Doutoramento ‐ Serviço Social
Maria Rosângela Batistoni

MARIA ROSÂNGELA BATISTONI

ENTRE A FÁBRICA E O SINDICATO:
OS DILEMAS DA OPOSIÇÃO SINDICAL METALÚRGICA
DE SÃO PAULO
(1967-1987)

Tese de doutorado apresentada à Banca
Examinadora da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo como exigência
parcial para a obtenção do grau de
Doutor

em

Serviço

Social,

sob

orientação da Profª Drª Dilséa Adeodata
Bonetti.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
2001

RESUMO

A proposta deste trabalho é reconstruir a trajetória da Oposição Sindical
Metalúrgica de São Paulo (OSM-SP), entre 1967 e 1987, no âmbito da história
recente do movimento sindical e operário brasileiro.
Ao longo de mais de vinte anos, a OSM-SP afirmou-se como uma frente de
trabalhadores, com um programa de defesa de um sindicalismo livre, democrático e
de massa e pela auto-organização dos trabalhadores nas fábricas, em grupos e
comissões, orientada pela perspectiva de uma independência política e ideológica
dos organismos operários. A esta direção, a OSM subordinou a ocupação e a atuação
no aparelho sindical oficial. Seu objetivo imediato foi o de conquistar a diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos do Município de São Paulo, pela via das eleições
sindicais, portanto, por dentro da estrutura, assentada no apoio e na organização de
base nas fábricas do centro da maior concentração operária do país. A OSM
desenvolveu uma ação que buscava integrar o sindicato e outros organismos de
resistência operária na perspectiva da luta de classes. Atuando dentro da estrutura
sindical subordinada ao Estado e fora, a partir da fábrica, com um prática direcionada
para a construção de um sindicalismo de massa e democraticamente organizado com
uma prática classista, configurou-se para a OSM um dilema entre a fábrica e o
sindicato a que se refere o título deste trabalho.
Para realizar esta pesquisa, a autora coletou, além de extensa bibliografia,
vasto material impresso de divulgação da OSM e do movimento sindical.
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ABSTRACT

This work recovers the trajectory of the São Paulo’s Metalurgic Trade Union
Oposition (OSM-SP), from 1967 to 1987, inside Brazil’s trade unionist and labor
movement.
During more than 20 years, OSM-SP became a workers front, with a program
that advocates free, democratic and mass trade unions, along with workers selforganization in the plants, in groups and comissions, oriented by a perspective of
political and ideologic independence for workers organs. To this directive, OSM-SP
subordinates the ocupation and actuation inside official trade union apparatus. Its
imediate goal was to conquer the Metalurgic Trade Union of the City of São Paulo,
through trade union pools, i. e., from inside the structure, with the support and base
organization in the plants of Brazil’s major labor concentration. OSM-SP developped
an action to integrate trade union and workers resistence in the perspective of class
struggle. Acting inside official trade union structure and out, from the plants, to
construct a mass trade unionism of classist practice, OSM-SP confronted a dilemma
between the palnt and the trade union, to which refers the title of this research.
To conduct this research, the autor amassed, beside

a comprehensive

bibliography, a large amount of press material from OSM-SP and trade union
movement.

III

Para Maíra e Inaê
“Olha as minhas meninas
As minhas meninas
Pra onde é que elas vão
Se já saem sozinhas
As notas da minha canção
Vão as minhas meninas
Levando destinos
Tão iluminados de sim
Passam por mim
E embaraçam as linhas
Da minha mão”
Chico Buarque, As minhas meninas, 1986

IV

AGRADECIMENTOS

Ao longo e desafiador percurso deste trabalho, muitas pessoas, entre amigos,
companheiros de trabalho e de militância, de formas diversas contribuíram para a sua
realização. Corro o risco de esquecer de algumas, agradeço a todas. Deixo claro que
a responsabilidade pelas idéias, imprecisões e erros deste trabalho é apenas minha.
Agradeço à profa. Dra. Dilséa Adeodata Bonetti, orientadora respeitosa,
amiga perseverante e sempre presente. Seu apoio e estímulo foram decisivos para
que eu concluísse esta tarefa.
Às professoras dras. Ma. Carmelita Yasbek, Miriam Veras Baptista e Úrsula
Krasch, pelo imprescindível apoio institucional e acadêmico.
Ao Conselho de Ensino e Pesquisa da PUC-SP, que me concedeu horas
contratuais de trabalho para a realização desta pesquisa.
Ao prof. José Paulo Netto, agradeço sua generosidade intelectual e política, o
incentivo constante ao estudo e ao debate.
Vários professores e pesquisadores discutiram comigo aspectos deste estudo.
Sou grata a Hamilton Faria, Nobuco Kameana, Leila Blass, Iram Jácome Rodrigues,
Arnaldo Nogueira, Regina Giffoni Marsiglia, Marília Pardini e Maria Lúcia Barroco.
Ao Centro de Pesquisa Vergueiro, agradeço o acesso ao acervo, facilitado
especialmente por Valkíria Elizabeth Texeira e Leonor Marques da Silva.
Colaboraram na coleta de material e transcrição dos depoimentos e discussões, João
Clóvis Mariano, Nádia Gebara e Alessandra Medeiros.
Meu reconhecimento sincero aos companheiros da Oposição Sindical
Metalúrgica de São Paulo, aguerridos sujeitos de um tempo na história dos
trabalhadores brasileiros. A Vito Giannotti, Geraldo Ferreira da Silva, Maria José
Soares, Sebastião Lopes Neto e Raimundo Moreira de Oliveira, agradeço pelos
depoimentos concedidos. Agradeço ainda às suas participações, juntamente com
Carlucio Castanha, Cleodon Silva, Cícero Umbelino da Silva, Wlademar Rossi e
Stanislaw Szermetta, no momento de devolução e do debate de meu estudo. Sou
grata

pela atenção, disponibilidade e pelos significativos esclarecimentos e

ponderações que me foram prestados por longos período. Esta é uma narrativa, com
a minha interpretação, mas que partilha com estes sujeitos um ponto de vista
V

essencial: “a emancipação da classe operária tem de ser obra dos próprios
trabalhadores”.
Um agradecimento especial aos professores da Faculdade de Serviço Social
da PUC-SP, companheiros de trabalho de longa jornada, pelo estímulo e amizade
manifestas das mais diversas formas, especialmente àquelas que solidariamente
dividiram comigo as tarefas de direção da unidade e de equipe. Meus agradecimentos
se estendem aos funcionários.
A Isaura Castanho e Oliveira e Marília Pardini, amigas de todos os
momentos.
Sou muita grata pela força da sólida amizade de Marilda Villela Iamamoto e
Mariléa Venâncio Porfírio.
À minha mãe e irmãos, pelo carinho e apoio, mesmo distantes do meu
cotidiano.
Por fim, uma palavra carinhosa e emocionada.
A Maíra e Inaê, minhas filhas, pela paciência com que suportaram as crises e
dificuldades de toda ordem que atravessei e pela alegria que me proporcionam. As
minhas meninas ainda colaboraram diretamente na finalização deste trabalho: Maíra
contribuiu na revisão e conferência das tabelas, quadros e fontes; Inaê realizou a
formatação final do texto, tabelas, quadros e mapas.
Ao Cleodon Silva, companheiro de vida e de luta, amigo e solidário,
obrigada por tudo.

VI

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO, 1
Capítulo I - AS RAÍZES DA OPOSIÇÃO SINDICAL: RESISTÊNCIA E EXÍLIO NAS
FÁBRICAS , 8
1. A ditadura militar: constituição e crise, 8
2. Controle sindical e emergência da Oposição Sindical Metalúrgica de
São Paulo, 26
2.1. O Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de São Paulo: cenário
privilegiado de luta sindical, 26
2.2. Exílio nas fábricas: a emergência da Oposição Sindical
Metalúrgica, 39
2.2.1. A fase embrionária , 39
2.2.2. A consolidação nas fábricas e nos bairros: estruturação da
OSM, 52
2.2.3. O debate de um programa básico, 58
3. Referências políticas e ideológicas na conformação da OSM, 65
3.1. O legado de uma tradição de esquerda em crise, 67
3.2. O ideário dos conselhistas e outras idéias do pensamento
revolucionário, 100
3.3. Teologia da Libertação, Pastoral Operária e mundo do trabalho,
109
Capítulo II - INDÚSTRIA, TRABALHO E OPERARIADO METALÚRGICO NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 124
1. Características gerais do complexo industrial metalúrgico, 124
2. O complexo metalúrgico no Município de São Paulo: dispersão e
concentração industrial, 127
3. Feições do operariado metalúrgico do município de São Paulo, 148
4. Indústria e trabalho sob o impacto da crise dos anos 80, 162

VII

4.1. Difusão de novas tecnologias e controle da força de trabalho na
indústria metalúrgica, 169
4.2. Flexibilização e reestruturação produtiva nos anos 80: a
precarização e intensificação do trabalho, 179
Capítulo III - CONFRONTO OPERÁRIO NAS FABRICAS: GREVES E COMISSÕES, 197
1. Fecundando a espontaneidade operária: as greves das comissões
(maio de 1978), 197
1.1. “Braços cruzados, máquinas paradas!”, 197
1.2. A particularidade das greves dos metalúrgicos na capital:
comissões de fábrica e atuação da OSM, 215
2. Radicalidade e fragilidade: o significado da greve geral
metalúrgica de novembro de 1978, 233
2.1. Preparação da greve: a tentativa de ocupação do espaço
sindical, 233
2.2. A deflagração da primeira greve geral da categoria
metalúrgica no país, 239
2.3. O significado da greve geral dos metalúrgicos da capital, 249
3. Em meio às greves: definição da linha politico-sindical da OSMSP, 255
3.1. I Congresso da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo
(março de 1979), 255
3.2. A ruptura da unidade orgânica da Oposição Sindical, 266
4. A greve geral de 1979: a afirmação dos metalúrgicos em novo
confronto, 271
4.1. A contextualidade política e a dinâmica das forças em
confronto, 271
4.2. Preparação e o enfrentamento na greve geral: “Nossa greve foi
de uma coragem nunca vista!”, 280
4.3. O significado da greve geral de 1979: positividades e
negatividades da ação operária, 300
5. A retomada da organização de base nas fábricas, 308
5.1 Novas lutas e impasses no início dos anos 80, 308
VIII

5.2. A difícil afirmação das comissões de fábrica, 322
Capítulo IV - O EMBATE POLÍTICO-SINDICAL: ELEIÇÕES E ARTICULAÇÕES
SINDICAIS NA BASE METALÚRGICA DE SÃO PAULO, 345
1. 1978: “Vence, mas não leva!”, 346
2. A OSM sobrevive nas fábricas, 352
2. 1. Eleições sindicais de 1981: a Oposição é referendada nas
fábricas, 352
2.2. A ofensiva do sindicato e a disputa com a OSM nas fábricas,
362
3. A OSM na gênese da CUT: o ideário de um sindicalismo classista,
380
4. Eleições sindicais de 1984: Chapa Única de Oposição vence nas
fábricas, 389
5. A derrota do projeto político-sindical da OSMSP, 401
5.1. “Metalúrgicos da CUT”- III Congresso do Movimento de
Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo ( MOSM-SP) –1986,
401
5.2. Eleições metalúrgicas de 1987: MOSM-SP é derrotado nas
fábricas, 430
BIBLIOGRAFIA, 457
FONTES, 477

IX

“Eu atravesso as coisas – e no meio da travessia não vejo! – só
estava era entretido na idéia dos lugares de saída e de chegada.
Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um rio a nado, e passa;
mais vai dar na outra banda é num ponto muito mais embaixo, bem
diverso de em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito
perigoso?”
Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas

“Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como
querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob
aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas
pelo passado.”
K. Marx, O 18 Brumário de Luís Bonaparte

