e eu não tinha recurso. Tive que me 
socorrer de pessoas da família que me ajudaram (ROSA, 2019). 
 

O fundo de greve ajudava nesses casos, mas o auxílio era principalmente com 

alimentos. 

Depois, quando já estava acertado, também entraram num acordo que tinha 
que arrumar para essas pessoas essas coisas, porque não adiantava nada 
você ter arroz e feijão e não ter como cozinhar. Então, o dinheiro que entrava, 
a partir de um determinado momento, começaram a arrumar para o pessoal 
comprar gás, essas coisas também. Mas quando eu fui pedir ainda não era 
autorizado. Na época eu fiquei muito chateado (ROSA, 2019). 

 

As greves eram organizadas tendo como suporte os boletins do SMSBCD. 

Cláudio auxiliou na distribuição dos milhares de exemplares que iam para as mãos 

dos trabalhadores.  

 

Eu trabalhava na Mercedes, eu tinha que estar lá dentro, né? Eu ia mais nas 
firmas pequenas. Mas quando eu estava na Mercedes, eu chegava, digamos, 
5h10 da manhã, 5h15, eu já me instalava na frente lá, que era o dia de 
distribuição e eu já estava sabendo, né? Ia o mais cedo possível, já ficava lá, 
ajudava a distribuir. Distribuía até a última pessoa. Passou todo mundo, aí 
eu passo. Quando estava lá dentro, tinha outro horário, saía para fora, porque 
eu entrava 5h45, então 5h10 eu estava lá, 5h15 eu estava lá. Nessa meia 
hora eu distribuía. Sete horas da manhã eu saía para fora de novo. Porque 
a turma ia voltar, entregava para o pessoal que entrava às 7h45 (ROSA, 
2019). 
 

Assim como outros depoentes, Cláudio afirmou que nem sempre a aceitação 

do jornal foi dessa forma, pois rejeitava-se o modo como o sindicalismo funcionava, 

até a mudança para o “novo sindicalismo”.  
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Quando a gente começou a distribuir jornal, no início do mandato do Lula, 
que eu comecei a participar, em 1978, [...] a peãozada que recusava mesmo. 
'Quero não. Tenho nada a ver com esse Sindicato aí. Cambada de pelego'. 
Ou não queria porque não queria, simplesmente. Alguns rasgavam na frente 
da gente 'cambada de safados'. [...] Com o passar do tempo eles foram 
criando confiança. Tinha momento que você ia passando 'cadê meu jornal? 
Cadê meu jornal?' Mesmo quem recusava antigamente, pedia o jornal 
depois. E, às vezes, se transformava num cara que batalhava mais do que 
muitos que estavam aqui dentro o tempo todo. Muitas transformações 
(ROSA, 2019). 

 

A diretoria da qual fez parte foi cassada duas vezes. A primeira intervenção, 

em 1979, durou cerca de um mês e meio. Findo esse período, o Sindicato foi 

devolvido para a categoria. Mas na segunda vez não foi tão “simples” assim: “fomos 

cassados definitivamente, no dia 17 de abril de 1980. No dia 19 de abril, começaram 

as prisões”. 

Mais uma vez perguntamos para um depoente ao final da entrevista se tudo 

valeu a pena: “Olha, tiveram dois momentos que eu pensei..., uns dois ou três 

momentos que eu pensei em desistir. Mas, valeu a pena”.  

 

5.3 VICENTE PAULO DA SILVA 

 

Entrevistar Vicente Paulo da Silva, ou simplesmente Vicentinho, como é 

conhecido entre companheiros e no meio político, foi uma tarefa difícil, um verdadeiro 

desafio. Graças ao seu cargo atual de deputado federal, reside em Brasília, mas sua 

agenda no escritório em São Bernardo do Campo fica liberada para atendimento 

apenas uma vez por semana.  

O primeiro passo foi conseguir seu telefone, fornecido pelo companheiro 

Cláudio Rosa, com quem mantém forte amizade até os dias atuais. Os dois se 

conheceram quando Cláudio era diretor de base na Mercedes: “ele ainda era 

daqueles que ficava quieto, mas aprendeu rápido”, contou Cláudio. Assim que 

conseguimos o telefone, enviamos uma mensagem via aplicativo whatsapp em 11 de 

novembro de 2019, explicando brevemente sobre nosso projeto de pesquisa. No fim 

do dia respondeu com um áudio, dizendo que gostaria muito de participar e nos 

forneceu o telefone do assessor que cuidava da sua agenda em São Bernardo do 

Campo. 

Seu assessor nos informou que seria muito difícil conseguir a entrevista ainda 

para 2019, devido ao recesso parlamentar, período em que Vicentinho também sai 
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de férias. Como as atividades retornariam no final de janeiro, deveríamos aguardar a 

abertura da agenda. Como orientado, entramos em contato novamente em 28 de 

janeiro de 2020 e conseguimos uma data para a entrevista: 17 de fevereiro. Cinco 

dias antes, recebemos a informação de que na data do nosso encontro presencial 

havia sido marcada uma sessão ordinária na Câmara Federal e Vicentinho, 

convocado para participar. Reagendamos para 16 de março de 2020, às 16h, o 

primeiro dia do fechamento de todos os comércios não essenciais no estado de São 

Paulo, em razão da pandemia do Covid 19. No dia 16, cientes da situação crítica que 

estávamos enfrentando, entramos em contato às 8h para verificar se haveria assim 

mesmo a entrevista. A resposta: “a agenda está cancelada”.  

Devido aos prazos para a realização da pesquisa, nesse momento decidimos 

desistir da entrevista com Vicentinho. Mas, cientes da sua contribuição para o 

movimento sindical e de sua participação na distribuição dos boletins do SMSBCD, 

optamos por continuar tentando, até que os prazos se encerrassem. Foi então que 

cogitamos a hipótese de realizar a entrevista de forma remota, uma vez que todos 

ainda estávamos em quarentena. A ideia foi bem recebida e decidimos que dia 7 de 

junho, domingo, realizaríamos a entrevista via aplicativo de reuniões pela internet. 

Mas a saga continuou, e essa data também foi remarcada para 22 de junho, às 18h, 

quando, finalmente, foi realizada, conforme Fig. 23. 

 

Figura 23 - Vicentinho durante entrevista realizada on line 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

. 

Como sua agenda é muito cheia, não seria possível realizar encontros antes 

da entrevista gravada em vídeo, mas, devido à sua vida política e pública, 
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conseguimos muitas informações que nos deixaram confortáveis para realizar a 

gravação sem a necessidade dos encontros prévios, como ocorreu com os demais 

depoentes. Mesmo não estando juntos presencialmente, a entrevista fluiu, 

compensando a longa espera. Dono de uma simpatia que salta aos olhos, nos 

chamou a atenção o entusiasmo com que narra alguns episódios de sua vida, como 

será possível acompanhar a seguir.  

Apesar de ter nascido em um sítio chamado “Maravilha”, em 8 de abril de 1956, 

o município de Santa Cruz (Rio Grande do Norte), nem tudo foi maravilhoso nessa 

data, como ele mesmo narrou. 

 

Minha mãe disse que eu nasci na boca da noite. [...] Estava chovendo muito 
e minha mãe..., era uma parteira que cuidava dela. E essa parteira era obesa. 
Da casa da parteira para casa da minha mãe não era longe. Mas, como 
estava chovendo, tinha um riacho com muita água, ela não conseguiu 
atravessar. O meu pai teve que correr, acho que uns 10 quilômetros, para 
poder trazer a outra parteira do lado de cá do riacho. E aí [...] devem ter sido 
cinco quilômetros para ir e cinco quilômetros para voltar. Quando a parteira 
chegou, eu já tinha nascido. Já estava morrendo sufocado no cordão 
umbilical da minha mãe. Fomos salvos aí (SILVA, 2020). 
 

Nesse sítio, ele e sua família permaneceram por pouco tempo. “Minha mãe 

dizia que eu era de colo. Então deveria ter uns dois anos, eu acho”, quando foram de 

“carro de boi67 até Campo Redondo. Do sítio até Campo Redondo. E de Campo 

Redondo nós pegamos um misto68” até a cidade de Acari (Rio Grande do Norte)”, 

terra de seus pais.  

Seus pais eram analfabetos, mas “a minha mãe era autodidata, ela escrevia. 

Minha mãe [era] muito sábia. Ela nunca deixava a gente passar necessidades”, 

revelou emocionado. Sobre isso, ainda narrou uma memória herdada69, contada por 

sua mãe a ele e aos irmãos:  

 
[...] quando nós morávamos ainda lá no sítio, não tinha nascido ainda. Então, 
em determinado momento, para que nós não passássemos fome, ela matou 
um bode do dono da fazenda [risos] e escondeu o osso e o couro do bode 
debaixo do chão. Ninguém nunca achou. De maneira que... eles tinham 
tantos bodes que nem sentiram falta. De maneira que nós não passamos 
fome. E minha mãe era de fato uma referência para todos nós (SILVA, 2020). 
 

                                                
67 O carro de boi é um meios de transporte simples muito utilizado na área rural para a locomoção de 
produtos agrícolas e pessoas. 
68 Como o próprio Vicentinho explicou, “misto era um carro que, na época, era um carro de madeira. 
Um carro que a carroceria era de madeira. Por que que chamava de misto? Porque a metade era 
carga, a outra metade era uma boleia alargada, em que cabia bastante gente. Como se fosse um meio 
ônibus e meio caminhão” (SILVA, 2020). 
69 O conceito de memória herdada (POLLAK, 1992), será desenvolvido no subitem 5.4.7. 
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Enquanto evocava as memórias de sua infância, fez uma pausa e revelou: 

“você está me lembrando de algumas coisas que eu já tinha esquecido!”. Interrompeu 

os estudos para trabalhar. Um dia antes de completar 20 anos de idade (1976), casou-

se e no seu aniversário mudaram-se para São Paulo. “Então, quando eu aniversario 

eu comemoro o tempo que eu saí lá de Acari”. Com sua primeira esposa, teve quatro 

filhos: “a minha primeira esposa, a Zefa, com quem fiquei muitos anos casado, somos 

muito amigos e temos quatro filhos”. 

O plano de Vicentinho e de sua primeira esposa era ir a São Paulo, trabalhar, 

juntar dinheiro e construir sua própria casa em Acari. E foi o que fizeram. “Então, nós 

trabalhamos, juntamos dinheiro, compramos um terreno, compramos uma casa lá em 

Acari, mas quando foi para voltar, já tínhamos filhos e tínhamos uma relação já com 

a comunidade aqui”, contou. A casa então ficou para seus pais.  

 

Meus pais moravam numa casa de taipa70. Compramos uma casinha um 
pouquinho melhor. A gente construiu e minha mãe que construiu, inclusive. 
Eu mandava dinheiro para ela comprar tijolo, comprar telha... e aí ia fazendo, 
até que fez a casa. Mas aí, a gente se envolveu tanto com as coisas de São 
Paulo, que nós não... nós não voltamos mais (SILVA, 2020). 

 

Veio para São Paulo já com a promessa de emprego garantido, mas não de 

lugar para morar. Não conseguiu encontrar o antigo patrão e tentou então atuar na 

área de segurança, indicado por um amigo, mas a investida não foi bem sucedida. 

Morando ainda de favor na casa de outro morador de Acari que havia migrado para 

São Paulo antes dele, acabou indo para a casa de um primo em São Bernardo do 

Campo por intermédio de sua mãe.  

 
Bom, nessa agonia, de repente a minha mãe, por isso que eu falo que a 
minha mãe era danada, a minha mãe descobre o endereço de um primo meu 
que estava em São Paulo. Ela manda uma carta para o meu primo e nesta 
carta ela dizia que eu estava lá. Eu nunca queria incomodar nenhum parente 
meu que estava em São Paulo. Daqui a pouco, num belo domingo, chega o 
meu primo. Fala: 'ô, Vicente, você está por aqui? Minha tia mandou esta 
carta, eu não sabia, ela me deu o endereço. Ah não, vamos lá para casa, 
vamos morar lá em São Bernardo do Campo” (SILVA, 2020). 

 

Mudaram-se para a casa do primo e, foi aí, seu primeiro contato com o ABC 

Paulista. “Eu fui bem orientado por ele [sobre] quais ônibus pegar. Com as panelas 

na cabeça [...] e com aquelas malas”. Seu primo era metalúrgico e morava sozinho 

                                                
70 As casas de taipa são construídas com o uso de barro e madeira. Também são chamadas de casas 
de pau a pique.   
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nos fundos de uma casa: “mas, comigo e a mulher no fundo de uma casa, não dava 

certo né? Mas, aguentou a gente ali por uns oito, dez dias”. Conseguiu não só um 

lugar para morar como um emprego.  

 
Aí eu cheguei numa roda de pessoas na frente de uma casa, que estavam 
tentando colocar um poste na frente de uma casa. Eu falei: “olha, estou 
procurando emprego, acabei de chegar, cheguei do Nordeste, estou aqui... 
vocês sabem me dizer onde tem um lugar para morar? Estou procurando 
trabalho”. [...] Aí uma outra pessoa falou: “olha, no fundo da minha casa tem 
um quarto, ele é seu”. Eu fui direto para o quarto. O quarto estava 
abandonado, tivemos que limpar, não tinha nada. E ali eu fui morar (SILVA, 
2020). 

 

A nova moradia ficava na cidade de Diadema e, no caminho da casa do primo 

até lá, passou em frente de uma fábrica (chamada Tamet) e leu os empregos 

disponíveis: “precisa-se de inspetor, precisa de ferramenteiro, precisa de apontador”. 

Começou lá sua carreira em metalúrgicas na função de apontador.  

Entre as atribuições de seu cargo estava passar de máquina em máquina, 

contando as peças que eram produzidas, anotando as quantidades, cronometrando 

quantas peças eram fabricadas, “quantas estavam saindo por hora”. Vicentinho 

contou que, durante seu trabalho, percebeu que os trabalhadores estavam muito 

insatisfeitos: 

 
[...] porque não tinha restaurante, não tinha café da manhã, não tinham nada. 
Era só trabalhar e ir embora. Até o paquímetro71, porque depois eu comecei 
a trabalhar como inspetor de qualidade, eu fui promovido. Até essas coisas 
de equipamentos, a gente tinha que comprar, eles davam para a gente e 
cobrava o dinheiro. Descontava na folha de salário da gente. [...] E aí, esse 
pessoal estava indignado, chateado (SILVA, 2020).  

 

Ele contou que nessa época, em 1976, o Sindicato raramente aparecia nas 

fábricas, só “em época de eleição para gente votar, porque era obrigatório”. Portanto, 

as conquistas eram obtidas a partir da organização dos próprios trabalhadores: “A 

gente fazia greve e ganhava as greves [risos], porque fazia greve para ter direito a 

horário do café. Eles cediam”. O engraçado para ele era quando a chefia chegava até 

os trabalhadores intrigados: “Como é que a fábrica sabe dessa história? Ninguém viu 

ninguém falando nada, o sindicato não veio aqui [risos]”. Aliás, a chefia não queria 

nem ouvir falar de Sindicato. Em um dos episódios, quando estavam reivindicando 

restaurante, um companheiro falou: “‘se você quiser, eu chamo o sindicato’. ‘Ah não, 

                                                
71 “[...] em quase todas as atividades industriais utiliza-se desse artefato para medição de 
comprimentos” (SERPA, 2016, p. 24). 
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pelo amor de Deus, nada de sindicato. Nós aqui que vamos conversar’”. Assim 

conquistaram o direito a ter restaurante, “um monte de coisas a gente conquistou”. 

Vicentinho trabalhou nessa empresa por dois anos e, em 1977, associou-se ao 

SMSBCD não por algum companheiro, mas por vontade própria.  

 
Eu fui ser associado porque eu sentia muita falta de relações humanas. No 
metrô ninguém falava com ninguém, no ônibus ninguém se danava, vizinho 
não conversava com ninguém, era muito raro vizinho conversar um com o 
outro. Hoje ainda é assim, né? Hoje é assim também. Aí eu falei: 'sabe de 
uma coisa? Vou ficar sócio do sindicato, porque o sindicato tem o clube. 
Então, se tem clube, tem farmácia, então é uma boa. Eu fui ficar só por causa 
disso. Eu fui ficar sócio não para lutar, fiquei sócio porque tinha essas coisas, 
né? (SILVA, 2020). 

 

Ingressou na Mercedes logo após a greve de 1978. Lá, começou seu 

envolvimento com o movimento sindical, a partir da convivência com os diretores de 

base do Sindicato que atuavam na metalúrgica que, segundo ele, eram muito 

atuantes.  

 

Bom, quando eu cheguei teve um grupo que falou: ‘ó, Sagui [apelido que 
recebeu dos companheiros quando entrou na Mercedes], você não vai se 
envolver com aqueles caras não, aqueles caras são agitadores, hein! Os 
caras querem toda hora parar a fábrica aqui. Fizeram uma greve aqui e 
ficaram brigando conosco aqui’. Aí do outro lado falou: ‘ô, Sagui, você é 
nosso hein! Vamos estar na luta hein!’. Falei: ‘eu vou agora’. Claro, que a 
minha opção foi naturalmente. Era do lado da luta (SILVA, 2020). 
 