X

APRESENTAÇÃO

Há pouco mais de duas décadas, a sociedade brasileira era marcada pela
reinserção da classe operária na cena política, sinalizada pela eclosão de um vigoroso
movimento grevista que se alastrou pela concentração industrial na região
metropolitana de São Paulo. Produto histórico da consolidação da acumulação
monopolista sob a ditadura militar, os novos proletários cobram o seu espaço e
exigem o reconhecimento de sua cidadania, ou seja, impõem as suas reivindicações
sociais de motivações econômicas, aparentemente imediatistas, como exigências de
classe, - em que pesem sua espontaneidade e suas debilidades orgânicas -, e atingem
o coração de uma burguesia despótica e de seu Estado autocrático, na fábrica e fora
dela. E, ao fazê-lo, complicam a transição democrática.
No “terreno social” marcado pela exploração e dominação, por profundas
desigualdades sociais, com traços agudos de miséria e exclusão, e também pela
radicalidade do protagonismo dos trabalhadores que aí se desenvolveu, entre outras
alternativas, gestou-se um novo sindicalismo de corte classista. Originário nos pólos
modernos da economia e portando uma autonomia diante de partidos políticos e do
Estado, esse sindicalismo desenvolveu um perfil de ação sindical de massa, ancorada
nas questões do cotidiano fabril, dando voz às reivindicações e interesses do
operariado em seus locais de trabalho. Com uma atuação por dentro da estrutura
sindical atrelada, a partir do mandato legal instituído, essas práticas acarretaram
mudanças desta mesma estrutura sindical, e o seu caso exemplar foi o Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo.
O movimento operário e sindical que se espraiou a partir das grandes jornadas
grevistas de 1978 estampou alguns elementos efetivamente novos em relação à
atividade sindical vigente no período anterior à 1964 e assumiu múltiplas faces.
A partir das derrotas de 1964 e 1968, no processo de reaproximação dos
diversos núcleos de resistência nas fábricas, nos bairros e também nos sindicatos,
desenvolveram-se as experiências das oposições sindicais. No seu surgimento, foram
quase que um resultado natural da luta invisível, silenciosa e subterrânea de
resistência, quando todos os canais estavam fechados. Ao longo de mais de dez anos,
atuando em situações as mais adversas e por fora da estrutura sindical, esses
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agrupamentos formularam quase um programa, com objetivos e princípios de ação
comuns, ultrapassando a forma espontânea e afirmando-se com existência e prática
permanente nas fábricas, sem se confundirem com as frentes eleitorais constituídas
para disputar eleições dos sindicatos. As oposições sindicais exerceram um ataque
acirrado contra a estrutura do sindicalismo oficial e pela defesa da organização de
base nos locais de trabalho, especialmente as comissões de fábrica independentes dos
sindicatos. No universo das oposições sindicais, a experiência da Oposição Sindical
Metalúrgica de São Paulo é a mais emblemática, pelo projeto que sustentou, pela
prática e pela influência que exerceu.
Desvelar a gênese, o significado, o ideário e a prática da Oposição Sindical
Metalúrgica de São Paulo, entre 1967 e 1987, é o objetivo central deste trabalho. Ao
longo de uma trajetória de mais de vinte anos, a OSM-SP (como passa a ser referida)
afirmou-se como uma frente de trabalhadores, centrada em um programa de defesa
de um sindicalismo livre, democrático e de massa e pela auto-organização dos
trabalhadores nas fábricas, através de grupos e comissões orientados pela perspectiva
de uma independência política e ideológica dos organismos operários. A esta
direção, a OSM subordinou a ocupação e a atuação no aparelho sindical oficial. Seu
objetivo imediato foi o de conquistar a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do
Município de São Paulo, pela via das eleições sindicais, portanto, por dentro da
estrutura, assentada no apoio e na organização de base nas fábricas do centro da
maior concentração operária do país. A OSM desenvolveu uma ação que buscava
integrar o sindicato e outros organismos de resistência operária na perspectiva da luta
de classes. Atuando dentro da estrutura sindical subordinada ao Estado e fora, a
partir da fábrica, com uma prática direcionada para a construção de um sindicalismo
de massa e democraticamente organizada com uma prática classista, configurou-se
para a OSM um dilema entre a fábrica e o sindicato a que se refere o título deste
trabalho.
Entre os metalúrgicos de São Paulo, a ação operária não se deu pela ocupação
do aparelho sindical, capitaneado por uma diretoria que era a própria encarnação da
estrutura sindical atrelada e desmobilizadora. Combativa e espontânea, tentou outros
caminhos que expressaram a sua rejeição a esta diretoria e abalando a estrutura que a
sustenta. Aqui se desenvolveu uma dinâmica particular na resistência nas fábricas,
nas reivindicações e nas tentativas de unificação por meio de greves gerais da
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categoria no final dos anos de 1970. Por dentro da ação do operariado e como parte
dela, a OSM emergiu no movimento grevista com potencialidade para se afirmar
como direção alternativa, no entanto, sem assumir a representação direta dos
metalúrgicos, por entender que uma direção independente e classista seria construída
nesta dinâmica, e passaria pela unificação do conjunto dos trabalhadores. Direção
que se afirmaria orientada pela perspectiva de classe e autonomia política e
ideológica da intervenção social dos trabalhadores e de seu projeto societário,
fundado na idéia de que “a emancipação da classe operária tem de ser obra dos
próprios trabalhadores”.
A concepção que orienta a programática desta frente de trabalhadores está
ancorada em outro elemento relevante, que amplia a complexidade do objeto de
estudo. Examinada na sua interioridade, a OSM é muito diferenciada quanto à
vinculação política e ideológica de origem dos militantes que a integraram, o que
gerou conflitos, tensões e ambigüidades na sua prática. A OSM formou-se na
confluência de militantes e ex-militantes da esquerda organizada existente no final
dos anos 60, de operários oriundos da esquerda católica e de sindicalistas. Mas o que
se evidencia é a unidade que foi capaz de conformar em torno de um ideário e de
suas orientações práticas, ultrapassando a diversificada confluência originária e se
constituindo em um organismo novo, uma frente de trabalhadores. Este é o elemento
que imprime singularidade à OSM a ser desvendado neste estudo.
Com um programa básico definido e uma prática sindical fortalecida no
trabalho árduo de resistência ao despotismo do capital, na fábrica e no confronto
provocado pelas grandes greves dos metalúrgicos de São Paulo e, persistente na luta
contra a diretoria do Sindicato e a estrutura da qual esta se originou, a OSM afirmouse no conjunto do movimento operário e sindical que emergiu depois de 1964,
influenciando a formação de outras oposições sindicais.
No início dos anos de 1980, com outros agrupamentos, correntes e tendências
atuantes no universo do sindicalismo combativo, a Oposição Sindical Metalúrgica de
São Paulo e os sindicalistas de São Bernardo do Campo confluíram na formação da
Central Única dos Trabalhadores, marcando uma nova ofensiva sindical e política
das classes trabalhadoras da cidade e do campo no confronto de classes na sociedade
brasileira. No processo de consolidação da CUT, na diversidade política e ideológica
que a conforma, a OSM tornou-se um dos pólos mais importantes de uma das suas
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tendências, na disputa pela hegemonia do projeto sindical anticapitalista
referenciado por uma opção socialista.
A OSM não conseguiu conquistar e ocupar o poderoso e estratégico aparelho
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, condição para que se afirmasse como
um polo decisivo com potencialidades capaz de obstaculizar o avanço das forças e
interesses burgueses no seio do movimento operário e sindical. Importa ainda
apreender as opções que fez a OSM face às condições em que se desenvolveu o
universo tenso e conflituoso do sindicalismo combativo, através da CUT,
confrontado com o processo de afirmação do projeto hegemônico burguês em curso
ao longo dos anos 80, para o qual o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo tornouse um instrumento eficaz.
A trajetória da OSM se inscreve na história dos vencidos como expressão de
um movimento mais amplo dos oprimidos na sociedade brasileira. E a estes se
impõe compreender todo o processo, e por que se deu de modo diverso do que
projetaram, retomando uma velha lição de Hobsbawm (1999): a história pode ter
vencedores em curto prazo, mas em longo prazo, os ganhos em compreensão têm
advindo dos derrotados. E derrotas acarretam responsabilidades e novos
compromissos na perspectiva de emancipação social e humana.
Nesse quadro encontra-se uma das dificuldades deste trabalho. Analiso uma
experiência não hegemônica no interior do movimento operário e sindical e,
derrotada em seus objetivos imediatos, seja em relação à conquista do aparelho
sindical e construção de um sindicato livre das amarras do Estado, seja na
organização nos locais de trabalho. Debruçar sobre derrotas envolve balanços e
avaliações diferenciadas, o que é uma tarefa de natureza coletiva e política, para a
qual esta narrativa dos caminhos percorridos pelos militantes da OSM-SP, elaborada
no âmbito universitário pretende ser tão somente uma contribuição. Por isto mesmo
o que está aqui dito e anunciado não é isento.
A escolha deste tema como objeto de estudo nasceu dos condutos da
militância político-partidária junto à OSM desde o início dos anos 1970. A reinserção
da classe operária na cena histórica encontrava ecos no debate acadêmico,
reproduzindo e, também influenciando as polêmicas e interpretações elaboradas pelo
próprio movimento sindical e pela esquerda. Moveu-me a busca de um ponto de
encontro entre os estudos acadêmicos e a política, entre compromissos de ordem
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prática e compreensão teórica. Minha intenção inscreve-se num movimento mais
amplo e coletivo efetivado por aqueles que, nas trevas dos anos duros da ditadura, já
haviam cantado e amargado o sentido da canção de Chico Buarque — “A gente vai
contra a corrente/ até não poder resistir/ na volta do barco é que sente/ o quanto
deixou de cumprir”. Orientou-me a busca da crítica e autocrítica, no conhecimento e
na ação.
Para trilhar este caminho exigente, guiou-me a premissa de que a adoção de
um ponto de vista de classe do proletariado, o posicionamento político e ideológico
implicado neste estudo, possibilitava não mais que um ângulo para desvelar o objeto;
é um requisito para o trabalho teórico, que não poderia surgir espontaneamente das
relações e lutas referidas. A natureza e o processo de análise do tema exigiram
mediações reconstruídas pela reflexão teórica, pela interlocução crítica com o
conhecimento acumulado, num trabalho de elaboração intelectual, que mobilizou
procedimentos investigativos, recursos culturais, conceituais e categoriais. Movido
pela necessidade da crítica teórica, este estudo, mesmo com suas lacunas, vazios e
limitações, expressa ao mesmo tempo uma revisão e o esforço pessoal de uma
autocrítica, reabrindo caminhos de conhecimento e ação.
O propósito principal deste estudo não é o da tarefa teórica, da qual não dá
conta. Pretendi, sobretudo, contribuir para dar visibilidade histórica à trajetória da
Oposição Sindical Metalúrgica da São Paulo, no pressuposto de que memória da
história operária é também elemento formador de valores, de cultura e identidade de
classe, constitutiva de hegemonia.
O estudo proposto é desenvolvido em quatro capítulos.
No capitulo I, analiso as bases sociais da gênese da Oposição Sindical,
procurando inicialmente oferecer elementos que permitam aprender os processos
econômicos e políticos da constituição e crise da ditadura militar, nos marcos da
consolidação do capitalismo monopolista na sociedade brasileira, ressaltando as
implicações do novo padrão de acumulação para as classes trabalhadoras, o caráter
do Estado autocrático em suas relações com as classes sociais. Compondo a análise
das condições de surgimento da OSM, situo o Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, referido à análise da estrutura sindical existente no país, seu modelo de gestão
e das funções polícias que exerceu especialmente depois de 1964. Analiso a
emergência da OSM, desde seus primeiros passos nas eleições sindicais de 1967 ao
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“exílio nas fábricas” e sua atuação nas múltiplas lutas de resistência silenciosa da
classe operária quando esboçou seu programa de ação. Procurando apreender a
singularidade da OSM, apresento alguns elementos das principais referências
ideológicas e políticas veiculadas pelos diferentes militantes que concorreram na sua
constituição como frente de trabalhadores, demarcando uma relação peculiar da
esquerda revolucionária com o movimento operário depois de 1964.
No capitulo II, apresento elementos para uma caracterização geral do
complexo da indústria metalúrgica do município de São Paulo, que configura uma
estrutura de concentração e dispersão industrial, heterogênea e diferenciada em seus
quatro ramos de atividade, no contexto do desenvolvimento e crise do “milagre
econômico”, e sob os impactos da crise recessiva dos anos 80. Destaco também
elementos sobre o modo como se dá a organização e o controle do processo de
trabalho em seus quatro ramos, a partir de informações recolhidas de pesquisas
empíricas. A partir destes elementos, apresento um perfil aproximado do operariado
metalúrgico da capital como um dos núcleos da nova classe operária. Este capítulo
tem o objetivo de situar as bases materiais em que se desenvolveu a ação do
sindicalismo tradicional e o da Oposição Sindical.
No capitulo III, analiso o ciclo de greves desencadeado pelos metalúrgicos de
São Paulo, mediante o estudo de um cada dos seus três grandes momentos: das
greves das comissões de maio de 1978 às greves gerais de novembro de 1978 e 1979,
para apreender suas motivações, processo e significados. Procuro identificar o modo
como se deu a inserção da OSM na dinâmica grevista, bem como a relação da
categoria e da diretoria do Sindicato. Em meio às greves, abordo o momento do I
Congresso da OSM, sistematizando sua linha de atuação através das propostas das
comissões de fábrica e de combate à estrutura sindical. A análise se estende na
abordagem do trabalho da OSM nas fábricas, dos novos desafios e dificuldades que
na afirmação das comissões e grupos, numa conjuntura de crise recessiva e de
instauração de novas estratégias do capital no controle do processo produtivo. Neste
período, a analise procura destacar as mudanças no Sindicato e a disputa entre a
diretoria e a OSM pela liderança e direção do movimento dos metalúrgicos da
capital.
No capítulo IV, ponho em relevo o significado das eleições sindicais na base
metalúrgica da capital, reveladoras da acirrada disputa político-ideológica entre os
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vários agrupamentos, sinalizando táticas e estratégias, alternativas e impasses, enfim
as tendências que se consolidaram e as derrotadas, definindo e redefinindo os rumos
do movimento sindical no país. Para isso, apresento um esboço geral e descritivo dos
quatros processos das eleições para a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos (1978 –
1981 – 1984 -1987), circunstanciando o contexto social político em que se deram as
propostas e programas concorrentes, os resultados eleitorais e suas implicações.
Procuro mostrar a dinâmica interna da OSM, seus conflitos e ambigüidades e seu
trabalho de organização nas fábricas. Neste capítulo, analiso a presença e a inserção
da OSM na gênese, formação e consolidação da CUT, o modo como se constituiu
uma de suas tendências à esquerda. Destaco a estratégia da OSM para se efetivar
como direção alternativa juntos aos metalúrgicos de São Paulo e o processo que
culminou na derrota eleitoral de 1987, processo confrontado no âmbito da conjuntura
do país da “Nova República”.
As fontes trabalhadas neste estudo são de diversas modalidades.
Para a elaboração deste estudo, tive como fonte principal a documentação e o
material de divulgação da OSM. Trata-se um amplo e diversificado material, nem
sempre organizado, que exigiu um esforço de verificação de datas, situação em
foram produzidos, objetivos e destinação, que foram identificados pelos próprios
protagonistas e autores. Deste material, constam documentos de debate, avaliação,
teses e resoluções de congressos internos e do movimento sindical, atas de reuniões
da coordenação, setores e comissões de trabalho, coletânea dos jornais, boletins e
contribuições individuais dos militantes. A militância da OSM, ao longo de sua
trajetória, preocupou-se com o registro de sua história, organizando arquivos,
dossiês, coletâneas próprias e registro fotográfico, hoje aos cuidados do Centro de
Pesquisa Vergueiro. A reorganização de parte deste material constitui também uma
contribuição de meu estudo. Complementam este material, divulgação da imprensa
sindical, alternativo-partidária e da grande imprensa, além de outras fontes diversas.
Compõem este estudo depoimentos pessoais de militantes da OSM, coletados
por mim, bem como consulta a relatos orais que são parte de outras pesquisas e
estudos pertencentes aos acervos do Centro de Documentação e Informação (CEDI)
da PUC-SP, do Arquivo Edgard Leuenroth (AEL) da UNICAMP e do Centro de
Memória Sindical –S.P.
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Capítulo I

AS RAÍZES DA OPOSIÇÃO SINDICAL:
RESISTÊNCIA E EXÍLIO NAS FÁBRICAS

1. A DITADURA MILITAR: CONSTITUIÇÃO E CRISE
O quadro sumário, com os aspectos centrais do período que examino, baseiase em estudos que explicam a ditadura militar na sua correspondência com a situação
de crise da sociedade brasileira no jogo das forças sociais em conflito.
Na interpretação de Fernandes (1976), a ditadura militar foi instaurada no
processo de resolução do que qualifica de “crise do poder burguês e da dominação
burguesa”, conseqüência da transição do capitalismo competitivo para a fase
monopolista, analisada na particularidade da formação social brasileira. 1

1

Outros analistas têm contribuído no estudo e debate acerca do modo particular do desenvolvimento

do capitalismo no Brasil. Coutinho (1974), foi o introdutor da categoria da via prussiana — modo
específico de constituição do capitalismo na Alemanha —, como uma fecunda referência de análise,
de alcance universal, para explicar o processo de modernização econômico-social brasileiro. As
características centrais deste modo de transição estão na base das mudanças no Brasil e são sempre
recorrentes analisa Coutinho (1980:71), sustentado em Lenim e Gramsci: “As transformações
ocorridas em nossa história não resultaram de autênticas revoluções, de movimentos provenientes de
baixo para cima [...] mas se encaminharam sempre através de uma conciliação entre os representantes
dos grupos opositores economicamente dominantes, conciliação que se expressa sob a figura política
de reformas ‘pelo alto’”. Esta interpretação foi retomada Chasin (1978), que reafirma a similitude
entre a via prussiana e o caminho brasileiro; no entanto, formula a designação de via colonial para a
constituição do capitalismo no Brasil; enfatiza suas singularidades distintas e descarta qualquer alusão
a um modo de produção feudal antecedendo ao capitalismo: “Mas, enquanto a industrialização alemã
é das últimas décadas do século XIX e atinge no processo, a partir de certo momento, grande
velocidade e expressão a ponto de a Alemanha alcançar a configuração imperialista, no Brasil a
industrialização principia a se realizar efetivamente muito mais tarde, já num momento avançado das
guerras imperialistas e sem nunca com isto romper sua condição de país subordinado aos pólos
hegemônicos da economia internacional. De sorte que o 'verdadeiro capitalismo' alemão é tardio,
enquanto o brasileiro é hipertardio” (Chasin, 1978:628). Recorreram a estas categorias, Vianna
(1978a); Antunes (1982). Entre as referências clássicas destas análises, Marx (1993), Lenin (s/d).
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À fase de emergência e expansão da economia competitiva corresponde o
processo de dinamização do mercado capitalista, nucleado no setor urbanocomercial, que engendra o nascimento das relações capitalistas de produção
propriamente ditas. O eixo de sua evolução assentou-se no sistema de importação e
exportação organizada no período neocolonial, durante o ciclo de industrialização do
final do século XIX até 1950.
Fernandes destaca que o capitalismo alcançou o apogeu no País em sua fase
competitiva e manteve uma dupla articulação que lhe impôs limitações históricas e
impediu um processo de industrialização autônomo e auto-sustentado (Fernandes,
1976:241): primeiro, o caráter subordinado e associado da industrialização aos
centros hegemônicos do capitalismo monopolista internacional, marco da formação
social brasileira desde o período colonial; segundo, a articulação do setor urbanoindustrial ao setor agrário. O capitalismo expandiu-se sem se desvencilhar da arcaica
economia agrário-exportadora, precondição para efetuar as transformações
estruturais. Ao contrário, preservou e redimensionou suas formas — o latifúndio e as
fontes de acumulação não-capitalistas —, como lastros para seu próprio crescimento,
articuladas às atividades produtivas urbano-industriais. A modernização capitalista
no País não se fez contra o atraso, mas às suas custas, repondo-o no interior da nova
dinâmica de acumulação sob as mais variadas e complexas formas, processo este que
vem se atualizando no tempo presente. 2
Esta dupla articulação, “a partir de dentro” e “a partir de fora”, intrínseca ao
desenvolvimento capitalista brasileiro, definiu as condições de impotência e
debilidade da burguesia, para realizar as tarefas de uma “revolução nacional e
democrática”, nos moldes clássicos. 3

2

No Brasil [...] verificou-se, portanto, um processo conciliatório entre o velho, representado pelo

latifúndio, e o novo, expresso pela industrialização, entre o mundo agrário e o industrial, sendo que o
desenvolvimento deste deu-se pelo pagamento de um alto tributo ao historicamente velho” (Antunes,
1982:47, grifos do texto). Chasin (1978:628) explicita que, no entanto, esta conciliação efetiva-se
“com um velho que não é, nem se põe como o mesmo”.
3

Fernandes (1976) afirma que o capitalismo dependente é, por sua natureza, “difícil”. Desse ângulo, a

redução do campo de atuação histórica da burguesia exprime uma realidade específica, a partir da qual
a dominação burguesa aparece como conexão histórica, não da “revolução nacional e democrática”,
mas do capitalismo dependente e do tipo de transformação capitalista que este pressupõe.
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No plano político, impôs-se a necessidade de uma recomposição das
estruturas de poder, conciliando interesses conflitantes (mas da mesma natureza) ou
convergentes, entre a oligarquia agrária e a burguesia industrial. Nesta acomodação
de interesses “repousa o que poderia se chamar de consolidação conservadora da
dominação burguesa no Brasil” (Fernandes, 1976:209).
Tal processo exprimiu-se no movimento político militar de 1930,4 que criou
as condições institucionais para o surto de industrialização e, ao mesmo tempo, para
a constituição da burguesia como a nova classe dominante, sem destruir a velha
oligarquia, no entanto — que, ao contrário, se fundiu com os elementos da nova
classe e da nova ordem burguesa. A disputa pela hegemonia, entre as frações
dominantes, convergiu para o Estado, como o locus para a conciliação ou
“assimilação” das classes, num quadro de transformações “pelo alto”, conforme as
tematizações de Coutinho (1980). O Estado realizou a unificação contraditória entre
as classes dominantes, mas com uma estratégia política e institucional direcionada
para a reprodução da emergente burguesia industrial.
Com o movimento de 1930, teve início a crescente consolidação da indústria
como fonte de dinamismo da economia nacional, engendrando uma tardia e lenta
incorporação dos padrões produtivos e tecnológicos oriundos dos países centrais (cf.
Mello, 1984). A industrialização retardatária e subordinada ao capitalismo em sua
fase

monopolista

apresenta

outras

especificidades,

“fundamentais

para

o

entendimento da constituição e inserção da classe operária no capitalismo brasileiro”,
como diz Antunes (1982), sustentado na análise marxiana:
No Brasil o processo de industrialização nasce dentro de um contexto onde
predomina a grande indústria, entendida aqui como o “organismo de produção
inteiramente objetivo que o trabalhador encontra pronto e acabado como condição
material de produção” e onde a mecanização e a coletivização do trabalho
substituem o trabalho manual, individualizado ou parcelar de formas anteriores [...]
efetivando a subordinação real do trabalho ao capital (Antunes, 1982:49-50).

Neste quadro histórico, Oliveira (1972:10) enfatiza a presença forte do Estado
no controle dos chamados fatores de produção, especialmente na regulamentação das
4

Sobre as modificações de 1930, lembramos as análises clássicas de Prado Jr. (1980); Silva (1977) e o

debate das várias interpretações feito por Vianna (1978a) e Antunes (1982).
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leis de relação entre trabalho e capital — a legislação trabalhista e sindical —,
portanto, na criação das fontes internas de acumulação.
Nesse momento, outro traço da particularidade histórica brasileira,
diretamente conectado aos aspectos já assinalados, adquiriu relevância face às
exigências do próprio avanço da dominação burguesa. Trata-se da permanente
exclusão das classes subalternas dos processos de decisão econômica, social e
política do País, impedidas, por meio de mecanismos manipuladores ou de coerção
aberta, de conquistar um espaço próprio de expressão e participação.
O traço fundamental naquele momento foi a exclusão das classes populares de
qualquer participação efetiva e a repressão política e ideológica desencadeada pelo
Estado, através da política sindical controladora e da legislação trabalhista
manipuladora (Antunes, 1982:73).

O condicionamento estatal do sindicalismo, sem dúvida, destruiu e limitou as
manifestações autônomas e independentes das classes trabalhadoras ao longo de sua
história.
No processo de exclusão das forças sociais populares no direcionamento da
vida nacional, o Estado brasileiro foi ponto de convergência. Netto (1991a) sustenta
que
a característica do Estado brasileiro, muito própria desde 1930, não é que ele se
sobreponha a ou impeça o desenvolvimento da sociedade civil: antes, consiste em
que [....] tem conseguido atuar com sucesso como um vetor de desestruturação, seja
pela incorporação desfiguradora, seja pela repressão, das agências da sociedade que
expressam os interesses das classes subalternas. [...] um Estado que historicamente
serviu de instrumento contra a emersão, na sociedade civil, de agências portadoras
de vontades coletivas e projetos societários alternativos (Netto, 1991a: 19; grifos do
texto).