Começou então a participar das greves, momentos muito marcantes para 

Vicentinho, como ele mesmo enfatizou. “Eu participei da greve ajudando o Cláudio, 

ajudando o Juraci. Aí, pronto, começamos... o meu envolvimento”. Sua participação 

no movimento sindical passou a ser tão intensa que achava que seria demitido da 

Mercedes-Benz. “Comecei a fazer um curso de eletrônica para poder trabalhar por 

conta [caso fosse demitido] e, assim, poder participar das greves. Olha a inocência 

da minha parte. Como que eu iria participar de greve se eu não tinha fábrica, né?”.  

Após as grandes greves de 1979 e 1980, a diretoria do SMSBCD foi afastada, 

exceto os diretores de base, que continuaram com a luta dentro da fábrica. Depois de 

afastada, foi cassada em 1980. “O sindicato ficou sob intervenção no Ministério do 

Trabalho, Polícia Federal, lá dentro. Aí, depois de um ano, o interventor criou uma 

comissão eleitoral para retomar as eleições”. A condição para realização do novo 

pleito, segundo Vicentinho, era que não poderiam concorrer os membros cassados.  
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Tinha que ser novos, só novos diretores. Foi nessa que um dia eu estava na 
fábrica, o Djalma chega: ‘Vicentinho, quero te convidar para você fazer parte 
da diretoria do sindicato. Nós estamos montando uma chapa. Então, vim te 
convidar. Vai ter uma oposição’, que era o pessoal ligado aos grupos, às 
tendências daquele tempo, o Alemão, tal. ‘Estamos montando uma chapa, 
querendo que você venha para a diretoria’. Eu que vi diretoria apanhar, 
sofrer, ficar presa, falei: ‘olha, Djalma, obrigado pelo convite’ (SILVA, 2020). 

 

Acabou aceitando. “Fiquei pensante, fiquei com medo. Falei: ‘vou. Vou assumir 

sim’. Aí, assumi”. Vicentinho contou que, inicialmente, as reuniões eram secretas, “[...] 

porque a empresa não poderia saber quem eram os novos membros para a diretoria 

até registrar a chapa, que aí ganhava estabilidade”. Durante esses encontros, foram 

escolhidos os membros que iriam concorrer para a diretoria executiva. Ele não só foi 

cotado para participar, como foi escolhido para ser o vice-presidente do SMSBCD. 

“Falei: ‘Nossa Senhora! Eu mal cheguei aqui e já convidado para ser vice-presidente 

do maior sindicato do Brasil, o mais atuante’. Aí eu assumi como vice-presidente. 

Tomamos posse em 1981”. 

As eleições ocorreram e a sua chapa foi eleita com 90% dos votos. Na 

segunda-feira seguinte, ele e os companheiros foram agradecer nas suas fábricas os 

votos recebidos e já tiveram a primeira luta, agora como diretores eleitos. Ao 

chegarem na Mercedes, foram surpreendidos com a notícia da demissão de cinco mil 

pessoas. Os trabalhadores estavam parados em frente à fábrica e dentro, no pátio.  

 

Aí foi dureza para nós. Diretor que não tinha experiência nenhuma. Nem 
tínhamos tomado posse. Aquilo foi uma agonia muito grande, foi uma outra 
luta. E foi a primeira vez que eu usei um microfone para falar. Ninguém nem 
me conhecia. Conhecia, mas não muito, né? A fábrica era grande, tinha mais 
de 20 mil trabalhadores (SILVA, 2020). 
 

Vicentinho narrou a dificuldade da diretoria executiva em conduzir esse grande 

movimento que estava em plena ebulição. “Nós tomamos posse. E na posse nós 

tínhamos a responsabilidade de substituir quem? A diretoria do Lula. Não era 

qualquer coisa”. Mas já em 1982 organizaram uma grande greve “[...] que a gente 

chamava de operação arrastão. Aí, em 1983, nós fizemos uma outra greve. Foi uma 

greve geral. Uma greve em solidariedade aos petroleiros”. Foi nessa paralisação que 

a diretoria executiva da qual fazia parte foi cassada e tanto ele como o presidente do 

SMSBCD foram processados com base na Lei de Segurança Nacional. 

 
A gente fez uma assembleia e o [presidente] Figueiredo tinha decretado, fez 
um decreto lá, acho que era n.º 2012, n.º 2010, não me lembro, um decreto 
que dizia claramente que ninguém podia ter aumento de salário. No máximo 
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o que podia era chegar a 80% da inflação. Era arrocho puro, arrocho puro. 
Aí eu fiz a minha fala, antes do Meneguelli. O Meneguelli tinha que falar no 
final porque ele era o presidente. Aí Meneguelli fez a fala dele. E na fala do 
Meneguelli, ele ficou tão indignado que gritou assim: “esse Figueiredo é um 
canalha!”. Pronto. No dia seguinte o Estadão coloca: 'Figueiredo é um 
canalha, diz Meneguelli' [risos]. Aí Meneguelli começa a ser chamado na 
Polícia Federal para prestar depoimento (SILVA, 2020). 

 

A fala de Meneguelli repercutiu na capa do jornal “O Estado de S. Paulo”, como 

lembrou Vicentinho, conforme Fig. 24, e em outros veículos de comunicação, 

conforme Fig. 25 e 26. 

 

Figura 24 - Jornal O Estado de S. Paulo 

 
Fonte: O Estado de S. Paulo, 1.º abr., n. 33149 (1983). 

 

 

Figura 25 - Jornal Folha de S. Paulo: “Sindicalista é intimado a explicar frase” 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, 1.º abr., n. 19721 (1983). 
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Figura 26 - Jornal do Brasil divulga fala de Meneguelli 

 
Fonte: Jornal do Brasil, 1.º abr., n. 354 (1983). 

 

Meneguelli não foi o único que sofreu as consequências pela sua fala contra o 

presidente Figueiredo. Vicentinho foi informado que seria testemunha do caso pelo 

advogado que os defendia: “Doutor Eduardo Greenhalgh, que era o nosso advogado, 

falou: ‘Vicentinho, você vai ter que ir para ser testemunha de defesa do Meneguelli’. 

[...] Para defender ele. Aí, eu fui”. Mas, de testemunha ele passou a réu. Quando 

chegou para depor, foi avisado pelos policiais. “‘Olha, nós ouvimos também a sua 

[fala], nós gravamos também o seu pronunciamento. Não saiu nos jornais, mas nós 

gravamos. Então, você não pode ser testemunha do Meneguelli. Você também será 

indiciado’”. Em 1984, saiu o resultado do julgamento dos dois:  

 
Foi o julgamento com base na Lei de Segurança Nacional, no Tribunal Militar. 
Imagine. Só tinha oficiais lá sendo juízes. Advogado defendendo prá lá e prá 
cá. [...] Resultado do julgamento, o Meneguelli foi absolvido e eu fui 
condenado a um ano e meio de prisão. Falei: “caramba, por que será? Será 
que é porque eu sou preto, meu Deus do Céu?” Depois, né? Porque na hora 
foi muito duro, foi muito difícil isso aí. Julgamento, né? Mas como cabia 
recurso, tempos depois o Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão da 
Justiça Militar. Mas foi um Deus nos acuda (SILVA, 2020). 

 

Vicentinho não chegou a ser preso, mas foi detido várias vezes durante as 

greves. “Aquela detenção de algumas horas, né? Mas, prisão para cumprir pena, não, 

porque esse foi o único processo que eu tive. E esse processo morreu no STF”.  

Com a intervenção, Vicentinho também evocou as memórias sobre o espaço 

que utilizavam em frente ao Sindicato: “Colocamos uma faixa lá, para o interventor 

ver. ‘Ói nóis aqui traveis’ [risos]. A gente era muito atrevido, viu? E ali, a gente 
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chamava reuniões do sindicato”. Quando muitos metalúrgicos se reuniam nesse local, 

aproveitavam para invadir o prédio do Sindicato e afrontar o interventor: “juntava 

aquele monte, trinta, quarenta. E quando juntava um monte de gente, a gente tentava 

entrar na marra no Sindicato. Tentava entrar. Abria a porta, o interventor corria, 

chamava a polícia. A gente entrava, ocupava, depois saía. Enchia de polícia”. 

No meio de sua narrativa, ele fez uma pausa para contar “uma coisa muito 

marcante”. Como estavam sem os recursos físicos e de pessoas para produzir a TM 

e o Suplemento, “adivinha quem escrevia o jornal? O João Paulo [de Oliveira]. [...] 

Fazia os nossos jornais no mimeógrafo. A gente saía para entregar o jornal nas 

fábricas. Era coisa assim... heroica, viu?”.  

Conforme Fig. 27, temos o prontuário do Deops de Vicentinho, com a indicação 

clara de que o governo militar acompanhava de perto a distribuição da Tribuna 

Metalúrgica entre os metalúrgicos, constatando, inclusive, o número de pessoas que 

pegavam o material do Sindicato72.  

 

Figura 27 - Prontuário do Deops de Vicentinho 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo (1981). 

 

Em outro episódio evocado, quando ele e João Paulo estavam em uma fábrica 

em Diadema, destacou: “não sei como a gente não morreu naquele dia”. Isso porque 

era época de campanha salarial e eles estavam organizando as mobilizações no 

                                                
72 O jornal Hora do povo “[...]procurou sustentar esta linha de intervenção popular em dois campos. 
Por um lado, afirmava a origem de esquerda de sua linha editorial, através de um discurso de críticas 
ao governo militar. Por outro lado, buscava ser popular também na forma, adotando a linguagem 
coloquial como norma e investindo nas manchetes sensacionalistas, como os veículos da grande 
imprensa voltados para o leitor popular já o faziam” (VELASQUEZ, 2009, s.p.). 
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salão em frente ao Sindicato, fazendo assembleias e reuniões, afinal “a peãozada 

acreditava em nós”. Foi quando decidiram que, mesmo cassados, iriam entregar a 

pauta de negociações para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(Fiesp). 

 
E aí fomos entregar a pauta para a Fiesp. Vamos ser atrevidos. Vamos 
entregar essa pauta para a Fiesp. Eles não vão receber, mas nós vamos 
entregar. E se eles não receberem, a gente faz greve. Resultado, a Fiesp 
recebeu e negociou com a gente, acredita? Aquilo foi desmoralizante demais 
para os camaradas [interventores]. Desmoralizante. Negociamos sem fazer 
um acordo. Aí pronto. Os caras perderam toda a moral, né? Aí o pessoal 
queria dar baixa no sindicato. Nós falamos: 'não, aguenta. Nós vamos ter 
esse sindicato de volta qualquer dia. Vamos ter ele de volta'. Então foi um 
ano assim muito marcante, isso aí. Muito marcante (SILVA, 2020). 

 

E assim aconteceu. Pouco tempo depois, em 1984, o Sindicato foi devolvido 

para os metalúrgicos e uma nova eleição foi convocada, mas ainda existia a 

obrigatoriedade de a nova diretoria contar apenas com membros que não tivessem 

sido cassados anteriormente.   

 
Aí tinha que fazer nova diretoria. Aí um dos nossos falou: ‘vamos fazer o 
seguinte’... não, o Greenhalgh [advogado] falou: ‘gente, tá demais, cassaram 
o Lula, a diretoria do Lula, cada quadro bom, cada lutador importante, ele 
não pode nunca mais ser diretor? Se não puder nunca mais ser diretor, então 
eles estão cumprindo bis in idem73’. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, 
duas penalidades por uma coisa só. Qual é a primeira penalidade? A 
cassação. E a segunda? Nunca mais voltar, é pena perpétua. No Brasil não 
tem pena perpétua. Coisa assim que... [risos]. Mas, era uma tese doida, mas 
meio insegura, foi que fizeram (SILVA, 2020). 
 

Mesmo com a incerteza de que essa tática daria certo, resolveram arriscar e 

colocaram na chapa integrantes novos e alguns que já haviam sido cassados.  

 
Falaram: 'não, vamos colocar uns quatro, escolher quatro da diretoria do 
Meneguelli, junto com os outros vinte novos, porque, se o Meneguelli e os 
quatro que foram cassados, não deixarem tomar posse, a diretoria toma 
posse'. Porque o número era pequeno, não impedia a posse da diretoria. Aí 
foi assim. Os quatro escolhidos Meneguelli, eu, José Cândido, que era da 
Brastemp, e... não me lembro quem era o outro... meu Deus. Eu sei que nós 
entramos como os cassados. [...] Não falaram nada. Aí ficamos [risos]. Aí 
ficamos (SILVA, 2020). 
 

Iniciava-se então a gestão da diretoria do Sindicato de 1984 a 1987, agora com 

Vicentinho como primeiro-secretário: “mas, na prática, eu coordenava a diretoria 

                                                
73 Por esse princípio jurídico, “ninguém pode ser sancionado duas vezes pela mesma infração. A 
aplicação de outra sanção pelo mesmo ramo do direito importaria em uma reação exagerada do 
ordenamento jurídico, o que significaria uma autêntica ruptura da proporcionalidade” (CARVALHO; 
CARDOSO; SANTIAGO, 2013, p. 432). 
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porque o Meneguelli foi para a CUT. A gente fundou a CUT em 198374. Meneguelli foi 

para a CUT e eu fiquei cuidando, coordenando a diretoria”, contou.  

Como nosso estudo tem como recorte temporal o período que vai de 1978 a 

1985, nesse momento não foram mais evocadas lembranças de sua participação no 

movimento sindical, vivida em 1987. Partimos, então, para suas rememorações sobre 

os boletins do Sindicato.  

Vicentinho revelou que seu primeiro contato com a TM foi na primeira 

metalúrgica que trabalhou, a Tamet. Mas, era esporádico, somente quando seu 

companheiro levava um exemplar. “Porque o João, esse meu amigo João, ele ia no 

sindicato. Aí trazia jornal para a gente. [...] E, aí, era quem trazia o material para a 

gente, meio que... bem na surdina. Ele levava no banheiro. Fazia tudo escondido”.  

Já como funcionário da Mercedes, passou a ter contato diário com a TM, pois 

“[...] era entregue na porta da fábrica ou distribuído internamente pelos meninos”. Nas 

empresas grandes, ao contrário das pequenas, revelou, todos os funcionários 

pegavam o jornal. “Numa empresa grande, todo mundo pega. Aí, não tinha problema, 

não. Não dava medo de pegar, não, porque todo mundo pegava”. 

Ele ajudou a distribuir os jornais em muitos momentos e não só na Mercedes, 

onde trabalhava, mas em fábricas diferentes. “Mesmo sendo vice-presidente, eu era 

muito de fábrica. Não deixava de ir à fábrica, sentia falta. E ia na fábrica entregar 

material junto com João Paulo ou sozinho, ou com outros companheiros”. Evocou 

vários momentos que para ele foram marcantes enquanto distribuía o material do 

Sindicato:  

 
Eu cheguei numa empresa uma vez chamada Zolkzac, e eu fui entregar o 
material. O pessoal saiu e daqui a pouco saiu um cidadão, com um livro na 
mão, chegou perto de mim e falou: ‘o que é isso?’ Eu falei: “o jornal do 
sindicato. Estou entregando, convidando para a assembleia” [risos]. O cara 
falou assim: 'Vai tomar no c** rapaz' [risos]. Eu fiquei tão bravo [risos]. Mas 
ele era altão. Eu fiquei bravo: ‘Eu vou te denunciar’ (SILVA, 2020). 

 

Em outro episódio, ocorrido também em uma empresa em Diadema (FME – 

Fabricação de Máquinas Especiais Ltda.), a confusão foi com um trabalhador que 

“pegou o meu jornal, tomou e jogou no chão. Aí, João Paulo estava lá e nós brigamos 

[com ele]. O cara entrou machucado para a fábrica. O cara pegou uma pedra e jogou 

no vidro do fusca”, contou.  

                                                
74 A Central Única dos Trabalhadores (CUT) é uma organização sindical fundada em agosto de 1983.  
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Também houve episódios de desentendimentos com a polícia enquanto ele 

entregava o jornal do Sindicato, como quando trabalhava na Metalúrgica Rossi. 

 
A polícia chegou lá e tomou o jornal [risos]. Aí, não deu para tomar da polícia, 
não. Tomou o jornal e pronto [risos]. Ah, foi assim, tomou o jornal, tomou uma 
fita que estava tocando música, tomou uma outra coisa lá. Aí nós fomos na 
delegacia, eu fui à delegacia. Cheguei na delegacia e o delegado falou: ‘o 
que aconteceu?' Eu falei: “ó, doutor, o polícia aqui tomou as coisas”. Aí, o 
delegado me entregou na hora. Doutor Aloísio. Ele falou: ‘toma, isso aqui é 
seu. A propriedade é de vocês, é do Sindicato’. Aí, entregou. Ficaram tudo 
sem jeito assim, não falaram nada. Tem cara que exagera, né? Para que 
tomar o jornal, né? (SILVA, 2020). 

 

Vicentinho também abordou a importância não só da TM, mas também a do 

ABCD Jornal para a organização dos trabalhadores: “ABCD Jornal era nosso grande 

parceiro. Tinha alguns outros jornais também que eram parceiros nossos, mas ABCD 

Jornal era mais. [...] Mas naquele tempo... era importante, viu”.  

E sobre o importante papel dos veículos de comunicação do Sindicato, 

Vicentinho finalizou nossa entrevista:  

 
O jornal era nossa comunicação. A gente tinha o símbolo, o João Ferrador e 
um monte de graxa [risos]. O João Ferrador era... tinha um artigo do João 
Ferrador. Sempre irônico, mas com críticas, inclusive aos militares, aos 
generais. muito irônico. Eu me lembro assim, que a Tribuna tinha a fala do 
presidente, que era a foto do Lula, ele falando, e tinha o João Ferrador. E 
tinha um monte de graxa. O monte de graxa era uma imagem de uma pessoa 
da cor da graxa, no meio das máquinas, pegando as coisas erradas e 
denunciando. O monte de graxa não teve muito sucesso, não. Mas o João 
Ferrador foi perfeito (SILVA, 2020). 

 

 

5.4 MACROCATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Assim como nos dois capítulos anteriores, os depoentes aqui agrupados 

também compartilham experiências. Além de terem contribuído com a distribuição da 

TM e seu Suplemento, João Paulo ainda participou ativamente na produção dos 

boletins. Os três trabalharam na mesma empresa, a Mercedes-Benz, e atuaram na 

diretoria do SMSBCD de 1978 a 1981.  

Embora suas narrativas sejam muito semelhantes às memórias evocadas 

pelos sujeitos do capítulo anterior, foram agrupados em redes de relações diferentes 

para operacionalizar a análise. Os seis depoentes foram metalúrgicos, sindicalistas, 

militantes do movimento sindical do ABC Paulista no mesmo período. Essa 

semelhança também apareceu em nossas macrocategorias de análise que, como 
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poderá ser conferido a seguir, praticamente não foram alteradas de um grupo para o 

outro.  

 

5.4.1 Família 

 

Aqui mais uma vez consideramos família como um grupo de pessoas com grau 

de parentesco entre si, que vivem em conjunto, unidos pelo matrimônio ou não, com 

ou sem filhos. Assim como no capítulo 4, incluímos deslocamentos na macrocategoria 

família, pois as mudanças dos três depoentes presentes neste capítulo ocorreram 

com a família, seja com os pais e irmãos, seja com a família matrimonial (esposa e 

filhos). Foi criada a microcategoria solidariedade dentro de tradição, pois Vicentinho 

evocou memórias de ações realizadas por sua mãe quando ainda era pequeno, 

conforme Quadro 23.  

 

Quadro 23 - Macrocategoria Família 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA CLÁUDIO JOÃO VICENTE 

Família Origens Pai x x x 

Mãe/madrasta x  x 

Irmãos x x x 

Tradição Solidariedade   x 

Deslocamentos  x x x 

Família 
matrimonial 

Esposa x x x 

Filhos x x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Os três depoentes nasceram na década de 1950. João Paulo é apenas 33 dias 

mais velho que Cláudio e Vicentinho nasceu cinco anos mais tarde que os dois. João 

Paulo e Vicentinho tiveram origem em áreas rurais, em estados do Brasil que 

sofreram, a partir de 1950, com a migração de seus habitantes para grandes centros 

urbanos em busca de melhores condições de vida. Apenas Cláudio nasceu em uma 

grande capital, na cidade de São Paulo.  

Das memórias evocadas pelos três depoentes, somente João Paulo foi sucinto 

ao narrar seus primeiros anos de vida ao lado de sua família. Resumiu seu relato ao 

local e data de nascimento e voltava ao assunto apenas quando lhe fazíamos 



196 
 

perguntas específicas. Contou sobre seu pai apenas em duas ocasiões e não se 

referiu nenhuma vez à sua mãe. Cláudio e Vicentinho, ao contrário, deram grande 

destaque às suas mães durante a narrativa.  

Quando o tema são as tradições familiares, sejam elas seguidas ou não pelos 

depoentes, Cláudio descreveu que tradicionalmente sua família seguia a carreira 

militar, atividade que nem de longe ele pensou em seguir.  

 
Na família da minha mãe, todo mundo, todo mundo ligado à parte do 
militarismo. Todo mundo ligado à parte do militarismo. Meu tio... tinha dois 
tios que eram policiais, um já tinha participado até de guerra, e o outro tio era 
segurança da refinaria de Capuava. Trabalhava para Petrobras, digamos 
assim hoje, né, naquele tempo não lembro como era o nome. Era Refinaria 
União. Ele trabalhava lá, era chefia de segurança. Ou seja, era difícil. Era 
difícil. O pessoal era meio complicado (ROSA, 2019). 
 

Na família do pai de Cláudio, “eles não eram muito ligados a política. O negócio 

deles era mais futebol, gostava de bola, roda de samba”. Música, aliás, era o forte 

deles: “Meu tio tinha um conjunto regional. Meu tio chamava José Rosa. E, 

antigamente tinha uma rádio que chamava Rádio Nacional [...] que tinha um programa 

de música popular brasileira, e quem tocava era o conjunto do José Rosa”. Seu pai 

também era músico: “meu pai era cantor, meu pai gostava de cantar. O nome dele, 

apesar de ser Emelindo, ele cantava com o nome de Cláudio Rosa. Gostava tanto do 

nome Cláudio, que o primeiro filho colocou o nome de Cláudio Roberto Rosa, que sou 

eu”. Mesmo com essa tradição, Cláudio não seguiu a tradição familiar e, em meio a 

risos revelou: “eu não tenho nada a ver com música. Não me pergunta como é que 

faz, não sei nada de música, [risos] sou péssimo cantor, não toco nada. De vez em 

quando toco uns bichinhos para fora de casa, só pra não dizer que não toco nada”.  

Já na fala de Vicentinho, a tradição familiar apareceu em forma de 

solidariedade, de práticas solidárias que sua mãe praticava.  

 
E minha mãe era de fato, uma referência para todos nós, de solidariedade. 
A minha mãe, quando a gente... [...] nós morávamos em uma casa de taipa. 
Era muito comum entre os vizinhos, quando faltava comida, alguém pedir 
uma xícara de café, meio quilo de arroz emprestado, ou feijão. Também 
pediam à minha mãe quando tinha. E também, quando minha mãe, quando 
matava algum animal em casa, um porco ou um bode ou uma galinha, a 
minha mãe pegava uma bandeja e pegava porções daquela comida e levava 
na casa dos vizinhos. Então era uma coisa assim muito bonita (SILVA, 2020). 

 

Já quando a abordagem foi sobre a família matrimonial, os três sinalizaram que 

são casados, com filhos e netos. João Paulo já estava evocando memórias de quando 
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era diretor do Sindicato quando, após uma pausa, aproveitamos para retomar ao 

assunto de sua família: “sou casado, dois filhos. Tenho dois netos. Está vindo um 

terceiro neto agora”, contou. Esse um dos únicos momentos em toda a entrevista que 

ele compartilhou conosco sua vida privada:  

 
A minha mulher, até hoje, às vezes em conversa com ela, ela sempre falou 
comigo e, de vez em quando, a gente lembra um pouco a nossa história 
dentro de casa. Ela falava que era o seguinte: ela era viúva de marido vivo. 
Porque eu ficava mais fora de casa do que dentro. Então eu ia em casa 
apenas para dormir. Quando eu chegava, minha mulher já estava dormindo. 
Eu saía muito cedo, ela estava dormindo. Eu não vi os meus filhos 
crescerem. Isso é uma coisa que ela me cobra e com razão. Hoje ela entende 
isso, hoje o meu filho e a minha filha entendem isso. Mas, eu não vi os meus 
filhos crescerem. E não ajudei a os educar. Eu entrava... como dizem, eu 
entrava com o dinheiro. Eu entrava com a minha mão de obra e ela cuidava 
de tudo porque eu estava envolvido na luta (OLIVEIRA, 2019). 
 

Embora tenham fornecido detalhes de suas famílias (principalmente Cláudio e 

Vicentinho), os deslocamentos que realizaram em busca de melhores condições de 

vida tiveram mais destaque. João Paulo, por exemplo, em menos de dois minutos de 

entrevista já começou a narrar sua saída de Minas Gerais rumo a São Paulo. Filho de 

sitiantes que trabalhavam com agricultura de subsistência, seus pais tiveram as 

mesmas dificuldades encontradas por inúmeros pequenos agricultores da época:  

 
[...] na década de [19]50, [19]60, com a política do governo, ele perdeu 
praticamente tudo. Teve que colocar fogo no café, porque havia a história do 
governo, na época, que era a famosa bruxa do café. [...] Aí, meu pai entrou 
em dificuldades. Fomos para a cidade do interior, lá na cidade do interior, 
né? Onde ele tinha era um local afastado, um outro município. Era um 
lugarejo, né? Era onde ele tinha a roça dele. Perdeu praticamente tudo 
(OLIVEIRA, 2019).  

 

Diante das dificuldades, a solução encontrada foi migrar para a cidade de 

Visconde do Rio Branco: “[...] e a situação também era ruim. Não tinha emprego, não 

havia perspectiva”. Nessa época estava em curso um grande deslocamento 

populacional no Brasil, com a transferência de população do meio rural para o urbano. 

E, graças ao processo de industrialização que emergia no ABC Paulista, foi 

justamente para lá que muitas famílias migraram. Nessa região ele também se 

estabeleceu, constituiu família, obteve emprego e permanece até os dias atuais.  

Vicentinho também deu grande ênfase ao processo migratório pelo qual se 

submeteu, rumo a São Paulo. A decisão de migrar para o Sudeste do país, como a 

maior parte das pessoas que deixaram suas cidades na época, foi tomada devido a 

questões financeiras:  
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Eu acho que primeiro eu via as pessoas saindo. E porque, mesmo eu 
trabalhando numa mineração, meu salário era muito pequeno, era um salário 
mínimo. Era um salário que ajudava a gente em casa. E eu via as pessoas 
irem, voltavam com dinheiro, né? Iam para São Paulo, iam para a safra, 
outros lugares. E eu comecei a pensar assim: ‘puxa, eu vou ficar aqui a vida 
inteira? Eu preciso buscar novos rumos, buscar novos caminhos’ (SILVA, 
2020). 

 

Considerando as três narrativas em relação à macrocategoria família, 

pudemos observar, portanto, que, no geral, os depoentes evocaram memórias que 

remeteram as suas origens (com exceção de João Paulo, que embora tenha sido 

estimulado a lembrar, se aprofundou em temas de sua vida pública), tradição, 

deslocamentos e família matrimonial.  

 

5.4.2 Infância 

 

Assim como no capítulo anterior, a categoria trabalho compareceu nas 

memórias de infância evocadas pelos depoentes, conforme Quadro 24. Vicentinho e 

Cláudio relataram o trabalho infantil como fundamental para a sobrevivência da 

família. “Logo cedo eu tive que ir para a luta, né? Tive que trabalhar. [...] Porque 

funcionava mais ou menos assim: não trabalha, não comia. Meu pai não pagava 

pensão. A gente não conseguia tudo”, contou Cláudio. Já Vicentinho, logo na infância 

seguiu a profissão dos pais, trabalhando na área rural. Devido à característica seletiva 

da memória, João Cláudio não se referiu a esse assunto, mas nem por isso podemos 

afirmar que não tenha trabalhado quando criança, afinal: “nem tudo fica gravado. Nem 

tudo fica registrado” (POLLAK, 1992, p. 4), ou ainda, nem todas as lembranças no 

presente do indivíduo têm a mesma importância e, por isso, podem nem ser 

mencionados.  

 

Quadro 24 - Macrocategoria Infância 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA CLÁUDIO JOÃO VICENTE 

Infância Brincadeiras   x   

Estudos   x x x 

Trabalho  x  x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Quando o tema são brincadeiras, percebemos quase a mesma opção em todos 

os depoentes, a de não evocar memórias sobre esse assunto, mesmo quando 

indicamos que começaríamos a entrevista pela infância dos entrevistados. Cláudio foi 

o único que narrou essa prática infantil, muito embora a tenha mesclado com o 

trabalho quando criança. “Bom, brincar, eu brinquei bastante”, mas, como sua mãe 

era doente, precisou começar a trabalhar muito cedo para ajudar a pagar as contas 

de casa. “Então eu, com oito anos de idade, eu já saía para trabalhar na feira. Mas, 

na feira, eu trabalhava de manhã, à tarde estava disponível”. Nesse tempo livre: 

 
Jogava bola, rodava pião, soltava pipa. Pipa não, quadrado, naquele tempo. 
Soltava quadrado. Balão. Fazia tudo. Jogava bolinha de gude. Eu era um 
moleque brincalhão. Gostava muito de me divertir. E era bom. Tudo que eu 
fazia, eu fazia bem feito, gostava de fazer bem feito (ROSA, 2019). 
 

Todos eles estudaram e narraram essa experiência durante as entrevistas. 

João Paulo foi mais direto e deu mais destaque aos estudos realizados já quando 

adulto. Vicentinho, ao contrário, dedicou boa parte da narrativa da primeira parte da 

entrevista (Infância) a esse tema. Vicentinho frequentou a escola no Rio Grande do 

Norte até o 5.º ano primário, interrompendo os estudos para trabalhar. Nesses anos 

de estudo, quando criança, evocou um episódio que, segundo ele, o deixava 

envergonhado:  

Porque a minha mãe, embora muito sábia [...] a minha mãe era tão, tão, tão 
que eu me lembro que, na festa das mães, ela levava um presente para 
gente. Porque os filhos teriam que dar um presente para as mães lá na 
escola, na frente de todo mundo, professor, aluno e aluna. Então, os alunos 
todos levavam presentes. E minha mãe preparava um presente para eu 
levar. Todo mundo gostava. Mas ela não abria o presente. Quando chegava 
em casa que abria, era um pedaço de madeira, bem quadradinho. Importante 
era dar o presente ali [risos] (SILVA, 2020). 

 

Cláudio narrou a dificuldade que teve na escola, também fundindo o período 

de estudos com a necessidade de trabalhar, assim como o fez quando o tema foi 

brincadeiras: “No terceiro ano, quando fui fazer o terceiro ano, eu já estava 

trabalhando lá na feira. Aquilo que eu te falei, ou você trabalhava ou não comia” 

(ROSA, 2019). 

Mesmo com todos os problemas enfrentados não só pelos depoentes 

entrevistados, mas por muitas crianças e famílias da época, Vicentinho fechou esse 

tema com um saldo positivo: “Era uma infância, juventude feliz. Claro, com a pobreza, 

né? Nós éramos muito pobres, mas éramos felizes. Nós passamos necessidades, 
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né? Chegaram dias que não tínhamos o que comer ou comida muito rala, como feijão, 

farinha” (SILVA, 2020). 

 

5.4.3 Educação 

 

O acesso e a permanência das crianças na escola é um problema antigo no 

país. O Censo de 1950 – ano de nascimento dos três depoentes – já destacava que 

éramos cerca de 50 milhões de brasileiros e metade dos que tinham mais de 15 anos 

era analfabeta (LOURENÇO FILHO, 1965). Uma década depois a situação havia 

melhorado um pouco, mas estava longe de ser resolvida: “No final do governo JK, em 

1960, registrava-se uma percentagem de 39,35% de analfabetos entre essa mesma 

faixa populacional” (BOMENY, 2009, s.p.). 

As dificuldades encontradas pela população começavam com a falta de vagas 

nas escolas públicas e a precariedade dos recursos disponíveis para a educação. 

Theodoro (2006, p. 15) afirma que em 1960, período em que nossos três depoentes 

estavam em idade escolar, havia poucos colégios em São Paulo. “Os prédios 

escolares feitos de alvenaria, de propriedade pública e construídos como escolas 

eram apenas 109 na Capital e 1022 no interior. Os demais eram barracões de madeira 

ou prédios adaptados” que, segundo a autora, não davam conta de atender ao 

enorme crescimento da população do Estado, sobretudo a urbana. 

Somadas a isso, as condições socioeconômicas do aluno, a inserção precoce 

do estudante no mercado de trabalho, a situação social e econômica da região em 

que vivia também influenciavam o período de permanência das crianças na escola. 

Tais foram as circunstâncias encontradas pelos três depoentes e reveladas por eles 

mesmos a partir da evocação de suas memórias, conforme Quadro 25. Cláudio, por 

exemplo, narrou o período em que estudou em uma escola construída de madeira: 

 

Eu estudei o primeiro e o segundo ano. Naquele tempo começava na escola 
com sete anos. Fiz o primeiro e segundo ano. Duas escolas diferentes. Que 
a primeira que eu comecei a estudar era uma escola paga, mas eu não tinha 
condição de pagar. Aí fui para uma escola pública. O primeiro ano eu estudei 
de graça porque foi concedido que era para eu entrar na escola mesmo, né? 
Na segunda escola, chamada escola de madeira, onde é o posto de saúde 
hoje da Vila Bela. Era uma escola de madeira (ROSA, 2019). 
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Quadro 25 - Macrocategoria Educação 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA CLÁUDIO JOÃO VICENTE 

Educação Ensino 

básico 

 x x x 

Aprendizado 

profissional 

Formal x x x 

Informal x  x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Neste trecho, o depoente fez distinção entre escola pública e privada, mas sem 

dar destaque para tal característica. O ensino básico, correspondente aos primeiros 

de educação escolar, também foi mencionado por Vicentinho: “Eu estudei. Lá [Rio 

Grande do Norte] eu estudei até o 5.º ano. Era o primário. Mas tive que interromper 

os estudos... como na seca de 1970, para trabalhar”. João Paulo, quando questionado 

se havia estudado, em menos de dois minutos narrou sequencialmente os estudos 

desde o ensino básico até a pós-graduação, não intercalando com outros assuntos 

como fizeram os demais depoentes. 