No período após a crise de 1929, anos recessivos do entre guerras, vividos
pelos países capitalistas maduros, a economia brasileira experimentou um
crescimento com a continuidade das exportações agrárias e de matéria-prima,
acompanhadas de uma relativa queda das importações. Desenvolveu-se uma
conjuntura favorável ao acúmulo de divisas e ao crescimento do setor industrial,
voltado para a substituição das importações, numa tentativa de expansão do setor de
11

bens de produção. Esta política de desenvolvimento econômico orientou a
intervenção estatal, especialmente nos anos do regime ditatorial do Estado Novo até
meados da década de 50, o que retomo no capítulo seguinte.
A partir de 1956, com a implementação do Plano de Metas do governo
Kubitschek, a economia brasileira incorporou-se ao padrão de acumulação
monopolista, como um de seus pólos dinâmicos na periferia dos países hegemônicos,
no quadro de expansão do segundo pós-guerra, sob a redefinição de uma nova
divisão internacional do trabalho.

5

O País ingressou na fase da chamada

“industrialização pesada”, cuja base era o vigoroso tripé formado por empresas
transnacionais, estatais e privadas nacionais de cariz taylorista-fordista que passou a
comandar especialmente a indústria de bens de consumo duráveis, como a
automobilística e naval (cf. Oliveira, 1984; Mello, 1984; Mattoso, 1995).
No plano internacional, o quarto de século que se seguiu à II Guerra definiuse por substancial reestruturação tecnológica, industrial, comercial e financeira do
capitalismo e pelo aprofundamento da sua internacionalização — a Era de Ouro —,
sob hegemonia econômica e política dos Estados Unidos, num mundo dominado pela
Guerra Fria e pela bipolaridade entre capitalismo e socialismo (cf. Hobsbawm,
1995:253-281). A nova dinâmica do capitalismo pressupôs ampliação e
diversificação da intervenção do Estado, para além da administração e do
planejamento macroeconômico. O Welfare State articulou o compromisso social,
num contramovimento da luta de classes, cujo eixo era o consumo de massa de uma
força de trabalho com pleno emprego e rendas reais em crescimento constante,
ancorado em ampla rede de serviços sociais assegurados por gastos públicos (cf.
Oliveira, 1980; Mattoso, 1995:22-49).
Na fase inicial do novo padrão de acumulação no Brasil, duas forças
adquiriram nova qualidade no processo econômico e político: o capital externo e o
Estado, como pressupostos e agentes na definição da necessidade de novas fontes de
financiamento da acumulação capitalista.
5

Mattoso (1995:122) examina as bases de implantação deste novo padrão de acumulação no Brasil e

afirma: “Isto foi possível pela difusão acelerada do padrão de industrialização norte-americana ao
conjunto do mundo capitalista e pelo processo de internaciolização produtiva comandado inicialmente
à Europa e ao Japão, seguidas pelas empresas europeias e japonesas em direção aos paises de
industrialização tardia como o Brasil”.
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O capital estrangeiro passou a comandar os setores mais importantes da
produção, prioritariamente a indústria de bens de consumo duráveis, como a
automobilística.6 Este investimento se efetivou mediante a utilização de processos
produtivos, máquinas e equipamentos para potenciar a exploração do trabalho.
Houve incremento da produtividade industrial, mas os níveis salariais permaneceram
sem crescimento real, como assinalam vários estudos da época. A afirmação de
Oliveira é esclarecedora:
o capital estrangeiro tem a virtualidade, em si mesmo, de trazer [...] aquele fator que
a ausência de acumulação prévia tornava débil na economia brasileira: tem a
virtualidade de transformar, de poder potenciar o trabalho vivo, isto é a exploração
do trabalho mediante a utilização de um trabalho morto acumulado (Oliveira,
1984:116-117).

O Estado, sem perder a condição de mediador entre as forças sociais,
ampliou-se, passou a ter um papel ordenador na economia, com investimentos em
infra-estrutura e em setores produtivos de base, e assumiu a condição nova de
produtor de mercadorias e serviços (cf. Oliveira, 1984:118). Mais que isto, como
argumenta Mello (1984:118), coube ao Estado “uma tarefa essencial: estabelecer as
bases da associação com a grande empresa oligopólica estrangeira, definindo
claramente um esquema de acumulação e lhe concedendo generosos favores” (grifos
do texto).
Estas transformações no padrão de acumulação iniciado neste período
geraram modificações no quadro político e emergiram com o caráter de ruptura e
consolidação a partir de 1964.
A referida transição do capitalismo concorrencial para o monopolismo foi
determinada, portanto, pelo
grau de avanço relativo e da potencialidade da economia capitalista no Brasil que
podia passar de um momento para o outro por um profundo processo de absorção de
6

Nos períodos anteriores, o capital estrangeiro operava basicamente em setores de infra-estrutura,

serviços, energia elétrica, ferrovia, portos, comércio de produtos agrícolas para o exterior,
impulsionando a economia interna. E com a drenagem para fora de parcelas do excedente gerado
nessas operações, também se intensificou a expansão monopolista nos centros hegemônicos (cf.
Oliveira, 1984:177).
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práticas financeiras, de produção industrial e de consumo inerentes ao capitalismo
monopolista (Fernandes, 1976:215).

É nesse contexto que o estudioso situa a “crise do poder burguês”, derivada
de pressões diretas e indiretas, que atuaram de modo convergente e afetaram de
maneiras diversas as bases do poder e da dominação da burguesia.
Primeiro, as pressões vindas de fora, decorrentes da própria dinâmica do
capitalismo mundial, que exigiam “desenvolvimento com segurança” e garantias
para o crescimento do capital externo e de suas corporações aqui instaladas.
Segundo, a burguesia viu-se sob dupla coação interna, de origens distintas. De um
lado, as pressões decorrentes das transformações sofridas pelo Estado que, com sua
crescente intervenção na economia e com a multiplicidade de funções socioculturais,
adquiriu força administrativa e empresarial. Este poderio estatal tornou-se, ao mesmo
tempo, uma “ameaça” à iniciativa privada interna e externa e uma alternativa para a
sua “autoproteção”. E de outro lado, as pressões procedentes do proletariado e das
massas assalariadas da cidade e do campo que, embora não representassem perigo
imediato à continuidade do modelo econômico e político, eram fontes de desgaste do
poder.
É necessário fazer aqui uma referência acerca da natureza e do caráter desta
pressão vinda dos “de baixo”, com presença e expressividade na cena histórica, em
particular no período entre 1961 e 1964, que resultou em forte erosão na dinâmica
econômica e política dominante.
O padrão de acumulação implantado durante os anos 50 provocou fundas
transformações na divisão social do trabalho, especialmente entre cidade e campo, e
gerou nova configuração e diferenciações das classes sociais dominadas. Criaram-se
uma nova classe operária e novas classes assalariadas urbanas na produção de
serviços. De outra forma e em outra medida, houve repercussão sobre as condições
dos trabalhadores do campo. Assim a estrutura social do País passou a se organizar
com o tripé formado na propriedade das forças produtivas (Estado, capital privado
nacional e o grande capital externo) e, abaixo, todas as classes sociais que, pela
mudança na divisão social do trabalho, passaram a apresentar diferenciações
especificas, e cujos interesses adquiriram contornos mais nítidos (cf. Oliveira,
1984:118-120). Ora, estas mudanças redefiniram a qualidade e os mecanismos das
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relações entre as classes no cenário nacional, da luta de classes, tornando vulneráveis
e instaurando um agudo antagonismo entre os processos políticos de sustentação do
poder dominante e o novo padrão de acumulação, preparando o impasse político
característico do princípio dos anos de 1960. 7
É bastante conhecida a dinâmica política, bem como as interpretações quanto
o seu caráter, do período de 1960 a 1964,8 marcado por crise recessiva, crises
político-institucionais, extensa mobilização das classes populares, ampliação e
fortalecimento do movimento operário e dos trabalhadores do campo e acirramento
da luta política e ideológica. Os setores democráticos populares (congregando
amplos setores de trabalhadores urbanos e rurais, segmentos pequeno-burgueses,
estudantis e intelectuais, partidos, parcelas da Igreja Católica e das Forças Armadas),
numa aliança política à esquerda, questionavam “- sob a nem sempre inequívoca
bandeira das reformas de base - o eixo sobre o qual se deslizara até então a história
da sociedade brasileira: capitalismo sem reformas e a exclusão das massas dos níveis
de decisão” (Netto, 1991:22). Estes novos fenômenos sociais engendravam tensões
na arena política e esgarçavam os limites do arcabouço institucional herdado da

7

Refiro-me à crise do processo político conceituado na literatura política como populismo, marca

específica da conciliação dos interesses dominantes através do Estado, na realização das tarefas da
acumulação capitalista a partir de 30, recorrendo-se a uma política de massas para obter junto a elas,
legitimidade e sustentação. Fernandes (1978:12-13) diverge da compreensão elástica do populismo,
pois a seu ver, “a manipulação ‘trabalhista’ das massas, seria descrito com maior precisão com o
termo de demagogia". Oliveira (1984:119) sustenta que a nova divisão social do trabalho com o
avanço do monopolismo estaria na raiz da falência do populismo, cujo “truque exatamente consistia
em manter um rosto político indiferenciado, que na verdade já não correspondia mais à estrutura
social da Nação”. São conhecidas as polêmicas em torno das interpretações do populismo. Cito as
análises de Ianni (1968), Weffort (1973) e Vianna (1978a).
8

O caráter das lutas sociais dos anos 61/64 é outro ponto controverso nas análises da história política

brasileira. Do ângulo de análise que tomo, “nunca chegou a existir uma situação pré-revolucionária
tipicamente fundada na rebelião antiburguesa das classes assalariadas e destituídas. No entanto, a
situação existente era potencialemente pré-revolucionária, devido ao grau de desagregação, de
desarticulação e de desorientação da própria dominação burguesa, exposta ininterruptamente, da
segunda década do século à ‘revolução institucional’ de 1964, a um constante processo de erosão
intestina” (Fernandes, 1976:322; grifos do texto). No mesmo enfoque, ver Netto (1991) e, ainda,
Gorender (1987a) e Prado Jr. (1966). Sobre as lutas sociais daqueles anos, ver Ianni (1968), Toledo
(1987) e Delgado (1982), Erickson (1979).
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redemocratização de 1946, o que atualizava a idéia de revolução, como também o
fantasma da contra-revolução.
Este impasse foi resolvido com o golpe militar que implantou a ditadura em
1964, mediante mudanças substanciais na forma e nas funções da dominação
burguesa. De imediato, foram derrotadas classes e frações de classe identificadas
com o desenvolvimento econômico democrático. Aprofundaram-se as tendências que
a configuração da estrutura socioeconômica já provocava.
Face às pressões, a burguesia unificou-se e deslocou seus interesses setoriais,
em conflito e caracterizados pelo particularismo, em favor de interesses materiais
comuns que compartilhava como e enquanto classe possuidora e privilegiada. Ou
seja, a burguesia articulou-se, em torno de uma “contra-revolução defensiva”
(Fernandes, 1976:293), pela iniciativa e propriedade privadas, pelo monopólio do
poder estatal e pela ordem social e política. Fortalecida, encontrou-se em condições
favoráveis para aprofundar sua associação com o capitalismo internacional, reprimir
pela violência qualquer ameaça dos “de baixo” e transformar o Estado em
instrumento exclusivo do poder burguês, no plano econômico, político e social.
A crise do poder burguês, qualificada por Fernandes (1976), configurou-se
como uma crise de adaptação da burguesia às condições e ritmos econômicos e
tecnológicos transferidos, em grande parte, pelos centros hegemônicos para a
economia brasileira. Na resolução de tal crise, portanto, a meta era consolidar a
transformação capitalista monopolista, com autonomia das classes e estratos
burgueses, e manter a dependência externa e o desenvolvimento desigual interno
subordinado e excludente. Essa passagem peculiar para o monopolismo não colocou
as classes dominantes diante de grandes opções históricas, como o clássico problema
da democracia burguesa. Como saída, estas classes instauraram o que Fernandes
(1976:168), ancorado na formulação leniniana de Estado autocrático, define como
“versão tecnocrática da democracia restrita, a qual se poderia qualificar, com
precisão terminológica, como uma autocracia burguesa”.
O Estado teve pois uma importância estratégica para a solução da crise do
poder, porque singularizou a institucionalização política da autodefesa de classe. O
Estado converteu-se em eixo político da recomposição do poder da burguesia, ao
estabelecer uma conexão direta entre a dominação de classe e a extrema
concentração do poder político estatal.
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A dominação burguesa mostrou-se como realmente é. Ressurgiu como
composição heterogênea, de base nacional e estrangeira, congregando liberais e
conservadores, grande, média e pequena burguesia em uma “base de classe
unificada”. No entanto, não conseguiu superar todas as impotências e precariedades
da “dominação heterogênea e compósita” que a caracterizava, como afirma
Fernandes (1976). Não se constituiu um solido centro hegemônico, pois a unificação
do poder foi garantida pelas Forças Armadas, por meio do golpe militar.9 Sustentada
nessa solidariedade de classe, a dominação burguesa identificou as massas
assalariadas, especialmente a operária, como seu inimigo principal, sobre o qual
recaiu toda a “agressão autodefensiva da burguesia” (Fernandes, 1976).
Em síntese, a resolução da crise deu-se na esfera do político e passou pela
reorganização do Estado, que, submetido ao grande capital, perdeu a ambigüidade
que o caracterizava no período anterior.
A débâcle do populismo não é outra coisa senão a dissolução da ambigüidade do
Estado, determinada pelo movimento de centralização do capital. O Estado agora é
produtor de mais-valia e segue-se a isto que seu caráter repressor e opressor não
pode mais ser mascarado (Oliveira, 1977:103).

A consolidação do padrão monopolista implicou, conseqüentemente, a
reordenação política e jurídica das relações entre a burguesia e as demais classes
sociais. Coube ao Estado, como núcleo do poder burguês, destruir e comprimir o
espaço de todos os setores que se opusessem ao “novo modelo”, apoiado no
referencial político-ideológico da doutrina de segurança nacional. Como observa
9

Vários autores recorrem aos escritos de Marx sobre história francesa, sobre uma forma singular de

estado burguês (crido entre segundo as condições vigentes entre a Revolução de Fevereiro de 1848, e
a Comuna de Paris de 1871) para apreender o Estado brasileiro pós-64 como uma forma de
bonapartismo, de feição militar, corporificado pelas Forças Armadas. Pode-se parafrasear Marx, pela
dimensão universalizante de sua análise: “À medida que os progressos da moderna indústria
desenvolviam, [...] o poder do Estado foi adquirindo cada vez mais o caráter de poder nacional do
capital sobre o trabalho, de força pública organizada para a escravização social, de máquina do
despotismo de classe” (Marx, 1961:81). Ianni (1987:10) toma o bonapartismo como “a vocação da
burguesia. [...] Essa é uma forma particularmente eficaz de organizar as relações do estado com o
conjunto da sociedade”. Ver também as análises de Marini (1965); Oliveira (1984:120); Antunes
(1988:116-120).
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Iamamoto (1992:81), tratava-se de “uma concepção de segurança cimentada na
noção de guerra permanente de umas classes contra as outras, assumida pelo Estado
Nacional”.
O Estado autocrático-burguês radicalizou-se, impôs mecanismos repressivos
e concentrou toda a ação reguladora das relações sociais.

10

Abertamente, assumiu

caráter antinacional e antidemocrático, em crescente distanciamento diante da
sociedade civil, sobre a qual recaiu generalizado processo de criminalização, como
afirma Ianni (1981:163). Este processo político e ideológico institucionalizou-se nas
constituições, atos institucionais, leis e ordens do aparelho ditatorial.
Assinala-se a existência de momentos da ditadura militar diferenciados em
sua evolução e a revelam como um processo que contém a constituição e crise desse
regime político.11 Destacam-se as mudanças ocorridas a partir do Ato Institucional nº
5, de dezembro de 1968: “abre-se o genuíno momento da autocracia burguesa”,
marcando o período do “milagre brasileiro”, num modelo de desenvolvimento
acelerado e com segurança, instaurando o perfil e a estrutura econômico-social do
País legados pela ditadura e alimentando ilusões geopolíticas do “Brasil Potência”
(cf. Netto, 1991a:31-38).
O eixo do crescimento do “modelo econômico” concentrou-se na produção de
bens de consumo duráveis, para atender demandas elitistas do mercado interno, com
base nos investimentos de capitais externos e na política de incentivos e créditos
fiscais viabilizados pelo Estado. Forjou-se uma estrutura produtiva dependente da
importação de bens de produção, tecnologia e matérias-primas essenciais, como
10

“Nesse contexto histórico-político, a dominação burguesa não é só força sócio-econômica

espontânea e uma força política regulativa. Ela polariza politicamente toda a rede de ação
autodefensiva, percorrida pelas instituições ligadas ao poder burguês, da empresa ao Estado, dando
origem a uma formidável superestrutura de opressão e bloqueio, a qual converte, relativamente, a
própria dominação burguesa na única fonte de poder político legítimo” (Fernandes, 1976:302-303).
11

A evolução da ditadura é apanhada por alguns autores segundo três momentos distintos, de natureza

indicativa e aproximativa, quais sejam: 1) abril de 1964 a dezembro de 1968 (governo Castelo Branco
e parte do governo Costa e Silva); 2) dezembro de 1968 a 1974 (fim do governo de Castelo Branco, o
intermezzo da Junta Militar e todo o governo Médici); 3) o período Geisel (1974-1979) (cf. Netto,
1991a:34-35). Entendo como Netto (1991a), que a este último período acrescenta-se o governo
Figueiredo, marco final do ciclo autocrático burguês, momento de definição da própria crise do
regime com seu projeto de auto-reforma, em face ao crescimento da resistência democrática e do
ressurgimento do movimento operário, sem, no entanto desarticular o Estado criado pela ditadura.
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exigência da própria expansão interna. Este padrão de acumulação, dadas as
características de uma economia subjugada, acarretou o fortalecimento de alguns dos
traços mais perversos da economia nacional, quais sejam a concentração de renda e
riqueza, a acentuada diferenciação salarial e a exclusão de amplos setores sociais, o
que definiu uma estrutura de classes altamente polarizada e complexa.
Os governos militares implantaram um conjunto de medidas políticoeconômicas, especialmente no âmbito das relações de trabalho, expressas através da
política salarial e sindical, com implicações imediatas e em longo prazo na situação
de vida conjunto da classe trabalhadora.
A competência para estudo, decisão, fixação e fiscalização da questão de
salários foi concentrada no Poder Executivo, como parte do Plano de Ação
Econômica do Governo (PAEG,1964/1966). Deste modo, “o governo militar
estatizou os reajustes salariais” (Morais, 1986:38), com a proibição de qualquer
negociação direta e da homologação de acordos coletivos que superassem os índices
fixados.12 Em decorrência, promoveu a esterilização dos sindicatos como instrumento
de negociação coletiva e a conseqüente redução de sua capacidade de mobilização.
A criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mecanismo
que tornou arbitrária a dispensa dos trabalhadores, decretou o fim da estabilidade no
emprego. Por suas decorrências, o FGTS, a rigor, foi uma vigorosa arma política
contra a organização sindical. Provocou desemprego e aumento da rotatividade nas
fábricas, ou seja, forneceu ao patronato condições de rebaixamento dos salários na
compra da força de trabalho. Após analisar as medidas tomadas pelos governos
militares em sua política para os trabalhadores, Mattoso (1995:29, grifo do texto)
conclui: “Emprego e salário tornaram-se, assim, desde então, variáveis flexíveis de
ajuste às oscilações da economia e aos sucessivos planos de estabilização”. A
ditadura recorreu à estrutura sindical existente para acossar ainda mais os
assalariados. Os sindicatos foram descaracterizados como instrumentos de defesa dos
interesses coletivos e se afirmaram como agências assistenciais-recretivas,
cumprindo alguns rituais de homologação e desenvolvendo práticas de cooptação e
controle dos trabalhadores. Como afirma Martins (1979: 91), “a proposta sindical do
12

“Os reajustes eram anuais e fixados segundo os seguintes índices: a) cálculo do salário médio dos

últimos 24 meses; b) taxa de produtividade estimada para o ano anterior; c) percentual que traduzisse
a inflação, porventura admitida na programação financeira do governo” (DIEESE, 1976:65).
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Estado Novo encontra sua efetivação na conjuntura política de 1964”, pois ocorreu o
aprimoramento dos dispositivos legais que deu aos sindicatos o papel de reguladores
do conflito social. Paralelamente, o regime militar efetuou intervenções nos
sindicatos, 13 cassou suas lideranças e suprimiu o direito de greve.
Estas medidas, acrescidas da ampliação da jornada e da intensificação do
ritmo de trabalho, da institucionalização das horas extras, do reforço da disciplina e
da hierarquização fabril, tornaram possível o aumento da taxa de exploração do
trabalho, numa “simbiose extenuante e intensificada das formas absoluta e relativa de
extração do sobretrabalho” (Antunes, 1988:37). Como contrapartida, houve elevação
dos níveis de produtividade.

14

O resultado foi o rebaixamento das condições de

trabalho e vida dos assalariados, expresso nos índices de acidentes de trabalho e
doenças infecciosas e profissionais, no aumento das taxas de mortalidade infantil e
subnutrição, etc.
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ampliaram-se a miséria relativa e a miséria absoluta de grande

parcela da classe trabalhadora. A análise de Marx é incisiva quanto à relação direta
entre acumulação e miséria
Dentro do sistema capitalista, todos os métodos para a elevação da força produtiva
social do trabalho aplicam-se à custa do trabalhador individual; todos os meios para
o desenvolvimento da produção se convertem em meios de dominação e exploração
do produtor [...] Todos os métodos de produção da mais-valia são, simultaneamente,
métodos da acumulação, e toda expansão da acumulação torna-se, reciprocamente,
13

No período 1964-1970, ocorreram 536 intervenções sindicais; 436 foram efetivadas em 1964-1965.

Ver Figueiredo (1978).
14

Dados do DIEESE mostram que a produtividade do trabalho cresceu 69% de fevereiro de 1964 a

maio de 1976, enquanto o salário mínimo real caiu 41% no mesmo período. Outro texto (“Manifesto
da Oposição Sindical”, 1974), acerca das condições econômicas e financeiras de 100 empresas do
setor metalúrgico na cidade de São Paulo, indica que a rentabilidade do capital foi de 40,3% em 1972,
6,3% a mais do que no ano anterior. O lucro líquido destas empresas foi de 65%; contudo, no cálculo
dos reajustes salariais no período 1970-72, o índice de produtividade permaneceu o mesmo, por volta
de 3,5%.
15

Os índices de acidentes de trabalho registrados em 1973/1974, quando o País foi recorde mundial,

demonstram o que afirmamos. Em 1974, ocorreram 1,5 milhões de acidentes, dos quais 65 mil
geraram invalidez e 13 mil foram fatais (cf. Arroyo, 1978:63; Opinião, nº57, 1973). No setor
metalúrgico, a principal causa dos acidentes era a fadiga: 54% dos acidentes ocorreram com quem
trabalhava no período de férias, e 52% dos acidentados faziam horas extras (cf. Tragtenberg,
1979:89).
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meios de desenvolver aqueles métodos. [...] A acumulação da riqueza num pólo é,
portanto, ao mesmo tempo, a acumulação da miséria, tormento do trabalho,
escravidão, ignorância, brutalização e degradação moral no pólo oposto, isto é, do
lado da classe que produz seu próprio produto como capital (Marx, 1985:209-210).

Para entender a amplitude deste padrão de acumulação é necessário
considerar a situação de vida do trabalhador fora da fábrica, pois aí se aguçou ainda
mais a dilapidação realizada no âmbito das relações de trabalho, pela precariedade
das condições habitacionais, de saúde, educação, saneamento, transportes, segurança,
lazer, etc. Kowarick (1980:59) denomina este processo de espoliação urbana,
entendida como “o somatório de extorsão que se opera através da inexistência ou
precariedade dos serviços de consumo coletivo que se apresentam como socialmente
necessários em relação aos níveis de subsistência”.
Responsável, de modo crescente, pela distribuição e gestão de equipamentos
e serviços urbanos dos quais depende parte da reprodução da força de trabalho, o
Estado canalizou os fundos públicos para o capital na reposição dos pressupostos da
acumulação, sem contrapartida aos interesses do trabalho. O Estado teve aí um papel
pífio como provedor de bem-estar e de distribuição de renda, pois a economia
brasileira não realizou as mudanças das relações sociais no interior mesmo do
capitalismo, o que é marca peculiar da regulação keynesiana, ainda que “travejada e
atravessada” pelos signos da regulação monopolista (cf.; Oliveira, 1985, Mattoso,
1995, Mota,1995). As transformações econômicas conjugadas às exclusões e
restrições sociopolíticas construíram no País o que se pode denominar de uma
economia de regulação “truncada” e ad hoc, ou seja, “uma intervenção estatal que
financia a reprodução do capital, mas não financia a reprodução da força de trabalho
[e que] é simultaneamente a ausência de regras estáveis e a ausência de direitos”
(Oliveira, 1990:44). A reprodução da força de trabalho passou e ser enfrentada pela
articulação repressão e assistência, que ingressou como componente das estratégias
autoritárias do Estado em suas relações com o conjunto das classes assalariadas. No
período, foram implantados vários programas e serviços sociais centralizados e
regulados pelo Estado, muitos dos quais tinham a participação da iniciativa privada,
convertendo-se o social em campo de atividades lucrativas.

21

Em outros termos, a nova peculiaridade no enfrentamento da questão social, no que
concerne à assistência, é que ela passa a ser organizada de modo a atender a um
duplo requisito: favorecer a acumulação de capital pela iniciativa privada e
subordinar-se aos preceitos da segurança nacional (Iamamoto, 1992:83).

Neste quadro, em que a burguesia atingiu o auge de seu poder e dominação,
nasceram as condições objetivas para a intensificação e o alastramento dos conflitos
de classe e para a própria organização operária, nos locais de trabalho e moradia, na
cidade e no campo.
Na consolidação do monopolismo, não foi apenas a burguesia que se
desenvolveu, de modo unilateral. Simultaneamente e pelo mesmo processo,
desenvolveu-se o trabalho, que se projetou como setor concentrado nos pólos mais
dinâmicos da economia. Constitui-se um novo operariado, expressão contraditória
deste padrão de acumulação. Como força produtiva, a classe operária cresceu em
número e se se diversificou. Acentuou-se e se generalizou a divisão do trabalho nas
fábricas, nos demais setores produtivos e no conjunto da economia (cf. Ianni,
1981:87-88). A expansão do aparelho estatal e da rede de serviços públicos ou
privados gerou novas e amplas camadas médias urbanas assalariadas. Por sua vez, a
intensa penetração do capitalismo no campo, com a decisiva ação do Estado no
reforço da formação da grande empresa agro-industrial, resultou tanto em crescente
mercantilização da força de trabalho, como em recriação contraditória de formas de
trabalho não assalariadas e até de formas escravas. A contrapartida foi o
desarraigamento dos trabalhadores da terra, a migração rural–urbana, a intensificação
das lutas pela posse da terra, o crescimento da sindicalização rural, a mobilização
coletiva de bóias-frias, posseiros e índios.
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As grandes cidades, inchadas e

deterioradas nas suas condições, passaram a reproduzir a pobreza que atingiu
parcelas consideráveis da população, fomentando tensões e um grande potencial
reivindicatório. E sobre esta base explosiva cresceram as principais contradições
sociopolíticas da ditadura militar (cf. Fernandes, 1982:53).
A partir de meados de 1974, a economia brasileira ingressou num período de
relativo esgotamento do impulso da expansão econômica alcançada entre 1968/1973,
com queda de crescimento do PIB, redução dos investimentos privados, acentuando
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o déficit do balanço comercial e a inflação. A “agonia do milagre” econômico
ocorreu entrecruzada com os efeitos internos da crise cíclica do capitalismo
internacional em 1973-1975. Crise estrutural,

17

que eclodiu como resultado do

esgotamento dos impulsos da expansão alcançada no segundo pós-guerra, com
saturação dos mercados internacionalizados, estagnação da produção e perda do
dinamismo tecnológico, sobre investimento generalizado, crescente financeirização
da riqueza produzida, junto com a alta inflação dos preços e o choque de petróleo.
Esses processos colocaram em cheque o padrão fordista/keynesiano regulador da
economia mundial com profundas implicações na divisão internacional do trabalho e
nas bases da concorrência intercapitalista (cf. Harvey, 1992, parte II; Mattoso, 1995,
cap. II). No Brasil, a política de acumulação acelerada da ditadura esteve perpassada
por contradições inerentes à própria vinculação da economia interna às condições
internacionais, que a conduziram, de modo inevitável, ao seu colapso.
Por sua vez, o enfrentamento interno da recessão pela ditadura militar, cujas
propostas estão contidas no II PND - Plano Nacional de Desenvolvimento do
governo Geisel, deu-se, de um lado, com base na tentativa de ampliação do volume
de exportações com novos produtos e de novas associações entre capitais
multinacionais e o Estado na extração e produção de matérias-primas minerais, mas
que não foi suficiente para cobrir as importações; e, de outro lado, na tentativa de
ampliar o setor produtor de bens de produção e de bens intermediários (cf. Mattoso,
1995:132, Mello & Belluzzo, 1984; Oliveira, 1984:107-113). Para isto, houve alto
investimento público e recorreu-se a um mecanismo tradicional da dependência
econômica, ou seja, novas inversões de capitais estrangeiros. Os resultados são
16

Para uma análise cuidadosa destes processos no campo, ver, entre outros, Martins (1985) e Ianni

(1984a).
17

A crise que eclode em 1973 tem suas origens nos processos que remontam aos anos 60 e deu

mostras de desgaste da expansão dos “Anos Dourados”. A expansão anterior permitiu a recuperação
das economias européia e japonesa, com conseqüente saturação dos mercados, o que reduziu a
hegemonia norte-americana, compensada pelo investimento industrial militar na guerra do Vietnã.
Este investimento, por sua vez, teve efeitos como a decrescente confiabilidade do dólar, com queda da
produção e da lucratividade, em um processo de instabilidade financeira dos EUA. A recessão
européia manifestou-se na elevação dos salários e na redução da produtividade da força de trabalho,
em meio a lutas sindicais e movimentos político-culturais, especialmente na França e Itália, entre 1965
e 1968 (cf. Hobsbawm, 1995:276-281; Harvey, 1992, parte II; Mattoso, 1995:49-54).
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conhecidos: a dívida externa avolumou-se, financiando a remessa de lucros para fora,
e passou a ser, por si mesma, fonte de empréstimos e financiamentos, pelo peso das
amortizações, juros e serviços, e levou a economia ao esgotamento do padrão de
acumulação adotado nos anos de “êxtase do milagre” (cf. Oliveira, 1984:107).
No rescaldo da crise do “milagre”, progressivamente, foram se expondo as
fraturas das bases de sustentação da ditadura, com quebra da coesão da burguesia.
Em 1964, a unificação do poder através do aparelho do Estado soldou os interesses
do capital internacional aos das empresas estatais e da burguesia nacional, mas o fez
de modo contraditório. No período de desenvolvimento acelerado, “todas as classes
burguesas se fortaleceram, mas não se fortaleceram por igual” (Fernandes, 1982:97).
A recessão evidenciou as contradições entre as frações burguesas e ativou a disputa
entre elas, por uma política que atendesse seus interesses particulares, a partir de suas
posições diferenciadas na estrutura econômica do País. Distanciadas do exercício
direto do poder, os setores dominantes ressentiam-se de canais para influenciar as
opções dos governos militares.
Neste quadro de aprofundamento da crise da ditadura e diante de seus
rebatimentos políticos, o núcleo do poder articulou uma estratégia concretizada na
“política de distensão” do governo Geisel, aliada a um plano de combate à recessão,
prosseguida pela “política de abertura” de Figueiredo. Estava em curso o projeto de
auto-reforma da ditadura, mediante a tentativa de recuperação das instituições
políticas civis, combinando certas concessões, negociações e medidas repressivas,
numa gradual desconcentração militar, com a “volta aos quartéis” dos guardiões da
segurança nacional.18 Concebeu-se, portanto, no interior do próprio aparelho estatal,
o processo de institucionalização da ditadura, que visava a uma recomposição do
bloco dominante, concedendo-lhe maior influência e decisão, sem ônus para o
monopólio, além de atender às suas necessidades de nova legitimação social, e
abarcando os setores moderados e liberais da oposição, iludidos com o possível
funcionamento democrático das instituições. Quanto às classes trabalhadoras, a auto18

Ressalte-se que a doutrina de segurança nacional permaneceu como ideário de todo o ciclo

autocrático burguês, pois “não se trata esta doutrina de uma referência específica de um ou outro
momento do ciclo burguês — antes, foi a sua representação ideal, constante e privilegiada, fornecendo
a ligadura orgânica para a repressão desenfreada, quer para a ‘distensão lenta, segura e gradual’”
(Netto, 1991:43).
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reforma reafirmava sua exclusão econômica e política, pressuposto da continuidade
da acumulação monopolista.
É necessário ressaltar que, “ao largo de todo o ciclo autocrático burguês no
campo da oposição democrática, a hegemonia nunca escapou das mãos de correntes
burguesas” (Netto, 1992:43; grifos do autor). A ação oposicionista sempre esteve
freada pela dinâmica de uma política legal e consentida. Alcançou apenas uma
representação nos partidos controlados, embora, em alguns momentos, como nas
eleições de 1974, tenha aglutinado o protesto das massas populares. Sem efetuar o
desmascaramento aberto da ditadura e sem projetos societários alternativos, a
perspectiva da oposição restringiu-se à luta pelo controle do Estado.
Fernandes (1982) definiu esse processo de institucionalização da ditadura
como uma
liberalização outorgada [que] revelava, a um tempo, as dificuldades, a fraqueza e a
força do regime ditatorial [...] Ao contrário das aparências, a ditadura ganhou um
terreno novo (o que ela roubou dos adversários ou proibiu-os de usar) e cresceu por
dentro, aperfeiçoando-se. Condenada a uma implosão súbita a curto prazo, ela
conquistou a capacidade de gerar, dentro de si mesma, um regime político
alternativo, impondo-se como o fiel da balança numa provável transição para a
democracia [...] embora, de fato, a liberalização outorgada ainda seja mais um fator
de continuidade que um fator de colapso da ditadura [pois] a burguesia deveria
perder o despotismo do seu “braço militar”, embora este se mantivesse atento, em
posições chave, para moldar a transição e converter a ditadura por outros meios em
uma democracia tutelada (Fernandes, 1982: 27-28, grifos do texto).

Nessas condições, a crise do poder e da dominação burguesa que gerou a
ditadura militar “se repõe no circuito histórico” e encaminha a sua continuidade, pois
o regime abandonara alguns de seus traços e funções, incorporara outros, mas
mantém quase intocado o núcleo do poder. O processo de auto-reforma modificou a
forma de dominação do capital, mas preservou seu caráter autocrático e permaneceu
como necessidade histórica para a acumulação no contexto do capitalismo
dependente para as classes burguesas, débeis para liderar uma revolução nacional e
democrática que revertesse o circuito (cf. Fernandes, 1982:8-11).
Um fato novo, porém, multiplicou e impôs realinhamentos à estratégia de
mudanças do regime: a vigorosa irrupção do movimento operário no cenário
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nacional. A luta operária por aumento salarial e acesso aos ganhos de produtividade
transformou-se, necessariamente, em contestação política ao regime, desmascarando
o caráter de “outorga e tutela” da transição democrática. A emergência dos
trabalhadores evidenciou mesmo de modo embrionário, que novas relações entre o
Estado e as classes sociais subordinadas pressupõem o reconhecimento da expressão
política do proletariado. Ou seja, para a democratização, era necessária a
reorganização e autonomia dos instrumentos de classe dos trabalhadores, mediante os
quais eles ressurgiram como protagonistas na dinâmica política para negociar, não só
o seu salário, mas o seu lugar e seu papel na sociedade de classes.
No contexto de constituição e crise da ditadura militar situada nos
quadros do avanço e consolidação do monopolismo no país, que se desenvolveu a
Oposição Sindical Metalúrgica, objeto de meu estudo.