 
Quando eu terminei... eu fiz um primeiro momento na Escola Municipal de 
Educação Básica Prof. Francisco Daniel Trivinho, depois eu terminei meu 
segundo grau no Colégio João Ramalho, em Diadema. [...] Eu terminei o 
segundo grau. Aí depois, quando foi meados de [19]70, não lembro com 
precisão do período que eu estava trabalhando, já tinha feito o segundo grau, 
aí eu parei e fui cuidar da minha vida. Nos anos noventa, noventa e cinco eu 
fiz o vestibular. Com a cara e a coragem, passei e fui fazer Ciências Sociais. 
Em 1995, se não me falha... exatamente, em 1996 eu entro na Fundação 
Santo André. Do ano de 1996 ao ano de 1999. No ano 2000 e faço pós-
graduação na PUC, em São Paulo. Um ano e meio que eu fiz de pós-
graduação em São Paulo (OLIVEIRA, 2019). 

 

Como todos exerceram funções técnicas em metalúrgicas do ABC Paulista, o 

aprendizado profissional emergiu em suas falas, seja ele adquirido de modo formal 

ou informalmente. Com um tom bem humorado, Vicentinho narrou seu primeiro 

emprego em uma metalúrgica exercendo uma função que aprendeu no dia a dia do 

trabalho. Ao visualizar um anúncio de vaga de apontador em frente a uma fábrica, 

acreditou que as atribuições do cargo seriam as mesmas que ele desenvolvia na 

mineradora em Acari.  

 

Na mineração que eu trabalhava, eu era apontador, eu fazia o ponto das 
pessoas. Por isso chamava apontador. Quem chegava, quem não chegava, 
que horas saía, que horas entrava. Não tinha relógio de ponto. Alguém tinha 
que marcar. Tinha que ir às minas e lá marcar em cada buraco (SILVA, 2020). 
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Quando viu a oportunidade, foi até a metalúrgica e se ofereceu para trabalhar: 

“aí cheguei lá e falei: ‘eu sou apontador’. ‘Ah é? Então pronto, nós estamos 

precisando, vem aqui segunda-feira’”. No dia marcado, foi até lá para trabalhar como 

apontador. Só não esperava que a função fosse outra, isto é, apontador de produção. 

“Mas, eu acho que eles gostaram de mim e falaram: ‘então você vai aprender a 

trabalhar a contar as peças aqui, a produção: tipo de peça, número’”.  

Cláudio também revelou que aprendeu na prática as primeiras atividades que 

exerceu como metalúrgico: “eu comecei como um menino lá, era ajudante, não fazia 

nada. De repente, começa a trabalhar com furadeira, torno revólver. E aí você vai 

desenvolvendo”. Um dos companheiros de trabalho foi o responsável por iniciá-lo na 

função que iria exercer até sua aposentadoria, como ferramenteiro, ofício em que se 

especializou posteriormente por meio do aprendizado profissional formal.  

 

Tinha sempre um ferramenteiro de nome Joaquim, que na verdade a 
tradução do nome não era essa, mas a gente chamava de Joaquim, é um 
nome diferente, e ele me chamava sempre para que eu o ajudasse na 
ferramentaria. Ali, eu aprendi a gostar da ferramentaria. Depois, eu tinha 
aprendido a trabalhar em torno, torno revólver, torno mecânico, lá dentro e 
depois, no futuro, eu vim estudar ferramentaria para entrar no mercado de 
trabalho. E comecei estudando primeiro, uns 13, 14 anos... nessa altura já 
quarto ano primário, né, fui fazer a Escola Técnica Continental, que era na 
Francisco Matarazzo, em São Caetano (ROSA, 2019). 
 

Dos três depoentes, apenas João Paulo não relembrou o aprendizado 

profissional de forma informal, o que não indica que ele tenha assimilado 

determinadas funções apenas ao frequentar os bancos escolares. O caráter seletivo 

da memória apenas fez com que não evocasse passagens sobre o aprendizado 

diretamente nas fábricas.  

 
Eu entrei como ajudante e fui fazendo cursos, me tornei profissional. Quando 
eu me torno profissional eu abandono a empresa metalúrgica, a empresa 
montadora, e vou para as metalúrgicas menores. Porque na empresa grande 
você era que nem um robô, você só fazia aquele tipo de peça, você só fazia 
aquele tipo de serviço e aquilo não me agradava, e aquilo não estava mais 
dentro do meu perfil. Aí, com o curso, eu saí da Mercedes e fui para outras 
empresas. Eu comecei a trabalhar no ramo da serralheria. Eu entro na 
serralheria, eu tinha feito curso de desenho, fiz curso de solda, fiz outros 
cursos, aí eu tinha mais possibilidades (OLIVEIRA, 2019). 
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5.4.4 Movimentos sociais/militância75 

 

Ao longo das entrevistas, os depoentes evocaram inúmeras memórias de 

militância em movimentos sociais, sobretudo no sindicalismo, conforme Quadro 27. 

Em algumas narrativas, ficou visível que eles buscavam “defender uma causa ou 

transformar a sociedade através da ação” (MILITANTE, 2020, s.p.).  

 

Quadro 26 - Macrocategoria Movimentos Sociais/Militância 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA CLÁUDIO JOÃO VICENTE 

Movimentos 
sociais/militância 
 
 
 
 
 

Movimento 
partidário 

 x x x 

Movimento 
operário 

 x x x 

Movimento 
religioso 

  x  

Ideário  x x x 

Sindicato  x x x 

Metalúrgicos  x x x 

Pelegos  x x x 

Intervenção  x x x 

Solidariedade Fundo de greve x x x 

Sociabilidades Bar x   

Greve Assembleias/ 
piquetes 

x x x 

Estratégias de luta x x x 

Papel da 
mulher 

Esposa do 
metalúrgico 

x x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

João Paulo não participou de movimentos sociais antes de se tornar 

metalúrgico. “Quando eu entro no movimento sindical, eu começo a ter uma visão 

mais política ou com as organizações políticas da época, em 1969. Foi, aí, o meu 

                                                
75 Assim como no capítulo anterior, João Paulo, Cláudio e Vicentinho começaram a participar de 
movimentos sociais quando ingressaram no mercado de trabalho. Dessa forma, os temas militância e 
sindicalismo estão interligados em suas narrativas e, por essa razão, unimos essas duas 
macrocategorias. 
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primeiro contato com as organizações de esquerda, que eram chamadas”. A partir de 

então, foi sendo criada uma consciência política e suas ações passaram a ser guiadas 

por um ideário voltado para as causas sociais.  

 
Então, a partir de dois anos depois eu começo a despertar alguma coisa [...]. 
A gente começa a buscar alternativas. A gente buscava o seguinte: há 
alguma coisa errada, essa questão da desigualdade. Então, nós achávamos 
que poderíamos mudar. Então a gente começou a participar de vários 
movimentos. Até então, eu não participava de nenhuma organização. E até 
hoje eu não participei e não participo de nenhuma organização a não ser a 
organização do movimento sindical. E depois, em Diadema, com o 
movimento social. Que acabavam se casando, se juntando, né? O 
movimento sindical com o movimento social. Porque o movimento sindical 
sempre apoiava o movimento social e vice-versa. Então a gente ficava 
nesses dois movimentos e a gente foi construindo o movimento na grande 
São Paulo, especificamente, no grande ABC e mais especificamente ainda, 
em Diadema, onde eu moro até hoje. Então, a gente sempre trabalhava 
nesse aspecto da organização. Organização de você buscar os seus direitos. 
Trabalhava sempre com a questão da desigualdade (OLIVEIRA, 2019). 
 

Cláudio também passou a se envolver com movimentos sociais apenas depois 

de seu ingresso na área da metalurgia. Foi na Ford que ouviu falar pela primeira vez 

a palavra greve, logo no primeiro dia de trabalho. Quando chegou para trabalhar, não 

o deixaram entrar. “Não, não pode entrar essa semana. Está suspensa entrada. Só 

semana que vem. A gente vai avisar”, informaram na portaria. “Eu fiquei de passar lá 

na segunda-feira cedo. Na segunda-feira seguinte, eu passei cedo, já mandaram 

entrar. Já fui com intenção de trabalhar. Já fiquei. Entrei, fui levado para 

ferramentaria”. O seu chefe, assim que o viu, o chamou:  

 
‘Olha, tenho uma notícia aqui para você, talvez você não vai gostar muito 
não. Não dá para manter com você o que foi acordado, a questão de salário. 
A gente não pode manter esse salário. Tivemos um contratempo aí, não 
vamos poder manter o seu salário’. Eu falei: “Poxa, vocês fazem eu pedir a 
conta da GM”. Aí, ele foi na porta, olhou para um lado, olhou para o outro, 
fechou a porta e falou: ‘Teve uma greve. Teve um aumento de 10%. Então, 
a sua faixa vai ser 10% mais alta’. [risos] Eu falei: [risos] “Opa, tudo bem, se 
todo mal fosse esse tava bom” (ROSA, 2019). 
 

Já Vicentinho, em apenas um momento da entrevista, evocou memórias de 

movimentos sociais antes de ingressar nas empresas metalúrgicas, quando vivenciou 

na infância a participação de seu pai no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Rio 

Grande do Norte, um dos primeiros a se filiar, como ele mesmo enfatizou. Aliás, “[...] 

eu fui em assembleia com ele”. Das memórias evocadas desse período, ele confirma 

que uma delas foi mais significativa: 
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E teve um momento muito marcante que foi... eu quero confessar que não 
me lembro exatamente o ano, se foi em 1966. Foi um ano de uma grande 
seca antes da seca de 1970, que foi uma das maiores. Meu pai me pega pelo 
braço... a cidade é pequena. Atravessamos a cidade e chegamos em uma 
das igrejas, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ele com uma foice na 
mão, de um lado a igreja, do outro lado, a prefeitura. Ele com a foice na mão, 
me deixa na calçada e fala: ‘meu filho, não saia daqui. Eu vou pegar comida 
para nós. Estamos todos passando necessidades’. E aí, não foi somente ele, 
daí a pouco era um monte de operários, trabalhadores, com foice, com 
peixeira. E desceram ali no beco que separava a Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário com a prefeitura e foram até um armazém que tinha na beira do 
rio. Nesse armazém eles iriam invadir o armazém para pegar o que tinha lá 
dentro, de comida. Então, chegou o prefeito, e o prefeito abriu o armazém e 
fez a distribuição. Evitando assim um conflito maior (SILVA, 2020). 
 

Vicentinho chegou a São Paulo em 1976 e no ano seguinte já começou a 

participar do SMSBCD. “E em 1978, 1979, 1980 eu já estava no meio das greves”. 

João Paulo começou a trabalhar na Mercedes-Benz em 1970 e foi lá que despertou 

para o movimento sindical. “Porque eu sempre gostei de ler, né? Então eu já entendia 

um pouco dessa questão, me interessava um pouco as questões do movimento 

sindical. Foi na Mercedes que eu tive o meu primeiro contato com o sindicato”. Quatro 

anos depois, em 1974, saiu de lá “[...] porque na empresa grande você era que nem 

um robô, você só fazia aquele tipo de peça, você só fazia aquele tipo de serviço e 

aquilo não me agravada, e aquilo não estava mais dentro do meu perfil”.  

Em 1975 João Paulo se associou ao SMSBCD. “Fiquei sócio e aí começamos 

a participar”. De 1975 a 1981, quando se tornou diretor do Sindicato, colaborou como 

ativista sindical (também conhecido como sombra), definição daqueles que não 

tinham estabilidade no emprego e atuavam nos bastidores recolhendo informações e 

passando-as para a diretoria executiva. Nessa função, não podia aparecer: 

 

Porque o seguinte, era aquilo que a gente via dentro da fábrica, o que estava 
de errado. Você não tinha estabilidade, você fazia com que estas 
informações chegassem ao sindicato, muitas vezes, de forma anônima, 
porque você não podia aparecer, porque se você aparecesse a empresa 
saberia que seria você e seria demitido. E a gente tinha algum sucesso, 
noutros momentos nós não tínhamos sucesso, porque a gente era 
descoberto (OLIVEIRA, 2019). 
 

João Paulo usava as atribuições de seu cargo — serralheiro de manutenção 

— a favor do movimento sindical, como estratégia de luta.  

Nesse setor você tinha que rodar a fábrica. Então, eu trabalhava com... 
quebrou a peça tal, você tinha que ir lá arrumar, quebrou o motor tal, você 
tinha que ir lá arrumar, fazer adaptações. Quebrou a terça, quebrou a 
tesoura. Terça e tesoura são partes de telhados, aquelas barras de ferro que 
formavam uma tesoura. Então, você tinha que fazer manutenção em cima. 
Você tinha que fazer manutenção em caixa d'água, porque tem toda uma 



206 
 

parte de ferragem. Então, você corria a empresa todinha. Você conhecia 
cada detalhe dentro da empresa, entendeu? Então, você pegava essas 
informações e passava no papel. As vezes a gente colocava isso num papel, 
às vezes via Correios. Às vezes, você entregava numa caixa que tinha aqui 
no Sindicato. Você entregava, que era uma forma de você entregar o 
documento para o diretor do Sindicato, para que você não aparecesse. Se 
aparecesse você estava complicado (OLIVEIRA, 2019). 

 

Vicentinho também usava tática semelhante para passar mensagens aos 

trabalhadores. Logo na primeira metalúrgica em que trabalhou começou a envolver-

se na luta pelos direitos dos trabalhadores. Os companheiros, sabendo que era sua 

atribuição passar de máquina em máquina por toda a fábrica, começaram a pedir para 

que ele avisasse a todos os trabalhadores que iriam realizar uma greve. 

 

O pessoal falava: 'olha, nós vamos parar amanhã. Pavão76, você vai ter que 
passar de máquina em máquina para avisar o pessoal, que eu mandei dizer 
– o rapaz chamado João – que amanhã, quando, der 9 horas em ponto, 
vamos parar, que era uma greve. Então, dava 9 horas todo mundo sabia 
através de mim que eu estava avisando que o João tinha pedido para todo 
mundo parar (SILVA, 2020). 

 

Mas não só essa estratégia de luta era utilizada pelos metalúrgicos. Outra, 

simples, mas eficaz, foi empregada quando o governo militar intensificou a 

perseguição aos sindicalistas. 

 
Quando a coisa ficou um pouco mais radical, que eles começaram a vir para 
cima da gente, a gente também foi um pouco mais radical. Nós criamos os 
preguinhos lá que... eu esqueço o nome deles toda hora [...]. A gente soldava 
dois pregos, cruzados assim ó [faz gancho com os dedos e cruza], de todo 
jeito ele sempre tinha três pontos no chão e uma ponta para cima, sempre 
tinha. Dois pregos... miguelito a gente chamava. Essa peça, quando ela 
pegava aqui assim ó [imita com a mão], apoiava essa aba aqui... essas duas 
que eram as de cima. Fazia o contrário também... sempre tinha uma ponta 
para cima. Os ônibus não passavam para trazer a turma para trabalhar. Isso 
acontecia lá em Sapopemba, lá na divisa de São Caetano do Sul, lá na divisa 
de São Paulo... os lugares que passavam os ônibus, estava a turminha nossa 
para jogar lá, para não deixar eles passarem (ROSA, 2019). 
 

Essas lutas, reivindicações e greves foram atreladas, diversas vezes, à 

solidariedade, personificada nesses casos no fundo de greve. Coutinho e Castilho 

(2018, p. 118), em um estudo sobre o tema destacaram que “o Fundo não apenas 

                                                
76 O próprio Vicentinho contou o motivo do apelido: “lá eu já ganhei um apelido, começaram a me 
chamar de pavão. Como era uma empresa que trabalha para Volkswagen e a Volkswagen se 
preocupava muito com a qualidade do produto, a Volkswagen colocava um funcionário da Volks, 
acompanhando a qualidade da produção naquela fábrica. Nós viramos amigos, inclusive, Seu João. 
Aí, ele me deu uma capa, uma capa da Volks. Mas uma capa compridona. Aí pegou o apelido de 
Pavão” (SILVA, 2020). 
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nasceu da solidariedade, ele a difundiu como pressuposto básico para garantir a 

mobilização operária e a própria sobrevivência. A solidariedade [...] foi elemento 

marcante na sua criação”. 

João Paulo destacou que em muitos momentos, “a sustentação da greve, dos 

41 dias de greve [de 1980], só foi possível por causa do fundo de greve, da 

solidariedade do país inteiro”. A ajuda vinha não só do ABC Paulista: 

 
Do país inteiro a ajuda... vieram caminhões de mantimentos. Nós usávamos 
o espaço da Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, que o padre era o 
Odair, na época. Ele abriu para nós e disse: “ó, vocês não têm sindicato, 
vocês não têm nenhuma estrutura, usa”. Nós usamos a igreja como uma 
sede do sindicato. Então aí veio solidariedade. Era a população da grande 
São Paulo todinha fazendo arrecadação de mantimentos. “Doe o que você 
quiser. Um quilo de arroz, meio quilo de arroz, uma lata de óleo”. Vinha. 
Então deu a sustentação da greve de 41 dias em 1980 (OLIVEIRA, 2019). 

 

Somados às ações de solidariedade do fundo de greve estavam os momentos 

de socialização dos trabalhadores, que também os uniam em prol de um bem comum. 