2. CONTROLE SINDICAL

E

EMERGÊNCIA

DA

OPOSIÇÃO SINDICAL METALÚRGICA

DE SÃO PAULO

2.1. O Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de São Paulo: cenário privilegiado
de luta sindical
As origens do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo remontam ao
imediato pós-3019, articuladas ao caráter do Estado varguista que — ao criar as
condições institucionais básicas para a industrialização e a instauração do novo modo
de acumulação — adotou uma política sindical fundamentada no princípio básico da
subordinação dos sindicatos ao Estado. O marco inicial desta política foi a chamada
Lei de Sindicalização (Decreto-Lei nº 19.770, de 1931), pilar sobre a qual se
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Ampla e diversificada literatura analisam o movimento sindical e operário ao longo da República

Velha (1984-1930), com abordagens específicas sobre a luta operária pelos direitos fundamentais do
trabalho; o potencial do sindicalismo durante a primeira guerra; a formação dos sindicatos autônomos
de vários setores de trabalhadores; a predominância dos ideais e práticas do anarco-sindicalismo, ao
lado do tradeunionismo e a presença dos comunistas a partir de 1922; a vinculação do movimento
sindical e a crise política de 1930,etc. Entre outros, ver, Simão (1981); Fausto (1983); Dulles (1977);
Carone (1979, 1982); Pereira (1962); Blass (1986); Pedreira Fº (1997).
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construiu a estrutura sindical brasileira (Simão, 1981:168-169; Antunes, 1982:7282).
As interpretações mais conhecidas na literatura sociológica e historiográfica
sobre a implantação da estrutura sindical salientam o caráter desmobilizador e
repressivo do governo Vargas, a fragilidade organizativa do movimento operário e
também a resistência dos seus setores mais combativos. Outras interpretações,
associam a estes fatores, o papel de setores importantes do sindicalismo preexistente,
e também das lideranças sindicais de esquerda (incluindo socialistas, comunistas e
trotskistas) na conformação da nova estrutura. Essa teria contando com a adesão dos
trabalhadores, configurando um processo contraditório e conflitivo que combinou
resistência e assimilação do projeto varguista, apropriação e intensa mobilização dos
novos sindicatos oficiais na defesa dos interesses imediatos dos trabalhadores (cf.
Araújo,1996: 9-29).
Assim o sindicalismo brasileiro no período de 1931-35 caracterizou-se por
uma dualidade política e organizativa, como sintetizou Antunes (1982:114):
Essa configuração dual que caracterizou a estrutura sindical brasileira [...] marcou
um processo onde, de um lado, os setores mais avançados procuraram preservar seu
movimento sindical independente, e de outro, o Estado, que usou das mais variadas
formas para coibir a luta sindical, ao mesmo tempo que criava um sindicalismo
dócil, subordinado aos interesses dos setores dominantes e ao Estado”.

O caso dos metalúrgicos de São Paulo expressa esta dinâmica na
conformação da nova estrutura sindical. Na reorganização de suas associações e
retomada das greves logo após o movimento político-militar de 1930, os
trabalhadores paulistas perseguiram o fio de sua luta anterior na conquista dos
direitos fundamentais do trabalho. Os metalúrgicos fundaram ainda em 1930, a
União dos Operários Metalúrgicos de São Paulo, atuante e com grande
representativa, foi associada à Federação Operária de São Paulo (FOSP) de
orientação anarco-sindicalista até 1934, data das ultimas referências encontradas
sobre a associação. Fiel a seus princípios, a União independente na defesa da ação
direta dos trabalhadores contra o patronato, negando-se a solicitar o reconhecimento
do Ministério do Trabalho – mesmo após o decreto que permitia a pluralidade
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sindical -20, combatendo qualquer forma de controle sobre o movimento operário
(Paes, 33-38; Antunes,1982: 94-95). A partir de 1932, foi criado o Sindicato dos
Operários Metalúrgicos de São Paulo, logo reconhecido oficialmente pelo Estado,
congregando, sobretudo os “ministerialistas”, não obstante a presença de comunistas
e socialistas. Portanto, os trabalhadores metalúrgicos paulistas passaram a ter, por
algum tempo, dois organismos de representação.
As informações recolhidas por Antunes (1982: 94-95) indicam que, no
período, a atuação do sindicato oficial dos metalúrgicos de São Paulo era reticente e
cautelosa quanto a articulações com as forças sindicais autonomistas e com outras
categorias de trabalhadores e quanto à participação em frentes políticas: recusou-se a
engrossar a Frente Única Sindical, em 1934, por ex., como também não aderiu ao
movimento da Aliança Nacional Libertadora, em 1935. Tais posições levaram o
autor a concluir que a atuação dos metalúrgicos restringia-se ao terreno econômico
— pela instituição do salário mínimo, por exemplo — e à contatos intercategoriais,
estritamente dentro das determinações da Lei de Sindicalização.
A partir de meados de 1935, já no contexto de intensificação da repressão do
governo Vargas, dissolveram-se os setores autônomos resistentes, minados pela
criação do sindicato oficial, apenas concedendo acesso aos direitos trabalhistas
através deste, fato em relação ao qual a massa operária era bastante sensível, pois
necessitava de defesa diante das arbitrariedades patronais, além dos serviços sociais e
assistenciais que lhe eram oferecidos. O operariado urbano passou a ser reconhecido
pelo conjunto das frações dominantes como interlocutor político válido, desde que
gravitasse exclusivamente em torno do Estado (cf. Blass, 1986, e Munakata, 1981).

20

Lembre-se que a Constituição de 1934, expressando a ambigüidade entre os princípios liberais do

período anterior e a apropriação de traços do Estado corporativista, por ex. ao estabelecer “a
pluralidade sindical e completa autonomia dos sindicatos” ao lado da “representação classista”. O
decreto 24.694 de 1934, “em claro desrespeito à Assembléia Constituinte”, divulgado quatro dias após
a promulgação da Constituição, ratifica o sistema tutelar, reafirma o sindicato como órgão colaborador
do Estado, mas mantém o princípio da pluralidade sindical, pela pressão do autoritarismo dos
católicos no empenho de seu poder indireto e de tradicionais setores agrários. Princípio que se tornou
portanto, ‘letra morta’, posto que conquistada à revelia do Estado, não terá força para se impor numa
ordem inclusiva que a nega” conforme análise de Vianna (1978a: 187-197). Também em Martins
(1979:54-59).
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Para as diferentes tendências político-ideológicas presentes no movimento
operário da época, configurou-se um dilema: “ou persistiam numa luta independente
fora dos limites do oficialismo sindical, ou iniciavam uma luta dentro dos sindicatos
oficiais, seguindo porém uma atuação combativa, tentando reverter por dentro a
estrutura sindical”, como sintetiza Antunes (1982:103-115). Na mesma linha, Blass
(1986:115) evidencia-se aí o “desenrolar da luta burguesa contra o operariado
urbano, configurando-se um dilema de se escolher uma das organizações sindicais
para ser o objeto do trabalho operário” (grifos meus). O resultado conhecido é que
não restaram condições de qualquer autonomia e transgressão à legalidade imposta.
Os anarquistas ainda persistiram por uma luta independente e por fora dos limites
legais, mas, enfraquecidos, desapareceram de cena depois de 1935. Os católicos, que
implementavam os círculos operários nos bairros, de modo tático, também
condenavam o oficialismo, pois a unicidade sindical (imposta pela legislação
trabalhista de Vargas) minava a base de sua proposta de uma organização católica
dos trabalhadores. Os comunistas, inclusive os trotskystas21 e os socialistas, aderiram
à atuação na estrutura sindical, com o objetivo de combatê-la por dentro (cf.
Antunes, 1982:114, e Simão, 1981:206-207; Araújo, 1996).
A rápida construção da nova estrutura sindical no período de 1931-35, ainda
que num processo contraditório e conflitivo, demonstrou o êxito da política varguista
na subordinação dos sindicatos, objeto do poder regularizador e repressivo do
Estado, sustentado na ideologia de colaboração entre as classes sociais e de uma
falaciosa “outorga” da legislação trabalhista. Legislação esta, conquistada
efetivamente nos combates classistas do início do século, carregando, portanto, as
marcas das lutas operárias. Antunes enfatiza que
esse duplo aspecto, por vezes contraditório, do relacionamento do Estado com a
classe operária comportava uma unidade cuja essência era o caráter desmobilizador
da presença varguista no seio do movimento operário e sindical, condição também
necessária para uma acumulação industrial centrada na exploração da força de
trabalho (Antunes, 1982:74).

Simão (1981:214) identifica, no período anterior ao Estado Novo, a existência
de práticas “organizatórias híbridas, que marcaram sua transição do tipo de sindicato
21

Sobre as correntes trotskistas no Brasil no período, ver Abramo & Karepovs (1987).
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de minorias militantes para o tipo a que se pode denominar sindicato burocrático de
massas” (grifos do autor). Sader (1980), a partir destas conclusões, ao analisar as
implicações político-ideológicas destas mudanças, pondera um aspecto que entendo
ser pertinente, tanto para apreender o movimento sindical do período, como para
pensar a temática de meu estudo, em relação à luta pela autonomia das organizações
operárias. Indaga este estudioso:
O fim da hegemonia anarquista teria significado o fim de um período de autonomia
operária? Ou, pelo contrário, a passagem ao comunismo de um núcleo decisivo
representaria, apesar da empresa varguista, um passo avante na constituição do
proletariado brasileiro? [...] É verdade que no período anarquista assistimos a uma
prática classista mais próxima da autonomia. Mas não se pode ignorar a distância
entre essa prática militante e as massas de operários nacionais crescentes, mantidas
fora dos sindicatos revolucionários. Neste sentido, os comunistas são portadores de
um projeto global mais capaz de realizar a unidade da classe e de enfrentar a
hegemonia burguesa em suas distintas instâncias. (Sader, 1980:23).

O crescimento da influência dos comunistas no meio operário e sindical,
desde meados de 1934, é amplamente registrada pela historiografia destacando a sua
contribuição na intensa mobilização e politização dos trabalhadores filiados aos
sindicatos oficiais, com a eclosão de grande número de greves e a participação na
luta democrática e antifascista, em especial através da Aliança Nacional Libertadora
(Antunes, 1982). UM aspecto do crescente prestígio dos comunistas no contexto de
constituição do Estado pós-30 é apontado por Pedreira (1997: 42): “como os
anarquistas não concebem interlocução do movimento operário com o Estado, este
terreno político tornou-se o campo naturalmente fértil para a inserção do Partido
Comunista”. Mas, conclui Araújo (1996:19).
se a entrada dos comunistas nos sindicatos oficiais era uma medida tática para dar
continuidade à luta pela autonomia sindical [...], ela representou, no entanto,
rompimento com o campo da resistência à implantação do sindicalismo
corporativista,

O modo como se conduziram os comunistas no aparato sindical nas
conjunturas seguintes, no entanto, não representou a possibilidade do armamento
ideológico do operariado na construção de sua hegemonia de classe.
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A política sindical consolidou-se na Constituição de 1937 com pressupostos
jurídicos corporativistas – literalmente referidos da Carta Del Lavoro do fascismo
italiano - e no corpo jurídico-político da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)22
de 1943. Legislação que é um “signo desta derrota operária” -, ceifando as
possibilidades de um sindicalismo livre do patronato e do Estado, (Munakata,
1981:106). O elemento fundamental desta estrutura pressupõe o reconhecimento
oficial-legal da organização sindical, como representante único de determinado
segmento de trabalhadores, o que se traduz na outorga da representação sindical pelo
Estado. Assim, a unicidade sindical (sistema sindical único por força de lei), o
imposto sindical compulsório, a tutela da Justiça do Trabalho sobre o processo
reivindicativo dos trabalhadores assalariados “tornaram, no limite, o sindicato oficial
— que é o aparelho organizativo que se constitui numa espécie de célula da estrutura
sindical — independente dos trabalhadores e dependente do Estado” (Boito Júnior,
1991b:52; grifos meus).
Nos anos seguintes, já no declínio do Estado Novo, e no período que se
seguiu,23 o renascimento do movimento operário e sindical foi um dos elementos
centrais na conjuntura e enfrentou novos desafios e características diversas, pois o
sindicato oficial passava a assumir, de fato, a condição de organismo de mobilização
22

A CLT pretendeu ser a sistematização de toda legislação produzida desde o início de 30, no que se

refere as normas jurídicas tutelares do trabalho, dos sindicatos, da previdência social e da Justiça do
Trabalho. Na questão sindical, três decretos marcam a consolidação da sua estrutura: decreto-lei nº.
19.770 de 1931; decreto-lei nº. 24.694 de 1934 e o decreto-lei nº 1.402 de 1939.
23

Processos sócio-políticos diferenciados se desenvolveram no período: os últimos anos do Estado

Novo, com as primeiras medidas democratizantes (anistia, legalização do PCB, estabelecimento das
eleições, no quadro de envolvimento do país com as forças antitotalitárias internacionais no pósguerra; governo Dutra (1946-1950). Vianna (1978a: 19-20) analisa que para a manutenção da via de
desenvolvimento capitalista que se impôs na redemocratizaçào de 1946, — o caminho prussiano —, o
Estado Novo se fez preservar na ordem jurídica e política que o sucedeu mantendo o mesmo modo de
domínio no mundo agrário e no sindicalismo. Portanto, “fazia-se impositivo confirmar ao traços
essenciais do autoritarismo anterior, nas novas condições políticas do pós-guerra, negando-se o voto
aos analfabetos, aos soldados e cabos, a inelegibilidade dos praças em geral [...] — e confiando-se o
controle das classes subalternas dos campos ao sistema do coronelismo e a das cidades à estrutura
corporativa sindical”. Sobre as relações Estado, sindicato e operariado no período, ver Ianni (1968),
Weffort (1973), Linhares (1977), Martins (1979), Erickson (1979); Maranhão (1979) e Vianna
(1978a).
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da classe operária. Weffort (1973), em um dos mais polêmicos estudos sobre a
história do movimento sindical daqueles anos,
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salienta a importância do período

1945-1946 para a emergência do que denomina sindicalismo populista, caracterizado
pela subordinação à ideologia nacionalista, com ênfase na concepção “comunitarista”
de solidariedade e paz social entre as classes e na participação política dos sindicatos.
Para Weffort esta participação seria consentida pelo Estado na busca de apoio e
legitimidade das entidades sindicais.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, entre 1942-1950, integrou
organismos sindicais formados nesta perspectiva política, como o Movimento de
Unificação dos Trabalhadores (MUT),25 criado em 1945 pela iniciativa dos quadros
militantes do PCB, com a participação de 300 dirigentes sindicais. O MUT atuou na
primeira tentativa de criação de um órgão de cúpula unificador dos sindicatos,
paralelo à estrutura sindical, especialmente por ocasião do Congresso Sindical dos
Trabalhadores do Brasil de 1946. Estas iniciativas não sobreviveram à repressão do
governo Dutra, em 1947. A atuação do MUT tinha um caráter geral de luta pela
liberdade sindical, como a não-padronização dos estatutos e a liberdade de
sindicalização para todas as categorias de trabalhadores urbanos e rurais; definia-se a
greve como um direito dos trabalhadores e propunha-se a eleição de delegados
sindicais nas empresas. Ressalte-se, que no início dos anos 50, os comunistas
chegaram a organizar eleições sindicais livres, “paralelas” às manobras e fraudes do
peleguismo. 26 Os integrantes do MUT, no entanto, tinham limitações objetivas para
24

A interpretação de Weffort, (1973) foi objeto de intenso debate no meio acadêmico e no seio da

esquerda, com seguidores e críticos. Este debate é retomado por Vianna (1978a). Ver também
Maranhão (1979); Boito Jr. (1991b); Delgado ( 1986); também as relativizações mais recentes sobre o
conceito de populismo sindical e seus usos, ver entre outros, Santana (1998); Martinho (1996), Reis
Fº. (Teoria e Debate, abr/ami/jun/2000).
25

E importante lembrar que o consentimento para a formação do MUT localiza-se no contexto das

medidas de redemocratização pelo “alto” do final do Estado Novo, representando a posição de Vargas
em ter nos sindicatos e suas bases operárias um forte aliado, o que também se deu na campanha
“Constituinte com Getúlio”, - o queremismo - levada pelos trabalhistas com a colaboração dos
comunistas. Ver Maranhão (1979); Gomes (1994).
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É necessário lembrar que o PCB estava, no início dos anos 50, preparando-se para voltar aos

sindicatos, de onde estava afastado desde 1947, quando foi posto na ilegalidade pela repressão do
governo Dutra. Apesar de uma estratégia insurrecional adotada no período, o PCB não ficou alheio à
tendência de participação das bases nos movimentos grevistas e, passou a fortalecer as comissões de
32

levar à prática muitas destas ações de organização das bases operária, em decorrência
da própria orientação partidária. As comissões de bases nas fábricas, importantes
para as greves, não eram efetivadas como organismo construtor de uma força
autônoma do sindicato (Maranhão, 1979; Costa, 1995).
No longo período de 1946 a 1964, persistiram as formas de controle dos
sindicatos pelo Ministério do Trabalho, seja pela repressão, seja pelo controle
burocrático, seja ainda pelo recurso à manipulação populista, com freqüente
cooptação dos dirigentes sindicais, aos quais era concedido algum grau de influência
política e acesso aos centros de decisão no Executivo, conforme análises em ampla
literatura.
As várias interpretações salientam que este período foi também marcado por
uma tendência de confronto entre o movimento operário e a estrutura sindical, a
despeito da ação dos trabalhistas e comunistas, assinalando o importante avanço
político e organizativo alcançado pela classe trabalhadora. Parcelas do operariado
urbano avançaram nas lutas pela conquista de direitos sociais do trabalho, os
sindicatos ampliaram seu poder de barganha, com a realização de greves e a criação
de organismos horizontais, por fora dos marcos legais.
O Sindicato dos Metalúrgicos integrou as várias articulações sindicais geradas
pela ação autônoma das bases operárias, como o Pacto de Unidade Intersindical
(PUI), formado a partir do Comitê Intersindical de Greve durante a “Greve dos 300
mil” de 1953. 27 O Comitê acelerou a criação do “Pacto dos Quatro Sindicatos” das
categorias envolvidas na greve, com a adesão e a participação de outras categorias,
em especial os bancários (cf. Moisés, 1978). O PUI assumiu a condição de fórum de

empresas, com o objetivo de preparar na base a política de penetração nos sindicatos, disputando o
controle dos organismos de classe. Ver Carone (1982).
27

O PUI de São Paulo, juntamente com os sindicatos do Rio, colaborou na formação do Pacto de

Ação Conjunta (PAC) em 1956, visando de imediato a cooperação em campanha do salário mínimo,
afirmando-se como interlocutor frente ao Ministério do Trabalho e um dos pilares do Comando Geral
dos Trabalhadores criado em 1962 (cf. Delgado, 1986). Em 1958 o PUI foi liquidado pelas forças
petebistas e pelos próprios comunistas que o substituíram pelo Conselho Sindical de São Paulo, cuja
prática esteve voltada para a conquista de postos burocráticos na hierarquia sindical oficial. Conferir
em Munhoz (1977); Moisés (1978).
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debates de questões de ordem nacional e de importantes decisões.
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Nos cinco anos

seguintes, “comandou as ações políticas e sindicais, sobretudo na cidade de São
Paulo, constituindo uma espécie de plenário permanente de organizações sindicais
aderentes que chegaram a atingir mais de uma centena”, como registra Rodrigues
(1968:163). Este organismo também coordenou a preparação da greve geral de 1957,
na qual foi polarizador das ações coletivas, ultrapassando as categorias envolvidas e
experimentando uma dinâmica que permitiu a participação de amplas bases
populares nas decisões e rumos do movimento (cf. Moisés, 1978:81-94; Munhoz,
1977).
Importa, sobretudo reter a análise de que as greves de grande envergadura que
se registraram em 1953, 1954 e 1957, com as diferenças do quadro conjuntural no
qual eclodiram, defrontaram-se com novos temas para o movimento sindical, como
inflação, problemas de custo de vida, abastecimento, desemprego, etc., que
expressavam as novas condições do trabalho resultantes do padrão de
desenvolvimento econômico e industrial do País. Aquelas greves introduziram novas
formas de organização, como as comissões de salários e de empresas, a
representação de delegado sindical, a comissão intersindical de greve, que
permitiram significativa autonomia de mobilização. A tendência de formação destes
organismos de base — embora restringida pela posição da classe operária no
conjunto da sociedade e pelas limitações à livre organização dos trabalhadores na
época — dava mostras de que o sindicalismo poderia sair das amarras estatais. Esta
tendência, no entanto, só poderia se efetivar se direcionada por uma estratégia de
independência e autonomia da classe operária, o que colidia com a política de
colaboração de classes adotada pelos comunistas na época.
Neste ponto, parece-me necessário apontar as tendências político-ideológicas
presentes no sindicalismo, no período pré-64. Formadas nas cúpulas das entidades,
sua identificação permite revelar alianças e articulações que assumiram novos
arranjos na correlação de forças na conjuntura posterior ao golpe militar.
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Uma das mais importantes iniciativas do PUI foi a criação, em 1955, de um órgão intersindical de

estudos sócio-econômicos – o DIEESE. Sobre a trajetória do DIEESE, seu papel na luta salarial; a
relação que proporciona entre sindicalistas e intelectuais, ver o importante, e talvez único, estudo a
respeito, Chaia (1992).
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Eram os “vermelhos”, corrente do sindicalismo político composta de uma
frente única entre nacionalistas e comunistas; os “amarelos”, oficialistas e
conservadores, alinhados diretamente com o Ministério do Trabalho; e os
“renovadores”, integrantes do Movimento de Renovador Sindical, grupo de ampla e
heterogênea composição, organizado em oposição ao Partido Comunista Brasileiro
(PCB) e formado por católicos de esquerda, comunistas dissidentes, socialistas e
lideranças sindicais independentes (cf. Faria, 1986:58-59, e Martins, 1979:82-88).
Outra corrente que se definiu no período foi o Movimento Sindical Democrático,
anticomunista, criada pelos “amarelos”; foi o berço dos experientes interventores
sindicais e membros das juntas governativas a partir do golpe de 1964, especialmente
em São Paulo.
A instauração da ditadura militar destruiu as bases de continuidade do
movimento sindical nos mesmos moldes do passado getulista-trabalhista. Em 1964, o
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo foi alvo de medidas de desmantelamento
sindical, intervenção e cassação de mandato de suas lideranças. Os interventores dos
sindicatos das categorias metalúrgicas em São Paulo foram recrutados pela ditadura
entre os quadros dos “renovadores democráticos” do Sindicato dos Metalúrgicos da
capital.29 Uma das primeiras tarefas desta nova diretoria sindical imposta, no seu
papel de colaborador na desarticulação do movimento operário, teria sido denunciar
à polícia política cerca de 1.800 delegados sindicais de empresas, a maioria
militantes ou simpatizantes do PCB (cf. Faria, 1986:59).
O estudo de Martins (1979) possibilita avaliar que os próprios interventores
dos principais sindicatos de São Paulo empreenderam campanhas e “negociatas”
junto ao Ministro do Trabalho pela liberação da intervenção sindical, num esforço
evidente de atrair o apoio dos trabalhadores da categoria, no que contaram com a
interferência do governo Castelo Branco, que concedeu um aumento salarial de 83%,
ainda em 1964 (cf. Martins, 1979:104-105). Em agosto de 1965, com o fim da
29

Foram eles: Joaquim dos Santos Andrade, em Guarulhos; Clemiltre Guedes da Silva, em São

Bernardo; Bernadino Testa, em São Caetano; Orlando Malvezzi (nomeado interventor e permaneceu
na diretoria do Sindicato até 1982), Guilherme Paro, Hermeto Mendes Dantas, em São Paulo. Todos
estes haviam integrado a chapa de oposição nas eleições de 1963, derrotada pela chapa encabeçada
por Afonso Delelis, vinculado ao PCB, cassado em 1964. Foram estes interventores que formaram a
chapa única nas eleições de 1965 (cf. Martins, 1979:104-105).
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intervenção, formou-se uma chapa composta pelo grupo de interventores, para
assumir a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos da capital, encabeçada por
Joaquim dos Santos Andrade, operário da Matarazzo, então interventor no Sindicato
dos Metalúrgicos de Guarulhos.
Os sindicatos, como todos os organismos vinculados ao Estado, não ficaram
imunes ao processo de reformulação institucional, - exigência nos novos padrões da
modernização conservadora do Estado brasileiro depois de 1964. Passaram a
funcionar como um sindicalismo governista: sob as amarras da estrutura estatal,
ficaram sujeitos ao estreito controle dos governos militares, dos quais assumiram as
diretrizes e os mecanismos de controle na relação com os assalariados. Com isso,
desdobraram-se na implantação de uma racionalidade técnico-burocrática e de maior
eficácia no desempenho de suas funções administrativas e de prestação de serviços
assistenciais. Esta tendência modernizadora foi exemplar no Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, cuja atuação ultrapassou as atribuições previstas pela
legislação no controle da ação sindical dos trabalhadores, ao articular novas funções
nos planos burocrático-legal, assistencial, demagógico e policial. Esteve, portanto,
em perfeita sintonia com o controle sindical vigente, legitimando sua ação através de
eleições sindicais, promovendo campanhas salariais apenas para cumprir
formalidades da lei [...] Seus dirigentes sindicais articularam bem o aspecto
demagógico com o aspecto repressivo às lideranças emergentes (Faria, 1986:61-64).

Para ilustrar o aparato administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos, recorro
às informações veiculadas em seu jornal a propósito das comemorações dos seus “39
anos de lutas e realizações”. O departamento médico foi responsável, em 1970, por
180.786 consultas e 43.248 atendimentos odontológicos, além de internações
hospitalares, serviços de enfermagem e fisioterápicos, exames de laboratório e
doação de medicamentos. O departamento jurídico realizou, no mesmo ano, 2.512
audiências nas Juntas de Conciliação e Julgamento; 12 mil reclamações trabalhistas
foram atendidas pelos plantões dos advogados; 1.005 processos tiveram ganho de
causa e 487 terminaram em acordo; fizeram-se 1.032 homologações. Compunham o
acervo da entidade: sede própria, “um prédio de cinco andares e dois subsolos”;
colônia de férias “com 60 apartamentos em Praia Grande”; as sedes dos sindicatos
dos metalúrgicos de Guarulhos e Osasco; um terreno em Santo Amaro; e um
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ambulatório médico em construção. Pelo departamento de educação e cultura, foram
realizados vários cursos sobre leis trabalhistas, sindicatos, salários e tramitação
processual, que atingiram 400 metalúrgicos, e foram concedidas 1.631 bolsas de
estudo para filhos de associados. A folha de pagamento da entidade envolvia, em
1971, 182 funcionários. 30
Os recursos financeiros investidos nesta dispendiosa prestação de serviços
eram provenientes principalmente dos fundos do imposto sindical, arrecadado de
todos os trabalhadores por força do poder tributário delegado pelo Estado, o que
transformava o Sindicato em grande agência no âmbito da seguridade social. Boito
Júnior (1991b: 47) conclui que o caráter assistencial transforma os sindicatos em
“agências previdenciárias impositivas e universalistas na tributação, que abrange
todos os trabalhadores, e particularistas e discriminatórias na distribuição dos
benefícios, reservados apenas para o contingente diminuto de sócios do sindicato”.
Martins (1979) traça o perfil burocrático e legalista dos dirigentes deste
Sindicato, que se manifestava na sintonia de suas posições com concepções do
governo militar. A tutela do Estado sobre o sindicato e o seu modelo de gestão
ditatorial, nos termos de Boito Júnior (1991b: 53), foram assumidos como
mecanismo

de

controle

sobre

os

trabalhadores

e

como

uma

prática

“contradefensiva”, para impedir a emergência de correntes reformistas e
revolucionárias

no

movimento

sindical.

Na

concepção

destes

dirigentes

interventores, a regulamentação sindical estaria, portanto, totalmente adequada à
ordem vigente. Observem-se algumas de suas idéias e opiniões: “a greve é um
recurso perigoso e prejudicial aos interesses do país [que] não deve ser usado antes
da tentativa de conciliação entre patrões e empregados” (apud Martins, 1979:124).
Com relação à lei antigreve, a propósito, opunham-se apenas às normas burocráticas
estabelecidas para a deflagração da greve, que reduziriam o poder de barganha do
sindicato; queriam, por sua vez, que o sindicato se tornasse o agente daquele
processo burocratizado, com destaca Martins (cf. Martins, 1979:124). A expressão
deste ponto de vista é facilmente percebida na postura que a diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo adotou nas greves de resistência do período, ao
combater paralisações deflagradas nas fábricas, “por fora do sindicato”, como a da
Villares em 1973, abordada adiante.
30

O Metalúrgico, São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, nº 234, dez./70-jan. /71.
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Por receio da intervenção do Ministério do Trabalho e motivada por uma
perspectiva burocrática de pressão sobre o governo, a presença do Sindicato dos
Metalúrgicos no Movimento Antiarrocho (MIA),31 em 1968, , não foi além das regras
estabelecidas para a atuação das entidades sindicais. Os membros da diretoria
realizavam atividades como abaixo-assinados e petições ao Congresso; excluíam,
portanto, o recurso à greve e a outras formas de participação ativa das bases do
operariado, no que divergiam de outros setores dentro do MIA, como os dirigentes
do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e as nascentes oposições sindicais de
metalúrgicos e bancários da capital.
O depoimento de Joaquim dos Santos Andrade, presidente do Sindicato, é
claríssimo quanto à sua visão da entidade como órgão de colaboração de classe e do
Estado.
— Toda a minha obra tem sido dirigida para dar ao sindicato uma respeitabilidade,
para fazer ver que o sindicato é uma necessidade premente, permanente, necessária
para a paz social. A ele compete coibir os abusos do poder econômico e transformar
os conflitos em soluções pacíficas e consolidar o regime dentro da paz que tem
como pedra fundamental a justiça social [...] O objetivo de nossa luta, é que estes
conflitos (entre capital e trabalho) sejam solucionados através de organismos
ministeriais, judiciais e o próprio sindicato, que permitam perfeita equação do
problema e evitar inquietações oriundas da injustiça [...] O dirigente sindical tem
que ser um elemento que procura fiscalizar, dentro das normas legais, o direito e o
dever de cada um dos trabalhadores, [...] o dirigente sindical é um cidadão ligado
inteiramente à Justiça do Trabalho e à DRT e só trabalha no intuito de dar um dia
melhor ao empregado (depoimento em Martins, 1979:167-169, grifos do texto).

Outro dirigente afirmava: “Sou uma pessoa que gosta muito da lei, que vem
para corrigir os erros. Se não houvesse lei não haveria direção [...] se o governo
achou que não deve ter, proibiu, não devemos teimar, devemos obedecer a lei do
país” (apud Martins, 1979: 169-170; grifos meus).
31

O MIA foi uma importante articulação de caráter “paralelo”, congregando entidades sindicais de

São Paulo. Criada no bojo da luta contra a política salarial nos anos de 1967-1968, teve grande
expressão no dinamismo sindical pós 64, em especial na campanha salarial de 68, com a marcante
atuação dos metalúrgicos de Osasco, cujo sindicato havia sido “recuperado” dos interventores pela
chapa de oposição nas eleições sindicais de 1965. O MIA foi liquidado com a repressão do AI-5. Ver
Weffort (1972:70-74), Martins (1979:156-157), Cadernos do Presente (2, 1978) e Ibrahim (1986).
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Os depoimentos levaram a pesquisadora a considerar que, para os dirigentes
metalúrgicos, a função do sindicato e o papel do dirigente consistem em dar ao
trabalhador uma “consciência jurídica”, expressão que toma de Aziz Simão,
entendida como resultante dos direitos trabalhistas, a única reconhecida pelo Estado
(cf. Martins, 1979:172).
Martins conclui seu ensaio com uma afirmação que, a meu ver, continha
naquele momento uma expectativa:
Transformado de operário em burocrata, ou seja, funcionário de um órgão inserido
no quadro institucional estatal, o dirigente metalúrgico é sempre conformista,
procurando conter o trabalhador dentro dos limites impostos pelo Estado [...] Resta
saber, contudo, se conseguem conter a prática política dos operários (Martins,
1979:185-186; grifos meus).

Neste estudo, pretendo demonstrar como ocorreu a luta do operariado
metalúrgico da capital e a prática da OSM nas décadas seguintes, contrárias a
dominação sindical exercida pela diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo e a estrutura que a gerou.

2.2 Exílio nas fábricas: 32 a emergência da Oposição Sindical Metalúrgica
2.2.1 A fase embrionária
As origens mais remotas da Oposição Sindical Metalúrgica em São Paulo,
registradas em seus documentos oficiais e nos depoimentos de seus militantes,
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podem ser localizadas no período das eleições sindicais de 1967, com a formação da
32
33

Expressão que recolho de Faria (1986).
Considero como oficiais todos os documentos editados pela OSM-SP (boletins, atas, jornais,

balanços contidos em vários dossiês e coletâneas de debate). Para a reconstrução do período de 1965 a
1978, utilizei os seguintes documentos: Apresentação da Coletânea de Documentos do I Congresso da
Oposição Metalúrgica de São Paulo — 1978 OSM-SP; material das chapas eleitorais de 1967 e 1974;
Coletânea do Jornal Luta Sindical, órgão da OSM; panfletos e boletins do período; jornais da grande
imprensa, os depoimentos de militantes recolhidos por mim, outros por Faria (1986). Ver, ainda, “Nas
raízes da democracia operária”, GEP/Urplan (1982); Sader (1988).
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primeira chapa de oposição à diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo,
na qual se uniam algumas forças operárias dispersas pelo golpe militar. Esta
articulação representou uma tentativa inicial de luta pela retomada do aparelho
sindical e expressava as primeiras críticas — elaboradas a partir de matrizes
ideológicas e políticas diferenciadas — ao sindicalismo praticado antes de 1964.
A chapa de oposição formada era uma frente de sindicalista católicos,34 exsimpatizantes do PCB,35 além de sindicalistas descontentes, ligados ao departamento
recreativo do Sindicato, com uma perspectiva que pretendia ir além da campanha
eleitoral, embora não contasse ainda com um projeto de ação definido.

— Nós estávamos dispostos a entrar numa frente ampla desde que o conjunto
estivesse disposto a levar o desenvolvimento de um movimento de oposição à
estrutura sindical — falta de central sindical, dependência do ministério, falta de
organização de base, sindicato assistencialista.
— Não era uma simples chapa de eleição sindical, porque perdendo ou ganhando a
luta continuava e era importante que este grupo não se envolvesse apenas nas
eleições... Era necessário que aquela vanguarda se organizasse para organizar os
trabalhadores (depoimentos reproduzidos em Faria, 1986:74).

34

Estes operários vinham da Ação Operária Católica (ACO), organismo surgido da Juventude

Operária Católica (JOC), com o objetivo de acompanhar os militantes operários já adultos. A
conhecida JOC foi um dos setores especializados da Ação Católica Brasileira, voltada para os
operários urbanos, existente desde 1935. Nos anos 60, este grupo, acompanhando a radicalização das
lutas do período, passou a se afirmar como uma das expressões da ala esquerda católica. Alguns
católicos vinham da Frente Nacional do Trabalho (FNT), associação civil, para-sindical, fundada em
São Paulo em 1960, por profissionais liberais e operários católicos atuantes na área trabalhista, com o
objetivo de prestar assistência jurídica a trabalhadores e sindicatos, cujos fundadores tiveram
participação destacada nas greves da fábrica de cimento de Perus, em 58-59 e, posteriormente na
greve dos metalúrgicos de Osasco/78. Ver depoimento de Waldemar Rossi concedido aos
pesquisadores do GEP/Urplan (1982); ainda, Manfredi (1983); Faria (1986). Sore a JOC, ver Muraro
(1985).
35

Estes militantes não tinham representação partidária. O PCB taticamente teve um de seus militantes

incluídos na chapa Azul da diretoria (Otávio Siqueira) e um militante de base na chapa da oposição.
(cf. depoimento de ex-militante do PCB em Faria, 1986:115).
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A Chapa Verde (Chapa da Decisão, Chapa da Renovação),

36

como se

denominou o grupo de oposição, era encabeçada por Waldemar Rossi, militante
formado na Ação Católica Operária (ACO), e integrada por metalúrgicos de fábricas
médias e pequenas, em sua maioria da região da Mooca e da Região Leste da capital.
Além de ocupar-se com a sindical mais ampla e se afirmar contra o arrocho salarial e
a proibição de greve, seu programa pautou-se pela denúncia do comportamento
entreguista, policialesco e desorganizador da diretoria do Sindicato. Propunha
também “o pleno reconhecimento dos conselhos de empresa, eleitos livremente pelos
trabalhadores em cada local de trabalho” (“Chapa Verde”, 1967). Os membros desse
grupo de sindicalistas incorporavam as reflexões sobre o caráter e perfil do
movimento sindical antes de 1964, como parte do sistema político de sustentação do
regime, com os sindicatos submetidos à tutela do Estado, partícipes da demagogia
populista e, à ausência de enraizamento das entidades sindicais nas bases de
trabalhadores.
— “As raízes da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo vão
nascer nos primeiros dias de abril de 1964. A partir daí, a gente vai perceber
que toda estrutura sindical era viciada. Não tinha organização de fábrica”
(depoimento de Vito Giannotti, concedido à autora em dezembro de 1987).
O período (1967/1968) corresponde ao primeiro momento de ditadura militar,
caracterizado pelas tentativas de articulação das forças antiditatoriais — vale dizer, o
movimento operário e estudantil, setores de esquerda, as lideranças democráticas —,
numa ação que conjugava legalidade e ilegalidade no combate à repressão e ao
arrocho.37 Com a ascensão de Costa e Silva, abriu-se um clima de debate sobre a
situação econômica e a questão salarial e expuseram-se as fraturas internas da classe
36

Mesmo em condições adversas, a chapa de oposição alcançou 6.649 votos, cerca de 40%; e a chapa

da diretoria, liderada por Joaquim dos Santos Andrade, formada por representantes de médias e
grandes empresas, obteve 10.355. Concorreu uma terceira chapa, com outros membros da diretoria,
para dividir os votos (cf. GEP/Urplan, 1982:4).
37