Cláudio citou alguns desses espaços usados pelos trabalhadores. “Ficava nos bares 

tomando cachaça, [...] jogar sinuca”.  

Não só a sociabilidade e a solidariedade fortaleciam o movimento sindical. O 

apoio da família, principalmente das esposas dos metalúrgicos, foi, muitas vezes, 

essencial pela continuidade do movimento grevista. Mesmo em muitos momentos 

parecendo estar fadadas a coadjuvantes no processo, em algumas passagens é 

possível perceber claramente sua importância. Na fala de João Paulo, por exemplo, 

é perceptível que, sem o apoio de sua esposa talvez não tivesse sido possível “[..] 

entrar no movimento sindical com a cara, com o corpo, com a alma”, citando sua 

própria fala.  

 
A minha mulher, até hoje, às vezes em conversa com ela, ela sempre falou 
comigo e, de vez em quando, a gente lembra um pouco a nossa história 
dentro de casa. Ela falava que era o seguinte: ela era viúva de marido vivo. 
Porque eu ficava mais fora de casa do que dentro. Então eu ia em casa 
apenas para dormir. Quando eu chegava minha mulher já estava dormindo. 
Eu saía muito cedo, ela estava dormindo. Eu não vi os meus filhos 
crescerem. Isso é uma coisa que ela me cobra e com razão. Hoje ela entende 
isso, hoje o meu filho e a minha filha entendem isso. Mas eu não vi os meus 
filhos crescerem. E não ajudei a os educar. Eu entrava... como dizem, eu 
entrava com o dinheiro. Eu entrava com a minha mão de obra e ela cuidava 
de tudo porque eu estava envolvido na luta (OLIVEIRA, 2019).  

 

Cientes da ausência que a vida sindical impunha para o convívio familiar, a 

diretoria do Sindicato alertava aos metalúrgicos que só aceitassem cargos se 
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tivessem o consentimento das suas esposas. Vicentinho deixou bem claro isso 

quando narrou o momento em que foi convidado a participar:   

 
Um dia eu estava na fábrica, o Djalma chega: ‘Vicentinho, quero te convidar 
para você fazer parte da diretoria do Sindicato. Nós estamos montando uma 
chapa, então vim te convidar’. Falei: “olha Djalma, obrigado pelo convite”. 
Mandou-me falar com a minha mulher, conversar com ela, porque, negócio 
difícil essas coisas [risos] (SILVA, 2020). 

 

A importância das mulheres para o movimento era pauta frequente, como 

podemos ver na notícia divulgada no ABCD Jornal, conforme Fig. 28. 

 

Figura 28 - Apoio total das mulheres na luta 

 
Fonte: ABCD Jornal (1980). 

 

Se por um lado existia a união de esforços em prol do movimento sindical, 

também havia os que lutavam contra os pelegos, que são sempre lembrados nas 

falas dos três depoentes. E eles não eram apenas integrantes do governo militar, 

muitas vezes estavam entre os trabalhadores, como apontou Vicentinho ao abordar 

as dificuldades enfrentadas na luta dentro das fábricas. “Porque não é só na hora da 

greve. É campanha, briga com chefia, aquela história toda. Peão pelego. Tudo aquilo 

a gente tinha que enfrentar”.  
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Fechando a análise das narrativas presentes na macrocategoria movimentos 

sociais/militância, foi possível perceber que essas memórias foram evocadas pelos 

três com teor ideológico. Isso porque nossos depoentes são militantes políticos e, “[...] 

na memória política, os juízos de valor intervêm com mais insistência. O sujeito não 

se contenta em narrar como testemunha histórica ‘neutra’” (BOSI, 2001, p. 453). Ao 

contrário, “ele quer também julgar, marcando bem o lado em que estava naquela 

altura da História, e reafirmando sua posição ou matizando-a” (BOSI, 2001, p. 453).  

 

5.4.5 Regime de governo 

 

Praticamente misturadas com as narrativas da macrocategoria anterior estão 

aquelas evocadas sobre as ações da ditadura militar para coibir a organização dos 

trabalhadores. Violência e prisão eram ações constantes praticadas contra os 

sindicalistas que utilizavam diferentes mecanismos de sobrevivência, como a 

clandestinidade e o autoexílio, razões pelas quais estiveram presentes nas narrativas 

dos depoentes, conforme Quadro 27.  

 

Quadro 27 - Macrocategoria Regime de Governo 

MACROCATEGORIA CATEGORIA MICROCATEGORIA CLÁUDIO JOÃO VICENTE 

Regime de governo Democracia     

Ditadura 

militar 

Violência   x 

Prisão x x x 

Mecanismos de 

sobrevivência 

x x x 

Clandestinidade  x x 

Autoexílio  x  

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Apesar de autoexílio ser comumente definido como a ação do sujeito deixar 

voluntariamente seu país de origem, geralmente devido a questões políticas, étnicas 

religiosas ou econômicas, aqui é tratado como saída espontânea da pessoa do lugar 

onde vive, independentemente se o deslocamento se deu no mesmo país ou não. Foi 
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o que sucedeu a João Paulo: precisou sair de casa e ficar escondido para manter sua 

integridade física e não ser preso.  

 
Tive que ficar sumido um bom tempo, né? Aqui mesmo. Eu não fui exilado. 
Em determinados momentos eu acabava me autoexilando para que não 
fosse preso. Então eu tinha que escapar. E era uma palavra de ordem entre 
nós. Nós tínhamos que fazer de tudo para não ser preso. Porque se 
fossemos presos poderíamos sofrer graves consequências e aí a gente não 
sabia até que ponto a gente ia aguentar. Então nós tínhamos o lema 
seguinte: “caiu, segura o máximo que você puder. Não abra o bico senão é 
complicado” (OLIVEIRA, 2019). 
 

Para preservar não só a sua vida como a de sua família, era necessário adotar 

alguns mecanismos de sobrevivência, como ocultar detalhes de sua militância. 

 

Então a minha mulher, não só a minha, mas, as mulheres de outros 
companheiros militantes também, elas não sabiam da nossa realidade. 
Porque era uma forma de preservar a integridade delas. Porque se nós 
caíssemos, caíssemos seríamos presos, eles poderiam ir às nossas casas e 
as mulheres, se elas soubessem onde a gente estava, era mais fácil. Então, 
a gente estava sempre omitindo para as nossas esposas onde nós 
estávamos, o que nós íamos fazer. Era uma forma de preservar a integridade 
delas e dos filhos. [...] Era uma forma de mantê-las protegidas (OLIVEIRA, 
2019).  
 

Para se organizar dentro da fábrica, era necessário adotar alguns 

procedimentos para não serem descobertos.  

 
Então você tinha que ir descobrindo, aos poucos, com quem você podia 
contar e quem era ligado, que tinha esse foco, que tinha esse objetivo. Então 
a gente tinha que ir descobrindo. Quando você descobria, sabia, mais ou 
menos, a pessoa, você usava algumas palavras que tínhamos na época. É 
como se fosse uma senha para tentar descobrir se aquele companheiro seria 
ou não dentro do nosso campo. E a gente, muitas vezes, pegava o 
companheiro errado. E aí pronto, aí tinha que sair correndo para não ser 
preso, aquele negócio todo. [...] Então você tinha que fazer dentro das 
empresas, descobrindo aos poucos, né? (OLIVEIRA, 2019). 

 

Mesmo com todas as precauções tomadas, muitas vezes a prisão era 

inevitável. Cláudio, por exemplo, foi detido duas vezes enquanto distribuía o jornal do 

Sindicato, conforme Fig. 29.  
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Figura 29 - Ficha de uma das detenções de Cláudio Rosa 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo (1980). 

 

Na primeira prisão, “[...] estava fazendo entrega de boletim, essas coisas, e 

chegou uma polícia. O companheiro Mané estava lá brigando com as pessoas, e aí 

eu tinha que apoiar o Mané, eu estava junto, né? Aí a polícia chegou e nos deteve”. 

Em outra ocasião, ele e mais dois companheiros estavam no túnel que dá acesso à 

portaria da Volkswagen77, também distribuindo boletins quando foram surpreendidos 

pela chegada da polícia. 

 
Estávamos em três do lado de cá: eu, o companheiro Araújo, [...] e a 
Angélica. [...] Então fomos os três distribuir boletim lá. Como era início do 
trabalho, chegamos lá com um pacote grande. Começamos a distribuir, [...] 
e aí, de repente, eu olho assim, vem vindo a polícia. Eu peguei das mãos da 
Angélica: “me dá esses boletins”, peguei os boletins, pus em cima dos meus, 
dei um para ela: “sai como se fosse funcionária e vai embora. Avisa o doutor 
Mauricio” [advogado dos sindicalistas]. [...] Aí fomos presos, eu e o Araújo. 
Ficamos, mais ou menos, umas duas horas. A primeira vez, quando nós 
chegamos na delegacia, o doutor Maurício já estava lá. Talvez até por outros 
casos, mas a gente foi atendido imediatamente, o delegado soltou a gente. 
Na segunda vez, ficamos duas horas lá dentro da cadeia, depois fomos 
soltos. Não teve nada. Depois eu fui prestar depoimento lá no DEOPS 
(ROSA, 2019). 
 

O principal questionamento durante seu depoimento, segundo Cláudio, foi em 

relação ao conteúdo do material que estava distribuindo ao ser detido, conforme Fig. 

30.  

 

Acho que o cara ficou com a mão inchada de tanto bater na mesa, no dia 
[risos]: ‘quem é que pôs nesse boletim guerra é guerra?’ No boletim estava 
escrito ‘guerra é guerra’. O boletim que mais provocou a ditadura foi esse aí. 
‘Quero saber quem foi!’. “Foi feito normal, alguém escreveu assim, sei lá”. 

                                                
77 O túnel que está localizado no km 23,5 da Via Anchieta e dá acesso à portaria na Volks é a Avenida 
José Fornari, em São Bernardo do Campo. Era um trajeto muito utilizado pelos metalúrgicos para 
chegar até a fábrica.  
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‘Quem foi que escreveu isso aqui?’ “Não sei”. A mesa, coitadinha, está 
chorando até hoje, de tanto apanhar (ROSA, 2019). 

 

 

Figura 30 - Boletim do SMSBCD distribuído (guerra é guerra) 

 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo (1980). 

 

Para evitar esse tipo de situação, muitas vezes, a saída era atuar na 

clandestinidade. Vicentinho, em 1979, foi chamado para participar de um grupo 

clandestino na cooperativa da Mercedes, o Conselho Consultivo da Cooperativa, para 

ajudar na organização das lutas dos trabalhadores. “Mais para discutir como levava 

material [para a fábrica], como denunciar chefe, aquela coisa toda”.  

João Paulo também atuou de forma clandestina várias vezes até se tornar 

membro da diretoria do Sindicato e conquistar estabilidade.  

 

A gente se reunia de forma clandestina, esses militantes, esses ativistas que 
não podiam aparecer, e trocávamos ideias, trocávamos estratégias de como 
trabalhar para que o sindicato pudesse ir à empresa. Quando o diretor do 
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sindicato chegava na empresa naquele momento, ele conhecia algumas 
questões dentro da fábrica (OLIVEIRA, 2019). 

 

Assim como no subitem anterior, a macrocategoria regime de governo compôs 

grande parte das memórias evocadas pelos três depoentes.  

 

5.4.6 Atuação profissional   

  

João Paulo e Vicentinho nasceram em áreas rurais e seus pais tinham como 

profissão e principal fonte de renda a atividade agrícola. João Paulo não citou 

expressamente, mas sua narrativa nos deu a entender que logo na infância ajudou 

seu pai na roça. Já Vicentinho foi mais direto: “trabalhei com meu pai no roçado, 

também vendi pão na cidade, vendi cocada”. Os dois, portanto, atuaram em 

atividades rurais, conforme Quadro 28. 

 

Quadro 28 - Macrocategoria Atuação Profissional 

MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CLÁUDIO JOÃO VICENTE 

Atuação profissional Atividades 
rurais 

  x x 

Atividades 
urbanas 

Indústria x x x 

Comércio/serviços x  x 

Comunicação    

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Cláudio é originário da área urbana (São Paulo, capital) e não teve contato com 

atividades agrícolas, sendo o seu primeiro trabalho na área de serviços. Com 10 anos, 

foi ser engraxate na estação de trem em São Caetano e, aos 11, ingressou no setor 

industrial como ajudante, em sua primeira metalúrgica. Permaneceu na mesma 

empresa até os 15 anos, tendo de se afastar por problemas de saúde. “Saí de lá com 

15 anos, com dermatite dermatose nas duas mãos, totalmente inflamadas. Aí, tive 

que fazer um tratamento longo, fui proibido pelo médico de voltar a ter contato com 

esses tipos de óleos”. Impedido de ficar na metalúrgica, passou a trabalhar em 

diversos restaurantes em São Caetano, até os 18 anos, quando teve que servir o 

exército. 

 



214 
 

Com 18 anos e pouco, eu fui convocado para o exército. Com 19 anos eu 
comecei a servir o Exército. E, no Exército, eles queriam que eu ficasse lá e 
eu resolvi não... não queria ficar, não queria ficar e falei para eles que queria 
ser ferramenteiro. E o capitão da nossa companhia tinha ido com a minha 
cara, me deu uma carta de apresentação. Eu fui no Senai. Depois de vários 
e vários dias, várias e várias negociações, eu consegui (ROSA, 2019). 
 

Devido ao bom desempenho no curso, Cláudio foi convidado por um professor 

para trabalhar em uma empresa de formas e borracha. “Fui lá ser torneiro e também 

ajudar na bancada. A firma chamava Adnaloy, que é e Yolanda ao contrário. Fiquei lá 

um tempo. Depois, era o mesmo dono, fui trabalhar na Macplast”. Até que, um dia, ao 

passar na frente da fábrica da General Motors (GM), leu em uma placa uma 

oportunidade de emprego: “precisa-se de ferramenteiro”.  

 

Fui me oferecer para fazer o teste lá. O cara pegou, xingou e falou assim: 
‘Aqui não pega meio oficial, só pega oficial. Se você quiser fazer um teste, 
faça’. “Ó, com o maior prazer”. Fazendo Senai, trabalhando com acabamento 
fino, que era de plástico, moldes plásticos. Fiz o teste e passei com os dois 
pés nas costas. Nem foi com um, foi com os dois pés nas costas. Fácil, fácil. 
[...] Comecei a trabalhar na GM (ROSA, 2019). 
 

O horário de trabalho de Cláudio na GM era das 18h às 6h, de segunda a 

segunda. “Projeto do Chevette atrasado e eu queria trabalhar de dia”. Sua esposa 

saia de casa às 4h da manhã para trabalhar e retornava às 16h, justamente quando 

ele precisaria sair para trabalhar. “Não ia ter Roberto [seu filho], não ia ter mais 

ninguém. Só de domingo eu ia ver ela. E ela trabalhava de segunda a sábado. [...] eu 

queria estar junto, né? Apaixonadão que eu era, molecão”. Nem chegou a pedir 

alteração do horário de trabalho na GM. Coincidentemente, passou de ônibus na porta 

da Ford e mais uma vez viu uma placa com a vaga de ferramenteiro.  

 

Conversei com uma pessoa lá que estava fazendo a seleção, pegando as 
pessoas, ele perguntou que tipo de área que eu trabalhava. Eu falei que eu 
trabalhava no tryout da GM. Tryout é experiência de ferramenta. 
Teoricamente, um dos pontos mais qualificados dentro da ferramentaria. É 
aquele que determina se a peça está boa se está ruim, aquele que dá o 
acabamento final. E depois que eu falei para ele, ele fez uma proposta para 
mim, para eu entrar na Ford. Eu falei: ‘Mas eu teria que pedir a conta na GM’. 
Ele falou: ‘A gente compensa você financeiramente. O seu salário, você vai 
ser recompensado aqui’. Não é que ele me prometeu mundos e fundos, é 
que é o seguinte. O salário da GM era muito baixo, porque eu era menino 
quando eu entrei lá, não tinha a profissão de ferramenteiro, e a faixa deles já 
era de ferramentaria mesmo. Então teve uma evolução salarial gigante. Mas 
ainda assim, essa faixa salarial era maior que as outras empresas 
automobilísticas. Eu entrei... eu não entrei na primeira faixa, eu entrei na 
segunda faixa, entendeu? (ROSA, 2019). 
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Cláudio foi colocado no setor de ferramentaria. Ele contou que sua passagem 

pela empresa foi curta, pois o projeto para o qual havia sido contratado (Corcel 

Onça78) estava com problemas, “não sabiam qual peça estava certa, qual peça estava 

errada. Pararam tudo, parou tudo”. Com o tempo ocioso, ele e demais companheiros 

fizeram outras atividades. “Pintamos chão, limpamos as máquinas lá. Quando acabou 

esse outro projeto, começamos a jogar truco com a diretoria, com a chefia. Isso 

passou mais um ano nessa brincadeira. Aí, começaram a mandar gente embora”. Um 

de seus companheiros saiu da Ford, entrou na Mercedes e mandou um recado: “Ó, 

se o Cláudio for mandado embora, manda ele vir para Mercedes. Que a Mercedes 

está pegando, está pegando e muita gente”. E foi isso que aconteceu. Em 28 de 

fevereiro de 1974, foi demitido e no dia 2 do próximo mês “fez a ficha” e entrou na 

Mercedes-Benz, sua última empresa. 

As memórias evocadas por Vicentinho sobre sua atuação profissional após a 

passagem pela roça englobaram atividades em diversos setores. “Trabalhei na 

limpeza pública, trabalhei numa oficina que fazia brinquedos, carrinhos de madeira. 

Olha só o destino, depois eu fui para Mercedes-Benz”. Depois atuou na construção 

civil como servente de pedreiro e, em 1970, “eu trabalhei na grande seca, no serviço 

de emergência79, [...] na construção de estradas, rodagens, açudes”. Na mesma 

cidade foi onde teve seu primeiro emprego formal, já com 18 anos em uma 

mineradora, atividade que exerceu por dois anos. No dia em que completou 20 anos, 

se mudou para São Paulo com a promessa de emprego garantido.  

 

Eu trabalhava na mineração e, essa mineração, os donos eram de São Paulo 
e um dos donos, chamado doutor Vicente, tinha uma construtora em São 
Paulo. Então eu falei para ele: “olha, doutor Vicente...” ele raramente ia lá, 
“eu tô pedindo demissão, eu vou sair, eu quero ir para São Paulo. Eu gostaria 
que você arranjasse um emprego para mim lá”. Ele falou: “não, pode ir. O 
emprego seu está garantido lá. Então, eu não sabia para onde ir, mas sabia 
que tinha um emprego (SILVA, 2020). 

 

Devido a alguns desencontros com o antigo patrão que prometera emprego na 

capital paulista, acabou não trabalhando na construtora. No fundo da casa onde 

moravam, conheceu um rapaz que era vigilante e o indicou para uma vaga. “Ele falou: 

                                                
78 Projeto Onça, como era chamado internamente pela Ford o carro Corcel II.  
79 De acordo com Carvalho (1994, p. 150 apud SABINO, 2002, p. 47), na primeira grande seca do 
Nordeste, em 1970, foram instituídas frentes de serviço, ou seja, “programas emergenciais de combate 
aos efeitos das secas, propostos pelo Governo Federal que classicamente se concentravam em ações 
de renda (frentes), alimento (cestas) e água (carro-pipa). Tal conjunto de ações foi deflagrado quando 
o flagelo da seca começa a causar a instabilidade social, e se torna viável com a ocorrência de saques”.  
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'ô Vicente, você sabe ler rapaz, então você vai trabalhar de ajudante de pedreiro aqui? 

Vamos fazer o teste de vigilante. Quem sabe?’” Aí eu fui fazer o teste de vigilante e 

não fui mais procurar a empresa”. Nessa primeira empresa foi fazer o teste para 

vigilante e passou e foi encaminhado para o treinamento. “A gente ganhava refeição 

e passagem de ônibus do Ipiranga até... era para os lados da rua dos Timbiras, era 

ali perto do minhocão”. Ao terminar a capacitação, agendaram o dia para que os 

novos funcionários recebessem o uniforme. Vicentinho contou que o homem que 

estava responsável pela entrega do fardamento estava zombando das pessoas, o que 

o deixou muito incomodado:  

 

A pessoa chegava e ele dizia: ‘você agora tampinha’, porque o rapaz era 
baixinho. Aí vinha o outro: ‘e aí narigão’, com outro rapaz. E foi, e foi... Eu 
não estava gostando daquilo, estava incomodado com aquilo, brincadeira 
sem graça, sem conhecer ninguém. ‘Aí borrachudo’, ‘aí tambor’, porque o 
rapaz era forte, era gordo. E assim vai. Eu falei: ‘ele vai falar alguma coisa 
comigo também, deve falar’. Só que eu não sabia das coisas aqui de São 
Paulo. Eu sei que quando ele falou assim: ‘e você baianinho’. Eu falei: “ó, eu 
não sou baiano, eu sou do Rio Grande do Norte”. Aí ele falou: ‘você é bocudo 
hein?’. “Não, você falou baiano, eu sou do Rio Grande do Norte”. Peguei os 
equipamentos e fui embora. Quando eu estava descendo as escadas, eles 
chegaram e falaram: ‘não, você tem que devolver todos os equipamentos, a 
empresa não quer você, não’ (SILVA, 2020). 

 

Indignado com aquela situação, prosseguiu procurando emprego, agora na 

construção civil. Continuava incentivado pelos amigos a procurar outra área, pois era 

um dos únicos entre eles que sabia ler. Enquanto não encontrava uma oportunidade 

formal, foi trabalhar como lavador de carros em um posto de gasolina. “Bom, então 

enquanto eu procuro lá, vou lá, eu vou ser lavador aqui. Ganhava o almoço, tinha o 

restaurante do lado e, no final dia, ganhava gorjeta. Ele pegava as gorjetas do pessoal 

e dividia com todos nós”.  

Morando ainda de favor na casa de outro morador de Acari que havia migrado 

para São Paulo antes dele, acabou indo para a casa de um primo em São Bernardo 

do Campo por intermédio de sua mãe.  

 
Bom, nessa agonia, de repente a minha mãe, por isso que eu falo que a 
minha mãe era danada, a minha mãe descobre o endereço de um primo meu 
que estava em São Paulo. Ela manda uma carta para o meu primo e nesta 
carta ela dizia que eu estava lá. Eu nunca queria incomodar nenhum parente 
meu que estava em São Paulo. Daqui a pouco, num belo domingo, chega o 
meu primo. Fala: ‘ô Vicente, você está por aqui? Minha tia mandou esta carta, 
eu não sabia, ela me deu o endereço. Ah não, vamos lá para casa, vamos 
morar lá em São Bernardo do Campo’ (SILVA, 2020). 
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Mudaram-se para a casa do primo. Foi quando teve seu primeiro contato com 

o ABC Paulista. “Eu fui bem orientado por ele sobre quais ônibus pegar. Com as 

panelas na cabeça [...] e com aquelas malas”. Seu primo era trabalhador metalúrgico 

e morava sozinho nos fundos de uma casa. “Mas comigo e a mulher no fundo de uma 

casa, não dava certo né? Mas, aguentou a gente ali por uns oito, dez dias”. Começou, 

então, a procurar emprego e um lugar para morar.  

 
Aí eu cheguei numa roda de pessoas na frente de uma casa, que estavam 
tentando colocar um poste na frente de uma casa. Eu falei: 'olha, estou 
procurando emprego, acabei de chegar, cheguei do Nordeste, estou aqui... 
vocês sabem me dizer onde tem um lugar para morar? Estou procurando 
trabalho’. [...] Aí uma outra pessoa falou: 'olha, no fundo da minha casa tem 
um quarto, ele é seu'. Eu fui direto para o quarto. O quarto estava 
abandonado, tivemos que limpar, não tinha nada. E ali eu fui morar (SILVA, 
2020). 

 

A nova moradia ficava na cidade de Diadema e, no caminho da casa do primo 

até lá, passou em frente de uma fábrica chamada Tamet e viu os empregos 

disponíveis. “Precisa-se de inspetor, precisa de ferramenteiro, precisa de apontador”. 

Começou lá sua carreira em metalúrgicas na função de apontador.  

De apontador passou a inspetor de qualidade e, em seguida, foi promovido 

para o setor de controle de qualidade. Após levar uma advertência da empresa 

injustamente devido à produção errônea de peças para os trilhos do metrô, ficou 

indignado e foi procurar outro emprego.  

 
Já estava bem, tinha uma bicicleta. Procurava para um lado, procurava para 
o outro. Cheguei na porta da Mercedes. [...]. Cheguei lá e perguntei: “vocês 
estão precisando de inspetor?”. “Estamos sim. Entra aí”. Entrei. Cheguei lá 
eles falaram: “ó, então me dê a sua carteira”. Mostrei a carteira. “Está bom, 
então você vem aqui às 2 horas da tarde para fazer um teste. Gente, quando 
ele disse isso, imagina. Mercedes-Benz! Eu trabalhava numa empresa que 
tinha 150 funcionários. Mercedes-Benz! Eu saí de volta para o Jardim Ruyce, 
onde eu morava, de bicicleta. Era uma velocidade tão grande. Passei em 
Piraporinha correndo para dar a notícia que ia fazer o teste. Para falar para 
o meu compadre, que já trabalhava na Mercedes. Só que ele trabalhava 
numa outra seção. Eu voltei à tarde, fiz o teste e passei no teste. Aí, entrei 
na Mercedes-Benz. Como eu já era sócio do sindicato, então foi feita só a 
transferência. Aí fiquei na Mercedes-Benz por 25 anos. (SILVA, 2020) 

 

João Paulo também trabalhou na Mercedes, pouco depois de sua chegada em 

São Paulo. Seu primeiro emprego foi na área de serviços, atuando na construção civil. 

Em seguida, ingressou na Mercedes-Benz, em 1970, permanecendo por quatro anos 

“[...] porque na empresa grande você era que nem um robô, você só fazia aquele tipo 

de peça, você só fazia aquele tipo de serviço e aquilo não me agravada, e aquilo não 
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estava mais dentro do meu perfil”. Fez alguns cursos, se aperfeiçoou e então foi 

trabalhar em outras empresas, no ramo da serralheria. “Eu entro na serralheria, eu 

tinha feito curso de desenho, fiz curso de solda, fiz outros cursos, aí eu tinha mais 

possibilidades”. Ele narrou que nesse período era normal a troca constante de 

emprego devido a várias causas: “primeiro porque a empresa buscava bons 

profissionais. Então, eu mal saía de uma empresa, já entrava na outra. E isso, para 

mim, era positivo”. E, nesse momento, ele revelou que ainda não havia sido 

descoberto no movimento sindical. Quando começou a se engajar mais, aí a razão 

para a mudança de emprego passou a ser outra: 

 

E, às vezes, eu não tinha muito cuidado, eu sempre dava um passo além e 
nesse passo além era descoberto e no dia seguinte eu era convidado a não 
entrar mais na empresa. ‘Passa no departamento pessoal, está demitido. O 
seu serviço foi bom para nós até ontem, a partir de hoje não precisamos mais 
de você. Sua vaga foi extinta’. Era um dos argumentos. ‘Olha, sua vaga, nós 
estamos reduzindo pessoal’. Entendeu? Essa que é a questão (OLIVEIRA, 
2019). 

 

Passou, portanto, por diversas metalúrgicas, “[...] e a última que eu trabalhei 

foi a Suse Weiser..., outros falam Suse Waiser, não sei qual a pronúncia correta”. 

A atuação militante dos três depoentes foi atrelada às suas atividades 

profissionais, uma vez que defendiam os direitos dos trabalhadores da categoria da 

qual também faziam parte. Dessa forma, ao narrarem a atuação profissional, grande 

parte das memórias relacionadas ao tema emergiram de suas falas.  

 

5.4.7 Práticas jornalísticas80 

 

João Paulo, Cláudio e Vicentinho não atuaram como jornalistas ou fotógrafos. 

Mas, assim como nossa segunda rede de relações (capítulo 4), em muitos momentos 

ajudaram a produzir e/ou distribuir os boletins do SMSBCD para garantir que a 

informação chegasse até os trabalhadores.   

Dos três depoentes, João Paulo e Vicentinho dedicaram-se a escrever o jornal, 

tarefa que executaram principalmente durante a intervenção sofrida pelo Sindicato 

em 1981. Além disso, também ajudaram na distribuição. Cláudio atuou 

                                                
80 Assim como no capítulo 4, a macrocategoria veículos de comunicação (distinção entre grande 
imprensa e imprensa operária e sindical) foi suprimida neste capítulo por não constar nas narrativas 
de João Paulo, Cláudio e Vicentinho.  
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exclusivamente na distribuição dos materiais, conforme Quadro 29. Vicentinho, aliás, 

fez questão de lembrar a participação de João Paulo na produção dos jornais. “Na 

nossa cassação nós ficamos abandonados. Aí foi João Paulo que fazia tudo”. 

 
Quadro 29 - Macrocategoria Práticas Jornalísticas 

MACROCATEGORIA CATEGORIA SUBCATEGORIA CLÁUDIO JOÃO VICENTE 

Práticas jornalísticas Pautas Temas  x x 

Apuração  x  

Fotografia     

Impressão  x  x 

Distribuição  x x x 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Eles rememoraram diferentes situações em que as pautas eram escolhidas 

para os jornais. Mesmo quando contavam com um jornalista que os auxiliava na 

produção das publicações, participavam ativamente do conteúdo a ser publicado. Isso 

porque, como estavam no dia a dia no chão de fábrica, era de lá que emergiam os 

temas que seriam abordados 

 

A gente alimentava a Tribuna. Fazia denúncia né? De chefe. Eu me lembro 
que eu denunciei o chefe lá. Como é que era o nome dele? [...] Ele era o 
chefe de departamento lá. Frederico o nome dele. O cara passava nos pés 
das máquinas da gente, nem cumprimentava. Ele era bem baixinho, mas 
nariz empinado, não cumprimentava ninguém. Eu ficava com uma raiva 
desse cara. Aí, sabe o que eu fiz? Eu cheguei no Sindicato e fiz uma matéria 
dizendo: “Frederico, o imperador”, explicando o porquê que ele não 
cumprimentava ninguém, que era horrível, não sei o quê. Ora, você acredita 
que quando... Aí, ninguém sabia que tinha sido eu. Mas, quando entregaram 
o jornal na fábrica inteira, esse cara veio para cima de mim. Mas ele me 
xingava. Dizia assim: ‘eu quero saber quem foi que levou essa denúncia. 
Você vai ter que me dizer! Então foi você!’ Eu falei: “não seu Frederico, eu 
estou aqui na máquina, ninguém sabe, tal”. Mas depois a gente até virou 
amigo [risos]. Só que o pessoal da chefia, colegas dele, chamava ele: ‘olha 
aí, chegou o imperador’, porque pegou o apelido, né? (SILVA, 2020). 

 

A denúncia de Vicentinho nas páginas da TM pode ser conferida na Fig. 31. 
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Figura 31 - Denúncia de Vicentinho: “Frederico, o imperador” 

 
Fonte: Tribuna Metalúrgica (1981). 

 

Muitas vezes, as denúncias para o jornal chegavam de forma anônima, por 

indicação dos próprios sindicalistas. João Paulo afirmou que, quando os 

trabalhadores passaram a ter o Sindicato como uma referência para eles, começaram 

cada vez mais a enviar queixas sobre seus locais de trabalho.  

 
Eles não paravam, eles não davam a cara. Eles vinham com o papel, escrito 
do jeito deles e entregavam para nós. Sem o nome deles. Eu sempre falava 
para eles: “Não coloque o seu nome. A gente pode perder esse papel, e aí? 
Então vem aqui e denuncia. [...] Na empresa tal, no setor tal, acontece isso, 
isso e isso. Ele colocava do jeito dele. Então a gente partia do princípio de 
que a palavra do companheiro era verdadeira. E isso era verdadeiro, 
entendeu? (OLIVEIRA, 2019). 

 

João Paulo destacou que as pautas – com a minuciosidade nas denúncias – 

publicadas nos jornais intrigavam os chefes, que ficavam curiosos em saber quem 

havia fornecido tais informações.  

 
Eu lembro de algumas passagens. Um líder, de uma determinada empresa 
fez amizade comigo. [...] Ele chegou, ele tinha amizade comigo: ‘João, como 
é que estas informações chegam para você?’. Eu sabia quem era ele, né? 
Ele era amigo meu, tal, mas ele era líder lá. Eu pensei: “ahhhh... está 
usando... a empresa está querendo usá-lo”. ‘Como é que estas informações 
chegam pra você?’. “Meu filho, não tenho a mínima ideia. A gente chega no 
Sindicato e as informações estão lá debaixo da porta. Quem entrega a gente 
não sabe. A gente vai conversando. E aí, muitas vezes, a gente chuta e 
acerta”. Ele olhou: ‘ah João, conta outra para mim’. “Ué, fazer o quê? Mas 
que foi rapaz? Não tenho a mínima ideia, eu não conheço ninguém aqui. 
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Chegou aqui a informação”. ‘Mas e se for mentira?’. “Se for mentira, a gente 
amanhã pede desculpas. Vou fazer o quê? Se o pessoal achar que é 
besteira, a gente pede desculpas, não tem problema nenhum”. ‘Vocês nunca 
pediram desculpas?’. “Até hoje não” [risos] (OLIVEIRA, 2019). 

 
Somados às denúncias de más condições de trabalho e de abusos cometidos 

pelas chefias que saíam nos jornais, estavam os recortes de reportagens que 

abordavam questões de interesse dos trabalhadores dos principais veículos de 

comunicação do país. 

 

A gente colava, fazia e produzia o jornal. Aí, dentro da intervenção, onde é 
que nós produzíamos esse jornal? Aí, com o pincel atômico... com o pincel 
atômico, porque não tinha máquina, não sabia escrever à máquina. Pincel 
atômico, fazia aquelas letras [grandes], chamava reunião: “reunião tal”, na 
frente, que era o editorial. Reunião hoje, com os trabalhadores da empresa 
tal, lá no fundo de greve ‘ói nóis aqui traveiz’”. Aí, atrás era o recorte de jornal. 
Colava, montava e tal (OLIVEIRA, 2019). 

 

João Paulo destacou que esses jornais produzidos pelos próprios sindicalistas 

faziam sucesso entre os trabalhadores, devido à linguagem utilizada.  