No meio operário e sindical, uma das manifestações mais importantes foi a comemoração do 1º de

Maio de 1968, em comício na praça da Sé, em São Paulo, com a presença de cerca de 10.000
trabalhadores. Sob a liderança do MIA, com a participação das oposições sindicais (metalúrgicos,
bancários, têxteis, etc.) e dos dirigentes do Sindicato dos metalúrgicos de Osasco. Os manifestantes
expulsaram as autoridades presentes, convidadas pelos dirigentes pelegos, entreelas o governador do
Estado.
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dominante, ainda não recompostas desde a crise do início da década. Já em 1966,
iniciaram-se algumas greves motivadas, em sua maioria, por atraso de pagamentos,
principalmente em médias e pequenas indústrias. Nos anos seguintes, ocorreram
inúmeras paralisações por reajuste de salários. As articulações do MIA, mesmo
centralizado nas cúpulas sindicais, atingia as fábricas, com a denúncia das perdas
salariais acumuladas desde 1964. Mas, de modo incontestável, as manifestações
operárias mais relevantes do período foram as greves metalúrgicas no distrito
industrial de Contagem (MG) e na cidade de Osasco (SP).38
Foram greves organizadas por grupos e comissões formadas nas fábricas,
independentes da estrutura sindical, com uma prática anterior acumulada nos locais
de trabalho, em particular pela ação da militância de esquerda e de católicos. O alvo
direto das paralisações foi a política salarial do governo militar, expresso na palavra
de ordem “só a greve derruba o arrocho”. Estes movimentos questionaram a
estrutura sindical atrelada, não só como bandeira de agitação e propaganda, mas pela
relação que se estabeleceu entre o movimento grevista e o sindicato. As paralisações
introduziram novas formas de luta, tais como ocupação das fábricas, piquetes de
autodefesa e grupos internos de trabalho. A novidade destas greves operárias esteve
na criação das comissões de fábrica: em Osasco, foi exemplar a experiência da
Cobrasma alcançando, inclusive, reconhecimento legal; em Contagem, formaram-se
as comissões clandestinas, os “grupos de cinco”.
Na greve mineira, os trabalhadores ignoraram a existência da diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos. Esta, empossada pelo Ministério do Trabalho, havia
impugnado parte dos membros da chapa de oposição, vencedora das eleições
sindicais em 1967 e encabeçada por um ex-dirigente cassado em 1964. A paralisação
foi preparada a partir da organização semi-clandestina nas fábricas e nos bairros, com
amplo apoio de moradores da região, estudantes, professores e intelectuais. A greve
durou poucos dias, foi julgada ilegal e a Polícia Militar ocupou a cidade industrial.
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Ver, a respeito: coletânea de pequenos ensaios e entrevistas em Cadernos do Presente (2, 1978);

Weffort (1972); Hirata (1980); Ibrahim (1986). Controvérsias, e diversas interpretações críticas
recaem especialmente sobre o movimento de Osasco, pela radicalidade de sua forma de luta e pela
saída “militarista” de suas principais lideranças, que se vincularam à esquerda armada, o que acarretou
entraves para a assimilação inicial desta experiência junto à outros setores operários.
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Em Osasco, com forte sustentação nas comissões fabris, a greve foi dirigida
por um comitê eleito, composto por grevistas e membros da diretoria sindical. Os
diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco provinham de uma chapa de
oposição, eleita em 1967 com bases nas empresas, cuja prática insistiu na defesa da
organização fabril, na democratização da entidade, na negociação direta com o
patronato. Manifestavam-se abertamente contra o regime militar, opunham-se aos
encaminhamentos legalistas e burocráticos do MIA e advogavam a ação direta das
massas assalariadas contra o arrocho salarial. A greve foi deflagrada pela pressão
direta dos trabalhadores das empresas em que estavam mais organizados, como a
Cobrasma, a Lonaflex, a Brown Boveri, a Barreto/Keller (Ibrahim, 1986:51-71). O
movimento grevista esgotou-se na estrutura oficial, o que desnudou, de modo
amargo, o papel que esta representava no controle da classe operária, já no quadro de
ausência de demagogia populista e de fechamento político. Mas não poderia ser outro
o seu fim, numa conjuntura de repressão que inviabilizava o avanço político e
organizativo necessário para o movimento efetivar sua proposta autônoma.
Em meio à efervescência destas greves industriais e pela própria pressão das
mesmas, num cenário nacional de lutas e denúncias contra o arrocho salarial, o
governo militar concedeu por decreto um abono de emergência de 10% a todas as
categorias com data base antes da reposição. O resíduo inflacionário (previsão da
inflação futura) passou a sofrer correção na data base posterior para todos os
trabalhadores assalariados do País, reconhecendo que a previsão de reajuste tinha
sido inferior à inflação efetiva (cf. DIEESE, 1976; Morais, 1986).
O desfecho destas greves é conhecido: o confronto direto dos operários com o
regime militar, a invasão policial dos sindicatos e fábricas, intervenção, cassações e
prisões. O isolamento imposto pela repressão e a derrota de Contagem e Osasco
inviabilizaram possíveis elos orgânicos de continuidade com o movimento operário e
sindical nos duros anos que se seguiram. Sua experiência, no entanto, permaneceu
como um marco de ruptura, resgatado no ressurgimento do movimento grevista no
final dos anos 70, de modos distintos: no ABC com as lideranças sindicais
combativas e na capital paulista com a Oposição Metalúrgica. O depoimento de um
dos “fundadores” da OSM deixa claro a importância das greves de Contagem e
Osasco:
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— “Foram a luz no fim do túnel para o surgimento da Oposição
enquanto proposta. Criaram uma nova esperança, mas foi sufocada e
permaneceu latente durante muito tempo. Mostraram a necessidade de se
sair do sindicalismo imobilista, de cúpula, para um sindicalismo de base,
ativo, de enfrentamento com os patrões. Essas experiências, em particular a
da Comissão de Fábrica da Cobrasma, ficaram sendo um marco, uma
necessidade no sentido de avançar na construção nos locais de trabalho”
(depoimento in GEP/Urplan, 1992: 25-26).
A decretação do AI-5, em dezembro de 1968, marcou o fechamento desse
período de efervescência, com a institucionalização da repressão em todo seu
alcance, atingindo todos os setores em luta contra a ditadura, destruindo as
possibilidades imediatas de articulação, provocando a dispersão e o isolamento,
obrigando à prática clandestina. Livre da contestação social e operária, o regime
militar iniciou sua política de “desenvolvimento com segurança”.
Foram estas as condições presentes no surgimento da OSM e que lhe
impuseram limites à ação sindical e dificuldades na relação com o conjunto dos
trabalhadores metalúrgicos, como registram seus documentos:
a) O sindicalismo atrelado que sempre fora utilizado para a demagogia e
entorpecimento das iniciativas organizativas livres da classe ou como instrumento de
repressão estava atuando só como organismo policial e repressivo;
b) muitos operários dispostos a lutar pela classe eram barrados no sindicato e os
problemas da classe se acumulavam por causa do arrocho salarial, péssimas
condições de trabalho, perseguições, etc.;
c) as experiências de Osasco, onde uma diretoria combativa foi expulsa do sindicato,
mostrava que não era possível organizar a classe só com a ocupação do sindicato
atrelado;
d) a repressão policial atingia principalmente os operários mais combativos e
conscientes.
[...] a oposição então nasce propondo um combate à estrutura sindical e defendendo
a organização pela base da classe operária, começando a discutir algumas
experiências isoladas de Comissões de Fábrica e grupos de fábrica (cf. Coletânea de
documentos, I Congresso da OSM, 1979).
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Na formação da OSM confluíram operários originários de três núcleos:
católicos, militantes das organizações de esquerda e, com menor peso, sindicalistas
isolados:
— “Ela nasce da crise, da autocrítica da derrota, do que foi o
sindicalismo pré-64. Para mim, a raiz da Oposição é tríplice, e desde o
começo conseguiu um fenômeno único, uma convivência pacífica entre
cristãos, marxistas e sindicalistas. Encontraram o seu ponto de encontro na
crítica à conciliação de classe, ao atrelamento da classe operária à
burguesia, ao populismo. E depois veio a idéia trazida pelos marxistas de
democracia operária” (depoimento de Vito Giannotti, concedido à autora em
dezembro de 1987).
A heterogeneidade de forças que compuseram a OSM em sua origem
constitui um dos aspectos mais relevantes deste coletivo e define uma dimensão
singular no interior do movimento operário brasileiro depois de 1964, à qual atribuo
um tratamento analítico destacado ao longo deste trabalho. Mas, faz-se necessário
enunciar algumas considerações a respeito e identificar as forças que se agregaram
em sua formação inicial.
O grupo católico atuava com operários vinculados à Pastoral Operária —
alguns experientes, vindos da antiga militância na JOC/ACO, conhecidos como
“grupo do [Waldemar] Rossi” — e trazia a prática de “nucleação e conscientização
dentro das fábricas”. Os católicos articulavam inúmeros contatos individuais e
pequenos grupos formados nas movimentações fabris ocorridas no período, como a
greve na Metalúrgica Lassen em 1968 (Faria, 1986:70; GEP/Urplan, 1982:26-27).
As concepções anticupulistas e a defesa de um sindicalismo organizado pela
base tornaram o grupo católico um dos mais decisivos na formação da OSM por seus
vínculos e proximidade com o meio operário, resultantes de uma atuação cotidiana,
sistemática e organizada nos bairros periféricos e por deter espaços e possibilidades
de se movimentar, além de contar com condições relativamente menos cerceadas de
infra-estrutura. Sua importância é destacada por um militante não-católico:
— O filão católico, não sei se foi o mais importante, pelo menos foi o que mais
apareceu. Tinha muito mais facilidade de infra-estrutura e apoio dos trabalhadores e
até facilidade para se movimentar. O filão católico veio daquela mudança que
ocorria dentro da Igreja, em defesa dos oprimidos, era a prática disto e defendia um
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sindicalismo organizado pela base. Foi a palavra de ordem de sempre, da descoberta
incrível dentro da área católica, embora com muitos outros problemas (depoimento
em Faria, 1986:70).

A intensificação da exploração do trabalho e da repressão política, da qual
estes setores católicos foram também alvos, de um lado; a resistência operária nas
fábricas, a radicalização do processo das suas lutas, o contato e o enfrentamento com
posições no campo da esquerda marxista, de outro, tornaram este grupo maleável às
influências de outras concepções políticas e culturais. Com isto, os católicos
redefiniram, em parte, suas próprias idéias e seu estilo de prática sindical e política.
Quanto aos militantes de esquerda, o processo de aproximação com a OSM
foi bem mais complexo. Desde a formação da chapa de oposição em 1967, alguns
ex-ativistas e simpatizantes do PCB aproximaram-se do grupo que se formava, mas
já sem nenhum vínculo partidário.
— Não foi o Partido Comunista, foram algumas franjas que estavam fora, já antes de
64, aquelas tendências que aceitavam um caráter mais classista da Oposição, um
caráter de enfrentamento, uma luta antipatronal (depoimento em Faria, 1986:73).

A partir de 1968, integraram-se à Oposição, militantes oriundos da Ação
Popular (AP), da Organização Comunista Marxista-Leninista – Política Operária
(OCML-PO) e da corrente trotskista (Organização Comunista 1º de Maio). Esta
militância orientava-se, de um lado, pelo questionamento à política para a classe
operária do PCB antes de 1964, pela autocrítica do cupulismo e à ausência de
democracia de base nos organismos operários e políticos e, de outro lado, pela crítica
à alternativa da luta armada, que abordo no item seguinte. A presença dos militantes
de esquerda neste coletivo operário foi marcada por posições e práticas muito
diferenciadas entre si, cheias de idas e vindas, interrupções e retornos, que
dependiam muito mais da situação interna de suas organizações políticas do que das
necessidades da ação operária. Este comportamento agravou-se com o isolamento e a
desagregação

impostos

pela

repressão

política.

Todavia,

o

pensamento

revolucionário de setores da esquerda foi decisivo na conformação da OSM e
também ocasionou mudanças internas naquelas organizações, provocadas pelos
vínculos com o coletivo operário, o que constituiu um dos mais ricos processos na
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relação entre a esquerda e o movimento operário brasileiro depois de 1964 e, cujo
exame pretendo desenvolver ao longo deste estudo.
Os sindicalistas que se juntaram à nascente Oposição vieram de dois grupos.
Um deles era conhecido como “grupo do Dantas” (referência a Hermeto Mendes
Dantas, auxiliar de interventoria em 1964) que, após integrar a chapa de diretoria nas
eleições sindicais em 1967, afastou-se juntamente outros metalúrgicos ligados ao
“grupo do recreativo” do sindicato, pretendendo articular uma frente anti-Joaquim,
com uma chapa para concorrer nas eleições de 1969;
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logo deixou a Oposição.

Outro grupo, menos representativo, com uma incipiente denúncia do cupulismo e
peleguismo sindical confluiu para a unidade com militantes católicos. Um destes
sindicalistas registra sua aproximação:
— Eu cheguei na OSM porque ela tinha uma plataforma única, que eu aceitava e
entendia, que era o antiilusão, o anti-CGT, o antipelego. [...] Eu não entendia das
idéias revolucionárias de vários companheiros, mas entendia que os trabalhadores
precisavam se organizar nas fábricas na luta contra a exploração (depoimento em
Faria, 1986:76).

A heterogeneidade original da OSM aponta, desde sua origem, as
dificuldades que teria de enfrentar internamente para a conformação de uma unidade
caracterizando-se como uma frente de trabalhadores individuais, com gêneses
políticas e ideológicas diversas, e não de uma aliança entre setores de esquerda para
atuar no movimento sindical.
— “A característica da Oposição, que foi defendida a ferro e fogo por
todos seus principais líderes até hoje, foi a característica de ela não ser uma
frente de tendências, mas uma frente de trabalhadores” (depoimento de Vito
Giannotti, concedido à autora em dezembro de 1987).
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Sindicalistas ligados a este grupo observam que a saída de Dantas e dos “meninos do recreativo” do

Sindicato contava com relativo apoio de alguns militantes do PCB que retornavam às atividades
sindicais, pois pretendiam com Dantas articular uma chapa de oposição para 1969, o que de fato
ocorreu (ver depoimento em Faria, 1986:115).
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O período de recrudescimento da repressão após o AI-5 impôs a este coletivo
operário o enfrentamento de sua própria estruturação.
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Ainda em 1968, formou-se

no interior da OSM a União Metalúrgica de Luta (UML), a sua “face legal e aberta”,
com o objetivo de resguardar a Oposição do cerco policial e permitir o
desenvolvimento da atividade sindical junto à categoria. A UML não ultrapassou a
condição de frente restrita de militantes de esquerda com atuação no movimento
operário. Chegou a editar um pequeno jornal, a Luta Operária, distribuído nas
fábricas, cujo conteúdo, além da questão sindicais e cotidianas do cotidiano fabril,
conclamava à luta contra a ditadura. Foi logo extinta, devido ao crescimento de
divergências quanto à sua natureza: para os militantes de esquerda, seria um
organismo de base com subordinação partidária; para católicos e sindicalistas, uma
articulação política permanente sem qualquer vínculo partidário (cf. Faria, 1986:153167; “Histórico da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo”, s/d). A existência
de uma articulação do tipo da UML no interior da OSM expressava a necessidade
permanente de um suporte político, diverso das organizações partidárias existentes e
sem se confundir com a própria Oposição.
O espaço de atuação para estes militantes tornou-se cada vez mais limitado e
difícil, especialmente quando dois de seus integrantes foram assassinados pela
ditadura: Olavo Hansen e Luís Hirata. Hansen era militante da organização Partido
Operário Revolucionário (Trotskista), o POR(T), ex-estudante integrado à produção,
foi preso ao distribuir panfletos no Estádio Maria Zélia, nas comemorações de 1º de
Maio de 1970; consta que oito dias depois foi retirado do Deops em estado de coma,
após sofrer torturas intensivas que o levaram à morte. As autoridades apresentaram,
como causa mortis, suicídio por injeção intravenosa de inseticida (!). Hirata era
operário, militante da Ação Popular, coordenador da extinta UML e havia integrado
a chapa de Oposição em 1967; foi morto em 1971 (cf. Gorender, 1987:122; Miranda
& Tibúrcio, 1999:525).
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Em 1969, houve eleições sindicais das quais a OSM não participou. A chapa encabeçada por

Joaquim dos Santos Andrade venceu uma chapa “de oposição” resultante da cisão da própria diretoria,
liderada por Otávio Siqueira (do PCB) e por Hermeto Mendes Dantas, já referido na nota anterior. A
OSM não aceitou composição com esta cisão, mas teve uma posição bastante ambígua: indicou dois
trabalhadores para integrarem a chapa, sem se identificarem como membros da Oposição (cf. Faria
1986:120).
48

Nas eleições sindicais de 1972, 41, já mais estruturada, a OSM organizou uma
chapa com o objetivo de propagandear a necessidade e a possibilidade de existência
de uma oposição sindical e de se aproximar da categoria, divulgando suas propostas
com denúncias da situação de exploração nas fábricas e da prática desmoblizadora da
diretoria sindical, conforme registram os boletins da época. O Sindicato, por sua vez,
avançava como agência assistencialista — com colônia de férias, ambulatório
médico, cooperativa de consumo, concessão de bolsas de estudo, etc. —, sem, no
entanto, livrar-se da demagogia, ao propor campanhas junto ao Ministério do
Trabalho para modificar a política salarial e até ao ameaçar paralisações seguindo os
parâmetros legais. Derrotada, com 5.500 votos contra 18.000 da chapa da diretoria, a
OSM foi tomada pelo desânimo e pela dispersão, apesar das tentativas de
reestruturação até a campanha salarial de outubro do ano seguinte.
É possível apreender que a OSM, até então, tinha uma existência bem
limitada e de extrema fragilidade programática e de funcionamento, além de se
caracterizar, primordialmente, como uma articulação de seus grupos de influência,
sem efetivo enraizamento nas bases da categoria, como suas proposições indicavam.
Pode-se entender que a OSM tinha escassa atividade cotidiana, resumindo-se a um
trabalho quase individual, com raros núcleos mais estáveis de estímulo ao conflito e
a todo tipo de reivindicação nas fábricas. “A Oposição Metalúrgica buscava raízes
coletivas no trabalho fabril [...] trabalho miúdo, difícil, sem rosto, manutenção do
fôlego”, como descreve Faria (1986:88-89), ao cotejar inúmeros depoimentos e
detalhados relatos da atividade diária daqueles militantes, que não explicitavam ainda
clareza do lugar e do real significado desta ação nas lutas operárias. É necessário
ressaltar, no entanto, que os conflitos fabris, embora raros e mesmo “invisíveis”,
eram mais amplos que a possibilidade de atuação da OSM, cuja presença, nesta fase,
restringia-se às pequenas empresas, a algumas médias e raramente às grandes.
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Os depoimentos dos militantes apontam um percurso controvertido na formação desta chapa.