 

Então, a gente transformava aquilo, quando tinha jornalista, transformava 
aquilo numa linguagem jornalística. Quando era feito por um peão como eu, 
colocava mais ou menos, o básico, só arrumava alguns erros ali, tal. Ih! Os 
boletins que eu fazia saiam com um monte de erros de português. Mas, a 
peãozada: ‘é feito para nós, é assim que nós entende, desse jeito. Nós 
entende é dessa forma. A linguagem daquele moço lá a gente não entende 
não. Ele fica escrevendo bonito, não sei o que que é isso!’ Desse jeito. O 
pessoal elogiava a Tribuna quando era feita por um peão e não gostava da 
Tribuna feita pelo jornalista. Por causa da linguagem. É uma linguagem 
técnica. (OLIVEIRA, 2019). 
 

Se a produção dos boletins já era uma tarefa complexa, imprimi-los era ainda 

mais difícil, pois envolvia logística e recursos financeiros. Nos momentos em que o 

SMSBCD não estava sob intervenção, os jornais eram reproduzidos na própria sede 

ou em gráficas contratadas. Mas quando não contavam com os equipamentos do 

Sindicato e nem os recursos oriundos das contribuições sindicais, as impressões 

eram realizadas em diferentes espaços.  

 
E aí a gente começou a produzir em outros locais. Gráfica dos bancários, em 
outros locais. Foi produzido em Campinas. Cada vez era uma coisa. Uma 
coisa que era assim... sem a necessidade de ficar pronta para ontem, era 
produzida em outros lugares, senão era produzida no Sindicato dos 
Bancários [de São Paulo]. Rodavam a noite inteira para a gente. E o nosso 
pessoal que era da gráfica ia rodar para eles lá. Iam trabalhar lá à noite para 
fazer esse turno para nós (ROSA, 2019). 
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João Paulo também revelou a rede de apoio que podiam contar para imprimir 

os jornais quando não havia a possibilidade de utilizar a gráfica do SMSBCD.  

 

Levávamos para alguns lugares que nós tínhamos apoio. Aí, teve um 
sindicato da construção civil que disse: ‘nós não temos condições de manter 
vocês, nosso jornal é de dez mil por mês e vocês fazem 50 mil por dia, então 
não temos condições’. [...] Aí o Sindicato dos Químicos do ABC nos bancou 
muito tempo. Muito tempo. [...] Até que num determinado momento o 
Sindicato dos Químicos disse: ‘olha gente, nosso estoque acabou’. O 
Sindicato dos Químicos tinha uma tiragem de oito, 10 mil diária, a nossa era 
quarenta, 50 mil. ‘Nosso papel acabou’. Aí, fomos correr atrás de quem iria 
doar papel para nós. Arrumamos não sei quantos milhões de folhas de papel, 
mandamos entregar nos Químicos, aí produziu. E quem rodava para nós era 
um gráfico que tinha lá, numa offset também. E ficava a noite inteira rodando 
material. [...] Ele até brincava comigo quando eu chegava: “pô, vocês estão 
me ferrando, hein rapaz. Eu trabalho oito horas para o Sindicato [dos 
Químicos] e trabalho 16 horas para vocês”. ‘Vocês também estão me 
ferrando, vocês não vão deixar eu dormir, né? Mas, vamos lá, vamos lá, 
vamos embora’. Então brincava comigo e tal. A gente chegava, pegava o 
material (OLIVEIRA, 2019). 
 

Assim que os jornais estavam prontos, outra tarefa complexa entrava em cena: 

levar o material para os companheiros para que fosse iniciada a distribuição. 

 

A gente tinha por hábito não receber sempre no mesmo lugar. [...] O sindicato 
fazia, entregava para gente, a gente fazia a distribuição em locais separados, 
diferentes. Cada vez em um lugar. Vamos supor: vai entregar na Ford? Ia 
todo mundo para a Ford. Os jornais chegavam já com todo mundo lá [que ia 
fazer a distribuição]. O carro abria a porta, pegavam todos os jornais e 
distribuíam. Não dava nem tempo de a polícia chegar para falar: “dá aqui, é 
meu”. Ia na porta da Volkswagen, era a mesma coisa. O carro chegava, já 
estava todo mundo lá. Está no lugar certo, todo mundo pegava. Nem sempre 
ia o mesmo carro, que era para não ser seguido. Os porta-luvas de carros 
grandes a gente usava para essas coisas. Carregava tudo que era jornal, 
possíveis e imagináveis. Quando era nos corredores que a gente ia fazer 
alguma movimentação nas ruas, avenida Piraporinha, por exemplo, num 
determinado ponto, [...] parava o carro, a turma já chegava, pegava o jornal, 
saía cada um para um lado, de uma empresa para outra, tal. Quando ia fazer 
nas empresas, marcava um ponto em cada lugar, o cara chegava, pegava 
aquele pacote de jornal que tinha que distribuir, pacotões assim imensos, 
com muitos jornais. Você pegava um pacote colocava num carro, colocava 
noutro carro e cada um saia para um lado (ROSA, 2019). 

 

Quando o Sindicato estava sob intervenção, os veículos institucionais também 

ficam sob custódia do interventor e a solução para levar os jornais da gráfica até os 

pontos de distribuição era utilizar carros particulares.  

 

Tudo sob intervenção. Tudo era carro particular. Às vezes, nem a gente não 
sabia quem ia receber, porque no meio da gente tinha gente que não era 
nosso. Então, a gente adotou... para você não cometer um erro de comentar 
com a pessoa errada, não comentava com ninguém. Só uma pessoa sabia 
que ia estar naquele lugar, naquele momento. Vamos em tal lugar. Era um 
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esquema diferente, um esquema bem diferente. Porque a gente era bem 
perseguido mesmo. (ROSA, 2019). 

 

Com os jornais em mãos, os sindicalistas responsáveis pela sua distribuição 

entre os trabalhadores – incluindo aí Cláudio e Vicentinho – utilizavam diferentes 

estratégias para entregá-los, tomando diversas precauções para que não fossem 

capturados, principalmente pelas forças do governo militar que, muitas vezes 

apreendia os jornais e os militantes que os forneciam.  

 
Houve um momento, que foi o momento em que o Sindicato estava sob 
intervenção, que o Juraci foi demitido e o Cláudio Rosa também, nesse 
momento que nós ficamos acéfalos, aí nós é que assumimos a tarefa de 
desenvolver as coisas lá dentro e, escondidos. Aí sim. Levava a Tribuna 
escondida, levava jornal escondido, porque eles não podiam saber que 
éramos nós. Ou o grupo vinha entregar. E quando é época de cassação era 
muito difícil, porque eram outras gráficas que faziam, outras pessoas que 
ajudavam. Nem sei onde eram feitos. Mas naquele tempo era difícil, entrava 
com jornal dentro da calça, escondido, para ninguém perceber. Cada um com 
um pacotinho, lá dentro e lá a gente entregava (SILVA, 2020). 

 

No início, segundo Cláudio, era proibição da distribuição dos jornais dentro das 

fábricas. Depois essa regra não era tão clara, mas era realizada de forma mais velada, 

até ser autorizada. 

 
Não, não é que não podia entregar. A gente era cara de pau. Cada dirigente 
entrava, mas quando não era direção, não. Eu entrava. Em qualquer lugar 
eu entrava com o jornalzinho na mão, um embornalzinho com o jornal, do 
lado, não estava nem aí. Eu fazia o Sindicato mesmo lá dentro, não estava 
nem aí. Eu tinha conseguido... o nome do cara do departamento social lá, 
assistência social, era Maurício. Ele fez um documento, ele assinou em nome 
da Mercedes, para que eu tivesse todo o meu tempo livre para fazer 
sindicato. E ele era considerado um posto alto lá dentro. Estava só abaixo de 
relações industriais, talvez. Suplantava até o departamento pessoal. Então, 
eu tinha tempo livre para fazer o que eu queria lá dentro (ROSA, 2019). 

 

Mas, se fazer chegar o jornal na mão dos trabalhadores era uma tarefa 

complexa, para os três depoentes tudo valia a pena quando percebiam o impacto 

positivo que as publicações tinham na organização dos trabalhadores enquanto 

classe. “O jornal era nossa comunicação”, enfatizou Vicentinho. João Paulo também 

concorda com a importância do veículo: 

 

Olha, ela foi... não sei se ela foi a mais importante, mas ela foi tão importante 
quanto nesse processo. Que era uma forma de checar a comunicação do 
que acontecia na empresa com 30 trabalhadores, na informação de que 
acontecia algo semelhante numa empresa com 40 mil. ‘Poxa, então não 
acontece só na Ford, acontece também na Mercedes’. ‘Pô, mas acontece 
naquela empresazinha, na Knife, lá em Diadema’. ‘A Knife? Pô, mas na Knife 
quantos funcionários tem?’. “Tem 30”. ‘Mas, acontece?’. “Acontece, acontece 
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a mesma situação que acontece na Metagal”. Metagal tinha dois mil e poucos 
trabalhadores. [...] Uma das primeiras brigas do movimento sindical na 
Mercedes, por exemplo, e em algumas outras, era pelo fechamento do 
buraco [na porta do banheiro], para você ter a privacidade. E isso saía na 
Tribuna. Entendeu? E isso saía na Tribuna. Então, isso era absurdo 
(OLIVEIRA, 2019). 

 

 

5.5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Nossa terceira e última rede de relações também compartilha algo em comum: 

João Paulo de Oliveira, Cláudio Roberto Rosa e Vicente Paulo da Silva, trabalharam 

juntos na empresa Mercedes-Benz. João Paulo e Vicente integraram a direção do 

SMSBCD de 1981 e 1984. Cláudio, embora oficialmente tenha participado da diretoria 

de 1978 a 1981, continuou militando nos anos posteriores com os demais 

companheiros. 

Assim como os depoentes do capítulo 4 militaram lado a lado, coletivamente, 

construíram suas memórias. Os três as evocaram de forma semelhante, 

principalmente quando o tema era a vida pública, ou seja, a convivência no chão de 

fábrica, na militância no Sindicato, na solidariedade entre os companheiros 

metalúrgicos, entre outros.  

A intensa mobilização coletiva que não só testemunharam, como ajudaram a 

construir, esteve presente em quase todo o período das entrevistas, excedendo em 

muito as narrativas da vida privada. E, assim como ocorreu com os depoentes 

anteriores, nos momentos em que abordaram questões de foro mais íntimo, como as 

relações familiares, por exemplo, foi comum a associação com fatos da vida pública.  

Cláudio, por exemplo, quando narrou a cassação da diretoria da qual fazia 

parte, lembrou do nascimento do filho. “Fomos cassados definitivamente no dia 17 de 

abril de 1980. No dia 19 de abril, começaram as prisões. No dia 19 de abril, nasceu o 

meu filho. E eu não vi. Não vi o moleque” (ROSA, 2019). Quando detalhou esse fato, 

acabou por intercalar narrativas sobre o nascimento do filho com o que estava 

acontecendo no movimento sindical no mesmo instante.   

 
No dia 17 a gente teve a intervenção e a gente estava no meio da greve, 
aquele movimento todo, né? E foi marcada uma assembleia para dia 18, 
porque as assembleias eram diárias, sempre no Vila Euclides. A gente veio 
no dia 18, voltamos para casa normalmente, a minha esposa não estava 
bem, a levei para o hospital. Ela estava grávida de oito meses. Deixei-a no 
hospital. Acompanhei-a direitinho, tal. Aí, falei para ela que eu vinha para cá 
de manhã, porque ia ter assembleia de novo. Dormi na casa da minha sogra, 



225 
 

que era na Vila Califórnia [...]. E vim embora de manhã, no dia 19. No 
caminho, eu já fico sabendo das informações. [...] Tomei o ônibus lá e já vim 
sabendo da informação: “o Lula foi preso, Devanir foi preso”. Quando chegou 
aqui, confirmado. Tinham sido presos o Lula, o Djalma e o Devanir. Aí a gente 
fez uma reunião rapidamente e o Rubão assumiu. Rubens era vice-
presidente, assumiu. [...] Aí, todo mundo veio de manhã, mas para voltar... 
quem voltava para São Paulo, quem saía do ABC... quem saía de São 
Bernardo do Campo já era difícil. Sair do ABC era mais difícil ainda. Foram 
fechadas todas as passagens. Por exemplo, a Conde Francisco Matarazzo 
com a Vila Bela lá, foi fechada a avenida Baia Grande, a polícia ficou ali. A 
Francisco Rebelo, que é ali na Califórnia, foi fechada. Bom, resumindo, não 
tinha passagem para São Paulo. [...] Eu fiquei perambulando até umas duas 
horas da manhã, sem poder ir para a casa de ninguém. Aí, deu uma aliviada, 
tal, fui para a casa do colega. De manhã, no outro dia, não consegui ir, voltei 
para São Bernardo do Campo. Vim com a mesma roupa, tomei um banho na 
casa do colega e vim com a mesma roupa, com a mesma cueca, tudo 
igualzinho, tudo do mesmo jeito. Ficamos aqui e no dia 21 eu fui no hospital 
visitar minha esposa. A minha sorte é que eu levei minha sogra junto, senão 
tinha acabado o casamento ali. Chegando lá, ela estava deitadinha, coberta, 
deitadinha, quietinha assim, aí começamos a conversar, tal, dei um beijo 
nela. Não pus a mão na barriga, nem nada. A sogra a beijou também. Ela 
falou: “vocês não perceberam nada não?” Falei: “não”. A sogra falou: 
“também não”. “O neném já nasceu. O Fernando já nasceu”. “Ah nasceu?” 
“Nasceu anteontem”. Quer dizer, e o Cláudio não estava lá para dar uma 
força para a mulher, né? Foi uma pedreira aquilo ali (ROSA, 2019). 
 

Vicentinho também fez essa associação da vida pública com a particular ao 

narrar o momento em que passou de testemunha a réu, chegando a ser indiciado 

devido à sua fala em uma assembleia durante uma greve. Mesmo tal fato tendo 

ocorrido enquanto militante sindical no ABC Paulista, na evocação da memória desse 

episódio, o diálogo com sua mãe emergiu em sua fala.  

 

Aí a notícia de que a gente poderia ser preso chegou no Rio Grande do Norte. 
Eu tive que ligar para minha mãe. Meu pai estava muito aperreado. Liguei 
para minha mãe e falei: “olha mãe, aconteceu isso mesmo, estamos em luta, 
em greve”. Expliquei para ela, minimamente, com a simplicidade dela, né? 
Ela falou: ‘ah meu filho, a gente está aqui rezando por você’. Minha casa 
tinha um rádio muito parecido com esse aqui [mostra um rádio]. Está vendo? 
Era desse radinho que ela pegava notícia. Ela sabia, se informava. Ela falou: 
‘meu filho, olhe, tem até gente querendo que você volte para aqui, para Acari, 
mas eu falei que não, que você tem que cumprir... é uma missão que você 
está cumprindo’, minha mãe dizia, do jeito simples dela de falar. E me 
apoiando. E falou: ‘outra coisa, meu filho, vá em frente porque esse 
Figueiredo não passa de um comunista [muitos risos]’. E, na hora, eu fiquei 
calado, não sabia o que explicar. Tempos depois, eu expliquei. Falei: “não 
mãe, comunista é outra coisa, é o contrário desse povo” [risos] (SILVA, 
2020). 
 

Ainda sobre esse mesmo fato, quando narrou o dia do julgamento, mais uma 

vez sua mãe despontou em sua fala. “Aí, a minha mãe veio. Minha mãe veio para São 

Paulo. Veio para me acompanhar, dizer que estava apoiando a nossa luta. Tem foto 

dela, inclusive lá no tribunal”.  
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Com João Paulo também ocorreu essa associação. Em um trecho de sua 

narrativa já destacado no subitem 5.4.4, ele falou de seu ingresso no movimento 

sindical e a relação com a esposa e filhos. 

 
Quando eu entrei no movimento sindical [...] deixa eu ver aqui [...] em 1974 
eu saio da Mercedes... Em 1975, eu caso, eu já estava na Resil, foi aí que 
eu começo a entrar no movimento sindical com a cara, com o corpo, com a 
alma! A minha mulher, até hoje, às vezes em conversa com ela, ela sempre 
falou comigo e, de vez em quando, a gente lembra um pouco a nossa história 
dentro de casa. Ela falava que era o seguinte: ela era viúva de marido vivo. 
Porque eu ficava mais fora de casa do que dentro. Então, eu ia em casa 
apenas para dormir. Quando eu chegava minha mulher já estava dormindo. 
Eu saía muito cedo, ela estava dormindo. Eu não vi os meus filhos 
crescerem. Isso é uma coisa que ela me cobra, e com razão. Hoje ela 
entende isso, hoje o meu filho e a minha filha entendem isso. Mas eu não vi 
os meus filhos crescerem. E não ajudei a educá-los. Eu entrava... como 
dizem, eu entrava com o dinheiro. Eu entrava com a minha mão de obra e 
ela cuidava de tudo porque eu estava envolvido na luta (OLIVEIRA, 2019). 
 

Os vestígios datados da memória (POLLAK, 1992), portanto, estiveram 

presentes nas narrativas dos três depoentes que, e devido à intensa participação no 

movimento sindical, ora assimilaram datas da vida privada e pública, ora a vida 

privada foi silenciada. Nos deparamos, portanto, com uma reconstrução política da 

biografia do sujeito que, em certos momentos de sua vida, se reduziram praticamente 

à personagem pública.  

Com os três depoentes, também pudemos perceber a interação da memória 

com o esquecimento. Sabemos que a memória “não é um armazém que, por 

acumulação, recolha todos os acontecimentos vividos pelo indivíduo” (CATROGA, 

2001, p. 20). Mas, também é possível afirmar que, como o ato de evocar memórias é 

realizado no presente, pode haver, no esquecimento, uma tentativa – consciente ou 

não – de construção da identidade do sujeito ou como ele gostaria de ser reconhecido. 

Isso fica nítido quando há o esquecimento de fatos da infância, por exemplo. Afinal: 

 

O testemunho pode se permitir o anacronismo, já que é composto daquilo 
que um sujeito se permite ou pode lembrar, daquilo que ele esquece, cala 
intencionalmente, modifica, inventa, transfere de um tom ou gênero a outro, 
daquilo que seus instrumentos culturais lhe permitem captar do passado, que 
suas ideias atuais lhe indicam que deve ser enfatizado em função de uma 
ação política ou moral no presente, daquilo que ele utiliza como dispositivo 
retórico para argumentar, atacar ou defender-se, daquilo que conhece por 
experiência e pelos meios de comunicação, e que se confunde, depois de 
um tempo, com sua experiência etc., etc. (SARLO, 2007, p. 58-59) 

 

Outro ponto encontrado nas narrativas foi a presença da memória herdada, ou 

seja, eventos não vivenciados pelo próprio depoente, mas sim pelos familiares e que 
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foram assimilados e interiorizados. Mesmo reconhecendo que ainda não havia 

nascido quando determinado fato ocorreu, Vicentinho falou no plural, como se 

estivesse presente:  

 
[...] Minha irmã contava que mamãe... mamãe também contou isso para nós. 
Quando nós morávamos ainda lá no sítio, não tinha nascido ainda. Então, 
em determinado momento, para que nós não passássemos fome, ela matou 
um bode do dono da fazenda [risos] e escondeu o osso e o couro do bode 
debaixo do chão (SILVA, 2020). 

 

As lembranças rememoradas pelos três depoentes e apresentadas neste 

capítulo evidenciam, assim, a ideia defendida por Sarlo (2007, p. 58-59):  

 

O testemunho pode se permitir o anacronismo, já que é composto daquilo 
que um sujeito se permite ou pode lembrar, daquilo que ele esquece, cala 
intencionalmente, modifica, inventa, transfere de um tom ou gênero a outro, 
daquilo que seus instrumentos culturais lhe permitem captar do passado, que 
suas ideias atuais lhe indicam que deve ser enfatizado em função de uma 
ação política ou moral no presente, daquilo que ele utiliza como dispositivo 
retórico para argumentar, atacar ou defender-se, daquilo que conhece por 
experiência e pelos meios de comunicação, e que se confunde, depois de 
um tempo, com sua experiência etc., etc. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diversas inquietações fizeram parte dessa pesquisa e, em busca de algumas 

respostas, seguimos até essas considerações finais. No início, quando construímos 

o pré-projeto, nos sentimos sensibilizadas ao estudar mais profundamente a história 

do movimento sindical na região do ABC paulista no fim da década de 1970 e início 

da de 1980. O “novo sindicalismo” teve como fundo a ditadura militar que dificultou 

não só a articulação política dos trabalhadores, mas também a liberdade de 

expressão dos diversos grupos sociais que se opunham ao governo autoritário.  

Como lembra Mendes (2005a, p. 44), “[...] em 1964 o governo militar interveio 

em 761 sindicatos, aumentando este número para 967 até o ano de 1978, o que 

significou quase o fim da imprensa sindical”. A desmobilização foi tão grande que, de 

acordo com Ferreira (1988, p. 54), o renascimento desse tipo de veículo só ocorreu 

“[...] a partir de meados da década de [19]70, [...] fortalecendo-se nos primeiros anos 

da década de [19]80”. Nesse período, alcançou “[...] cerca de 30 milhões de boletins 

e jornais regulares, com tiragens semanais ou mensais, chegando a um total de 1620 

mil publicações por mês” (MENDES, 2005b, p. 72). 

Um desses jornais é a Tribuna Metalúrgica, criada em 1971 e que resiste até 

hoje como representante dos trabalhadores metalúrgicos do ABC. Ao longo desses 

quase 40 anos de existência, também sofreu perseguição do governo militar, atuando 

clandestinamente em alguns períodos, como destacado ao longo da pesquisa. Tais 

informações, colhidas por meio de bibliografia, despertaram-nos outras inquietações, 

explicitadas na Introdução da tese. Foram elas que nos orientaram durante nosso 

percurso de estudo: quem são as pessoas que se arriscaram para produzir e distribuir 

a TM nas grandes greves do “novo sindicalismo”? O que elas teriam a dizer sobre 

isso? Como a experiência dos produtores e/ou distribuidores da TM é revelada por 

suas próprias memórias? Ocorreu a construção de uma memória oficial desse grupo? 

Para conhecer essa história ainda silenciada, realizamos entrevistas com três 

redes de relações — totalizando oito depoentes — a partir do método de história oral. 

As narrativas foram analisadas e categorizadas nos capítulos 3, 4 e 5, dentro do 

conceito de Narrativas Orais de História de Vida que agrega a história oral de vida e 

temática (PERAZZO, 2015). Assim, consideramos nas memórias evocadas “[...] seus 

valores, sua forma de ver o mundo, sua constituição cultural (crenças, valores, 

hábitos) e sua história de vida (de onde veio, como se formou, quais suas trajetórias, 
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por onde passou e com quem conviveu)” (PERAZZO, 2015, p. 128). Acreditamos que 

o conjunto de experiências da pessoa desde a sua infância acabam por moldar e 

esculpir o sujeito que atuou à frente das greves no “novo sindicalismo”. Gilberto Cunha 

confirmou tal pressuposto quando narrou o dia em que levou um tapa no rosto de um 

militar, logo após o golpe de 1964, por estar conversando com os amigos sobre futebol 

na esquina de casa, no retorno do trabalho:  

 
Aí, a partir daí, eu não tinha raiva do governo militar, eu tinha ódio! Criei um 
ódio dos caras. A imagem do cidadão que me agrediu ficou na minha mente. 
Eu tinha comigo o seguinte: uma hora eu vou pegar ele. A hora que eu cruzar 
com ele, eu pego ele. [risos] Mas aí esse ódio ficou mantido dentro... comigo, 
né, durante muito tempo ficou comigo (CUNHA, 2019).  
 

Ele conviveu com esse sentimento durante toda a sua vida, a ponto de revelar 

no final da entrevista: “E o momento também, né, a ditadura militar, foi bom brigar 

contra os caras [risos]. Eu não consegui pegar aquele cara que me deu um tapa lá 

atrás, mas outros a gente deu uma paulada, pedrada [risos]”. Ou seja, as histórias de 

vida acabam por imprimir marcas na participação política, ou ainda, a participação 

política está imbricada na história de vida do militante. 

As narrativas dos oito entrevistados nos revelaram informações importantes. 

Todos foram militantes de movimentos sociais. Os dois profissionais da comunicação, 

embora tenham participado das greves atuando como comunicadores, também 

compactuavam com as reivindicações dos trabalhadores e viviam na pele as 

manifestações. Os outros seis eram trabalhadores de empresas metalúrgicas que, 

em algum momento de sua trajetória profissional, aderiram ao movimento sindical.  

A maior parte deles (seis) tem como local de nascimento áreas rurais, no 

interior de São Paulo ou em outros estados e viram na crescente industrialização do 

ABC paulista a chance de conseguir melhores condições de vida. Desses, somente 

Alípio não migrou para trabalhar nas metalúrgicas. Ou outros dois, embora já nascidos 

em São Paulo, são filhos de migrantes que também vieram para a região com os 

mesmos objetivos. Muitos citaram as tradições familiares, mas nenhum as manteve 

ao longo de sua vida adulta, principalmente em relação à profissão.  

A infância foi evocada pela maioria, mas apenas como uma fase de estudos 

e/ou trabalho, ficando as brincadeiras em segundo plano ou simplesmente 

silenciadas. Jesus e Devanir somente citaram que brincavam; Gilberto e Cláudio 

forneceram mais detalhes, como o nome dos passatempos, por exemplo. 
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O trabalho, aliás, surgiu logo no início das narrativas. Isso porque, devido a 

problemas financeiros, a maior parte dos depoentes parou de estudar ainda criança, 

o que os levou a valorizar o aprendizado informal, adquirido no dia a dia do trabalho. 

A única exceção foi Alípio que, por pertencer a uma família com melhor poder 

aquisitivo, conseguiu seguir os estudos ininterruptamente até a universidade. Os 

demais pararam ainda nos primeiros anos ou voltaram aos bancos escolares já na 

fase adulta, como João Paulo e Vicentinho.  

A pesquisa também apontou para a intensa participação dos depoentes em 

movimentos sociais, sejam eles partidários, estudantis ou religiosos (menos). Todos 

foram guiados por um ideário: Alípio e Jesus pelos princípios do Partido Comunista 

do Brasil ou ainda, da Ala Vermelha. Os demais seguiram concepções de combate e 

oposição ao ideário neoliberal, que valoriza a área econômica em detrimento da 

social. 

Graças à intensa participação nesses movimentos sofreram as ações 

repressoras da ditadura militar. Evocaram prisão ou detenção, violência (Alípio), 

mecanismos de sobrevivência, clandestinidade e, em alguns casos, autoexílio.  

A militância dos depoentes se deu principalmente no movimento sindical, 

estando presentes em suas narrativas inúmeras memórias do sindicato, metalúrgicos, 

pelegos, fundo de greve, socialidades (espaços onde se reuniam não só por lazer, 

mas também para combinar estratégias de luta), greves e o papel da mulher, esposa 

do metalúrgico, para o sucesso do movimento.  

Os inúmeros deslocamentos que realizaram durante a vida tiveram significados 

diferentes para a primeira rede de relações em relação à segunda e à terceira. Jesus 

mudou-se várias vezes, mas não só por vontade própria. Em muitas ocasiões sentiu 

necessidade de encontrar pessoas que militassem pelos mesmos ideais que os seus. 

Já Alípio migrou com a família quando adolescente para ingressar na universidade 

em São Paulo. Os demais depoentes que migraram o fizeram unicamente em busca 

de melhores condições de vida.  

Já em São Paulo, sem escolaridade e profissão, os depoentes iniciaram suas 

atuações profissionais nas áreas de comércio e serviços, partindo para o trabalho na 

indústria, nas metalúrgicas. Somente Alípio teve o primeiro emprego em sua área de 

formação, na comunicação. Até Jesus, que é fotógrafo, teve passagens por 

metalúrgicas antes de se dedicar exclusivamente aos cliques.  
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Embora a primeira rede de relações tenha diferença significativa em relação 

às demais devido ao tipo de atividade desempenhada (profissionais de comunicação 

e metalúrgicos sindicalistas), todos atuaram na produção e/ou distribuição da TM, 

Suplemento ou ABCD Jornal, o que fez com que evocassem memórias de práticas 

jornalísticas, sejam elas pautas, fotografia, impressão e distribuição dos materiais. Em 

todas essas memórias, falou-se sobre a complexa tarefa de produzir e distribuir os 

boletins, e foi unânime a importância desses veículos de comunicação para a 

organização do movimento sindical. Em muitas falas, inclusive, destacou-se que, sem 

eles, teria sido impossível alcançar tal nível de mobilização. 

Essas memórias evocadas, agrupadas em macrocategorias, categorias e 

microcategorias (quando necessário) nos revelaram algo. Considerando nossa 

pergunta problema principal — como a memória subterrânea (POLLAK, 1989) dos 

produtores e distribuidores da TM durante o “novo sindicalismo” é enquadrada para 

criação de uma memória coletiva (HALBWACHS, 2003) do grupo? — temos que essa 

memória subterrânea foi evocada de forma a manter a coesão do grupo e da 

instituição que representam: militantes (no caso de Alípio e Jesus), sindicalistas 

metalúrgicos do ABC (dos demais). Isso se deu de diversas formas. 

Desde o início, nas conversas iniciais com os prováveis depoentes, ficou claro 

que reconheceríamos a construção coletiva da memória, uma vez que os oito 

entrevistados não só se “cruzaram” em algum momento da vida durante as greves 

metalúrgicas, como também viveram intensamente cada minuto juntos, cada derrota 

e cada conquista abdicando de suas próprias vidas privadas. Mergulharam no 

movimento sindical, seja como profissionais da comunicação divulgando as greves, 

seja como sindicalistas que, em muitos momentos, também ficaram responsáveis por 

essa divulgação.  

Os oito depoentes, embora muitos já aposentados, ainda participam 

ativamente de encontros para discutir suas participações nas greves (nos casos dos 

profissionais da comunicação), outros atuam no campo da religião, em associações 

que buscam os direitos dos metalúrgicos anistiados. Se considerarmos que muitos 

deles se conheceram ainda na década de 1970, são 50 anos convivendo na mesma 

região, na mesma classe trabalhadora, no mesmo grupo. A memória para eles não 

representa só o compartilhamento de eventos de um passado em comum, é também 

trabalhada para manter a coesão do grupo e da instituição que ajudaram a criar e até 

hoje ainda representam.  
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Essa coesão, que Pollak (1989) chama de enquadramento da memória, ficou 

evidente em quase todos os momentos, principalmente nas memórias evocadas no 

plural, como se o que um rememorou fosse “verdadeiramente” o que o grupo inteiro 

viveu. Devanir usou a narrativa sempre no plural. Nelson terminou a entrevista com a 

frase: “Essa é parte da vida nossa”. Vicentinho, quando narrou a sua filiação individual 

ao SMSBCD disse: “fiquei associado e participando de todas essas greves e 

começamos a nos envolver”. Isso para citar apenas alguns exemplos.  

Essa memória subterrânea (POLLAK, 1989), portanto, foi enquadrada em 

vários momentos na memória coletiva (HALBWACHS, 2003) do grupo dos 

metalúrgicos e profissionais da comunicação que produziram e/ou distribuíram a TM 

no período de 1978 a 1985. 

Considerando ainda a evocação da memória como um mecanismo complexo, 

Fontes (2008, p. 175) considera que “[...] as relações de vizinhança, as amizades, a 

ajuda mútua e a solidariedade entre os moradores são elementos fortemente 

presentes na memória coletiva”. Corroborando tal afirmação, temos as narrativas da 

solidariedade ao movimento sindical, principalmente na forma do fundo de greve. 

Nelson deixou claro:  

 

Porque nesse período de 1979/1980, com a greve, se não fosse o movimento 
social conquistado no entorno, o que acontece? Não haveria sustentação da 
greve. Essa sustentação da greve, dos 41 dias de greve, só foi possível por 
causa do fundo de greve, da solidariedade do país inteiro. Você está 
entendendo? Do país inteiro (CAMPANHOLO, 2019). 

 

 Também ficou evidente que a memória é, sobretudo, uma construção no 

presente a partir de fatos ocorridos no passado. Assim, essas memórias coletivas dos 

depoentes foram reelaboradas a partir do processo seletivo da memória, silenciando-

se algumas passagens — as brincadeiras infantis, por exemplo. Como já destacado 

no capítulo 3. “[...] a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a 

ela própria, [...] que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar 

na sua própria representação, mas também para ser percebida da maneira como quer 

ser percebida” (POLLAK, 1992, p. 5). 

Ainda conforme as teorias de Pollak (1992), autor a quem recorremos várias 

vezes na tese, pudemos reconhecer nas narrativas dos depoentes vestígios datados 

da memória. Os oito depoentes tiveram (e ainda mantêm) intensa vida pública, o que 

fez com que passassem a maior parte do tempo militando nos movimentos sociais. 
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Dessa forma, a vida privada ficou em segundo plano muitas vezes e esses 

eventos particulares acabaram por ficar gravados na memória dos sujeitos, 

associados às datas de eventos públicos. Como afirmou Pollak (1992, p. 202), em 

alguns momentos as datas da vida privada simplesmente faltam no relato, o que 

também aconteceu com nossos depoentes, principalmente com João Paulo. Bosi 

(2001, p. 464) destaca que “[...] há um modo de viver os fatos da história, modo de 

sofrê-los na carne que os torna indeléveis e os mistura com o cotidiano [...]”. 

Portanto, consideramos que nossas hipóteses levantadas no início da 

pesquisa a partir do entendimento de que a memória é coletiva, construída na relação 

do sujeito com os diferentes grupos presentes na sociedade, encontram suporte nas 

memórias evocadas pelos nossos oito depoentes. E ainda corroboram as ideias de 

Halbwachs (2003) ao afirmar que “[...] a memória é constituída por quadros sociais”, 

ou ainda, que “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, 

[...] este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e [...] este lugar 

mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios” (HALBWACHS, 

2003, p. 51). 

Acreditamos que os achados nesta tese contribuem para o campo dos estudos 

da comunicação e da memória, pois as narrativas dos entrevistados registraram e 

transmitiram acontecimentos da imprensa sindical ainda pouco divulgados, bem como 

suas visões e experiências individuais nos grupos sociais em que atuaram: família, 

companheiros de trabalho e de luta, religião, entre outros. E, acima de tudo, as 

memórias subterrâneas, muitas vezes silenciadas, “conseguiram invadir o espaço 

público” (POLLAK, 1989, p. 5) na constante disputa da memória. 
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