Articularam-se vários grupos de oposição. Membros do PCB propunham uma frente encabeçada por
Hermeto Mendes Dantas. Outros indicavam Waldemar Rossi para a liderança. Na votação, venceu
Dantas, que, por motivos desconhecidos, posteriormente se retirou. Rossi assumiu, mas alguns setores
não apoiaram a nova composição e se retiraram como o grupo de Aurélio Peres, este vinculado ao PC
do B (cf. Faria, 1986:205-206; depoimentos concedidos ao GEp/Urplan, 1982).
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A ênfase de sua atuação gravitava em torno do calendário sindical (eleições,
campanha salarial) e das atividades abertas por iniciativa da diretoria (comemorações
de 1º de Maio, assembléias, cursos de formação sindical, atividades recreativas).
Isolada em sua própria categoria, a OSM paradoxalmente dependia do sindicato
como o único canal possível para aproximação com os trabalhadores. 42 Mas tratavase de uma prática igualmente difícil, um “lugar de delação, perseguição e controle”,
enfrentando dirigentes sindicais já experimentados, demagogos, em geral prontos a
denunciar aos patrões e à polícia política as atividades nas fábricas, o que exigia
cuidado para resguardá-las, assim como aos próprios militantes. Por outro lado, a
ampliação de contatos com a categoria nas atividades “legais”, como as eleições,
significava muito pouco em termos de organização de base e de crescimento da
OSM, pois tais contatos tendiam a se dispersar; no máximo eram articulados nos
“grupos de influência”, - católico ou esquerda. A prática no espaço restrito e
controlado do sindicato e a ação clandestina impediam sua expansão, e faltava-lhe
condição orgânica para transformar suas referências sobre estrutura e autonomia
sindical, grupos e comissões de fábrica em uma formulação coletiva e programática.
Para compreender a dinâmica da Oposição é necessário apreender o que
ocorria no cotidiano das fábricas, naqueles anos de dura repressão e de afloramento
da crise econômica que atingia mais intensamente a classe operária, o que aprofundo
no capítulo II. Refiro-me ao modo espontâneo, defensivo e silencioso como os
trabalhadores expressavam sua resistência ao despotismo da ditadura do capital nas
fábricas.

A resistência manifestava-se por meio de pequenas movimentações e

ações, circunscritas ao universo da fábrica, referidas às condições salariais e de
trabalho. Utilizava-se de uma diversidade de formas criativas de luta, que resultavam
na sabotagem da produção e na diminuição de seu ritmo.43 No campo contraditório da
fábrica, onde o capital impõe o seu poder sem meias medidas, os operários
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Vários depoimentos falam desta participação nas atividades do sindicato — uso dos serviços

médicos, “barbeiro”, participação em viagens e piqueniques na colônia de férias, freqüência aos
cursos de capacitação sindical, alguns ministrados por técnicos do DIEESE —, como importante fonte
de informações e capacitação para os militantes da OSM.
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Sobre as lutas de resistência deste período, ver Frederico (1979), Hirata (1980), Maroni (1982) e

Cadernos CEAS (50, 1980). Faria (1986, especialmente no capítulo III) dedica uma abrangente e
preciosa contribuição à análise de várias lutas de resistência nas fábricas metalúrgicas da capital e
detalha a presença e a pedagogia da atuação dos militantes da OSM nos conflitos.
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demonstraram não apenas seu descontentamento, sua rebeldia, sua resistência à
exploração, mas também seu potencial para a luta coletiva. Faria (1986) acentua o
significado dessas pequenas lutas, ao dizer que
[tais lutas] dão uma identidade coletiva aos trabalhadores nela envolvidos, diferente
daquela que lhes confere o capital, quebram o isolamento no mundo do trabalho,
restituem a confiança na sua própria força, colocam possibilidades de uma ação
coletiva (Faria, 1986:163-164).

Algumas análises apontam que estas práticas de resistência operária sob a
ditadura militar, estão nas raízes do movimento grevista do final daquela década,
ainda que nem sempre a historiografia considerar sua relevância. Estas experiências,
produzidas sob repressão, foram igualmente basilares na estruturação da OSM.
Acuados e dispersados pela repressão, seus militantes passaram, na interpretação
precisa de Faria (1986), a viver o “exílio nas fábricas” e a multiplicar-se em uma
pluralidade de pequenos grupos. Paradoxalmente, um exílio fértil, pois a valorização
e a participação nas pequenas ações tornaram manifestas as possibilidades concretas
das orientações que defendiam. A importância da prática dos militantes da OSM
nestas lutas deve-se à presença cotidiana na vida operária, estimulando os pequenos
conflitos e, sobretudo, pensando a fábrica, o processo de organização do trabalho
imposto pelo capital e a organização coletiva da luta fabril de resistência.
Entre estas lutas fabris, destaca-se a greve na Metalúrgica Villares, em 1973,
na região sul de São Paulo, - “verdadeiro ponto de inflexão das lutas de resistência”
(Faria, 1986:182-188). Os operários realizaram paralisações de 20/30 minutos, em
horários, seções e turnos alternados, atingindo as seções vitais da produção,
repetindo a operação por dois dias, burlando a repressão imediata e surpreendendo as
chefias. Esta luta, que tomou o nome de operação gato selvagem, além de
demonstrar a insatisfação operária em relação aos salários e às condições de trabalho,
desorganizou a produção, pois, uma vez paralisado o “coração da fábrica”, atingia-se
todo o processo produtivo. Após uma trégua de 3 dias, aconteceu uma operação
tartaruga, com a diminuição do ritmo de trabalho, em toda a produção. Os
metalúrgicos da Villares conquistaram um aumento de 24% parcelado em três anos,
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o que na prática representou um “aumento por fora”, ou seja, uma porcentagem
superior aos reajustes oficiais, através de uma negociação direta. 44
Essas formas de luta demonstram que o trabalhador pode, em certa medida, deter
controle sobre o processo de trabalho, colocando em cheque o poder do capital como
autoridade única dentro da fábrica [...] Demonstra também a existência de um saber
operário que se vale da forma pela qual o capital organiza a produção, para produzir
a resistência (“Sobre a organização nos locais de trabalho, Reconstrução das Lutas
Operárias”, 1982).

Com esta greve foi criado um comitê interfábricas, reunindo operários de dez
empresas metalúrgicas da região Sul e marcando a presença da OSM nas grandes
fábricas, como na própria Villares, Metal Leve, MWM e Caterpillar. Esse comitê
funcionou por dois anos e foi a base de organização da OSM na região; manteve um
grupo com enraizamento fabril e revigorou os militantes naqueles duros anos. A
proposta dessa organização foi posteriormente incorporada ao Programa de Ação da
OSM, como uma instância aglutinadora das comissões de fábrica (cf. “Histórico da
Oposição Sindical Metalúrgica de S.P.”, s/d) e adquiriu visibilidade durante as
greves de 1978/79.

2.2.2. A consolidação nas fábricas e nos bairros: estruturação da OSM
Os anos seguintes foram decisivos para a conformação da OSM como
organismo operário permanente depois de experimentar o resultado extremo da
repressão que a desarticulou, quando todos os membros de sua coordenação e mais
cerca de 70 outros militantes foram presos e processados. 45
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Conforme depoimentos e documentos que registram esta greve, a diretoria do Sindicato interferiu,

com o propósito de intermediar o conflito, recorrendo à Delegacia Regional do Trabalho. Ver Martins
(1979:131) e O Estado de S. Paulo, “Operários param por minutos e pedem aumento”, 15/11/73.
Neste episódio, a diretoria do Sindicato denunciou alguns militantes da OSM e da Pastoral Operária,
que foram imediatamente demitidos (cf. depoimentos in Faria, 1986:188).
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As prisões que atingiram a OSM envolveram também militantes ligados à Pastoral Operária, à

Comissão Justiça e Paz e a entidades de apoio como Fase e Renov. Foram presos: Vito Giannotti,
Waldemar Rossi, José Raimundo Silva, Elias Stein, Antônio Flores, Alcides S. Filho e Carlúcio
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Em meio a esta desarticulação a OSM sofreu outro enfraquecimento, este a
partir de dentro, provocado por cisões de correntes partidárias que formaram outras
“oposições”. Militantes trotskistas romperam com a Oposição e formaram o grupo
"Metalúrgicos Independentes" (MI), que defendia um sindicalismo paralelo e livre,
com uma posição bastante “reservada” quanto à participação nas atividades do
sindicato oficial. Também a OCML-PO formou outro agrupamento, a “Oposição
Sindical Proletária” (OSP), pela necessidade de centralizar a prática operária e
sindical na formação dos grupos e comissões de fábrica, base da organização
independente do proletariado.
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As duas correntes, com suas diferenças,

consideravam a prática da OSM vacilante, conciliadora com pouca contribuição para
superar o “atraso” da consciência e organização dos trabalhadores. Estes grupos,
integrados quase que exclusivamente por militantes das respectivas organizações,
tiveram vida curta, mas trouxeram desgastes, desconfianças e dificuldades na
reintegração na Oposição, ao se diluíram e realizarem as devidas autocríticas destas
práticas sectárias. O enfraquecimento maior foi, no entanto, da própria presença da
esquerda no interior da OSM. “Em parte o enfraquecimento é reflexo das derrotas
que sofriam no plano político mais geral, mas também em grande medida expressava
suas dificuldades para acompanhar esse processo de organização autônoma da
Oposição”, observa Sader (1988:238).
Nas eleições sindicais de 1975, a OSM não conseguiu formar uma chapa, o
que foi sentido, por longo tempo, como uma traumática derrota.
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Os quadros mais

Castanha, além do ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos antes de 1964, Afonso Delelis (cf.
Dale, 1986).
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“ O pessoal de MI colocava a questão do sindicato livre, da organização por fora do sindicato,

paralelo... Eram propostas radicais, mas de uma inconseqüência prática a toda prova. Este pessoal
desapareceu da Oposição. A OSP - da POLOP- , tinha a linha da organização de base, das comissões
de fábrica. E partiam da idéia de que, na luta econômica, colocando um índice que a burguesia não
pudesse atender, se colocava aí a possibilidade do questionamento ao sistema e à ditadura. Na
campanha salarial de 77, por exemplo, o pelego propôs o índice de 55%, a oposição propôs 65% e a
OSP, 110%! Mas esses rachas não tiveram expressão nenhuma, foram insignificantes, morreram aí”
(depoimento de Cleodon Silva, GEP/Urplan).
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Um instrumento legal contribuiu para o impedimento de formação de uma chapa da OSM: trata-se

da Portaria nº 3.437, de 10/12/74, do Ministério do Trabalho, com instruções sobre as eleições
sindicais. Esta Portaria surgiu no contexto de crise econômica e política do período Geisel e visava
obstruir as possibilidades de uma possível reação do movimento sindical ao regime. Entre suas
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antigos sofriam os efeitos das prisões e perseguições, os grupos novos ainda não
estavam consolidados e ainda pairava desconfiança dos mais velhos sobre eles.
Joaquim dos Santos Andrade foi novamente reeleito, daquela vez com chapa única.
Há certo consenso entre os militantes em apontar, com o distanciamento
temporal, a ausência nas eleições de 1975 como umas das razões decisivas para a
continuidade da Oposição, uma vez que não houve desarticulação e dispersão de
forças, no momento mesmo de reorganização. Os militantes voltaram-se inteiramente
para o “trabalho de peso”, ou seja, formar grupos de fábrica.
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Analisa Sader

(1988:236),
certamente dizer que a oposição se reforça no momento mesmo em que ela é
desbaratada, só é possível hoje, quando passados os acontecimentos, verificamos
que eles confluíram para a consolidação desse movimento. Entre 1974 e 75 ninguém
poderia dizer que aquela multiplicidade de grupos de fábricas e de pequenas lutas
eram 'expressões' da oposição sindical.

Creio ser acertado dizer que, no entanto, a forma como a OSM viveu as
experiências daqueles anos não foi apenas decorrência das circunstâncias
conjunturais adversas. Foi o resultado, também, de um modo de pensar o movimento
e as inflexões conjunturais, os sujeitos e forças sociais aí presentes, para desvendar as
possibilidades de ação. Portanto, uma ação consciente, que ao captar as
possibilidades e limites, atuou para transformá-las em referências decisivas na
retomada do movimento operário, ao mesmo tempo denunciando o que condicionava
e limitava as suas ações. A OSM localizou estas possibilidades no descontentamento
e na reação operária no conflito fabril e aí assentou as bases de sua própria
consolidação e sua própria luta de resistência ao capital e à sua ditadura militar.

determinações, havia a exigência de atestado ideológico dos candidatos, fornecido por autoridade
policial; além disso, colocava toda a iniciativa de convocação e preparação das eleições nas mãos do
presidente da entidade sindical, o que reafirmava ainda mais a ditadura sindical e todas as
possibilidades de controle repressivo sobre os trabalhadores e de fraudes eleitorais.
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Múltiplas atividades e grupos de fábrica desenvolveram-se nesse período, resultado da atividade dos

militantes da OSM nas pequenas lutas de resistência cotidiana, como nas empresas Massey-Ferguson,
Arno, Caloi, Caio, Aços Paulista, Tubocap, Semp Toshiba, Caterpillar, Metalúrgica Matarazzo,
Metalúrgicas Saad, Lorenzetti, Perticamps, Arco-Flex e MWM (cf. Faria, 186:180-188).
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A partir de meados de 1975, a trajetória da OSM iniciou uma fase em curva
ascendente culminando nas greves de 1978. A articulação fabril e sindical, nos anos
70, ocorria simultaneamente com as iniciativas de mobilização e organização nos
bairros periféricos, em torno de reivindicações de vários aspectos específicos da
reprodução da força de trabalho (transportes, habitação, creches, postos de saúde,
infra-estrutura e tarifas urbanas, etc.).
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A militância da OSM também esteve

presente neste espaço de resistência e enraizamento nas relações cotidianas de
trabalho e moradia. As atividades nos bairros propiciavam condutos para contatos e
articulações nas fábricas, como a experiência dos comitês interfábricas na região sul,
que “amarrou as pontas soltas” na localização de outros operários atuantes isolados
em diversas fábricas (Telles, 1984:40).
Ainda em 1975, a OSM organizou nova estrutura de funcionamento com uma
coordenação e comissões internas de trabalho, superando a fase anterior de
articulação de “grupos de influência”. A coordenação era formada por representantes
das zonas industriais Sul e Leste, onde a integração do trabalho nas fábricas era mais
intensa e efetiva. A nova organização manifestava outra representatividade, agora a
partir dos grupos de fábrica e com maior organicidade. Agregaram-se a OSM novos
militantes de esquerda, vindos de extintas organizações de esquerda ou que com estas
haviam rompido, outros que voltam à militância após deixarem as prisões e a
clandestinidade; outros que se aproximaram com as práticas nas fábricas e nos
bairros. Esta nova composição fortaleceu a OSM, mas trouxe-lhe novos embates
internos, que se fizeram sentir nos anos seguintes.
A instituição do bairro como espaço de militância operária evidenciou a
importância da Pastoral Operária na reorganização da OSM, aproximando
trabalhadores das diferentes regiões da cidade, articulando as experiências
comunitárias e reivindicativas nos bairros ao trabalho nas fábricas, cedendo locais e
abrindo suas atividades à participação coletiva. De certo modo, a Oposição dependia
destas condições propiciadas pela Pastoral, já que não tinha canais ou espaço
próprios, dada a condição de sua clandestinidade. Esta articulação gerou uma
dinâmica que quase se confundia com a dinâmica da ação da Pastoral e trouxe à
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A importância das atividades nos bairros para a reorganização operária nos anos 70 é abordada,

entre outros, por Sader (1988), Singer & Brant (1980), Telles (1984).
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OSM dificuldades nas relações com a própria esquerda, como registra o depoimento
seguinte.
— A Oposição tinha uma característica bastante Igreja. Os contatos com os bairros
eram sul e leste. Não existiam setores de Oposição Sindical, o contato maior era
nestes bairros e de corredor de sindicato. Sul e leste são as regiões onde o trabalho
da Igreja é mais desenvolvido. E são os dois únicos pólos onde o trabalho da
Oposição teve maior receptividade [...] Então, na verdade não existia Oposição
separada da Pastoral. Na zona Sul os locais de reunião eram até os mesmos... Às
vezes você nem sabia como chamar uma reunião, às vezes chamava de reunião da
Oposição, às vezes de Pastoral (depoimento recolhido por Faria, 1986).

Sem dúvida, a ação da Pastoral Operária em sua presença no “mundo
cotidiano do trabalho” e as experiências da derrota dos militantes, sem contar com o
espaço dos sindicatos, das organizações políticas, encontrou nos bairros o lugar
possível de articulação da resistência. A peculiar trajetória da OSM, que se fazia fora
dos sindicatos e passava pelos bairros, tendo a fábrica como referência, delimitava
um espaço para o qual confluíam discursos e experiências diferenciadas, ancoradas
na idéia de autonomia, organização e democracia de base. Alguns militantes
operários de origem de esquerda reconhecem os grupos da Pastoral entre os
principais responsáveis pela introdução da preocupação com o trabalho de base e a
ênfase na autonomia das organizações fabris. Mas não se pode falar desta relação
entre militantes católicos e de esquerda na construção OSM, como um espaço
homogêneo e sem conflitos. Não se trata como observa Telles (1984:57), da criação
de uma “comunidade de oprimidos. Ao contrário, é uma linguagem no interior da
qual as diferenças se faziam reconhecíveis no seu confronto”.
O depoimento seguinte remete-nos aos conflitos gerados nesta relação e o
aprendizado coletivo que instituiu.
— “Eles incorporam a classe operária no seu ritmo, no seu lado
humano, na sua cultura, através da solidariedade, na família, na doença, em
todas as ocasiões... A esquerda incorpora o operário como combatente, na
luta, na rebeldia, na coragem [...] não tinha preocupação com a vida
cotidiana no trabalho e na moradia. Eu acho que de certa forma a Oposição
aprendeu com isto [...] Tinha muito peão que só ia a reunião porque era na
Igreja, no salão paroquial. Muitos trabalhadores chegaram na Oposição
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trazidos pela Pastoral, depois até mudaram, se radicalizaram [...] Esta
relação nunca foi fácil porque os grupos da Igreja rejeitavam a política
partidária, e muitos de nós militantes vinham de uma prática muito
imediatista, sectária, com propostas e decisões definidas fora daquele
espaço, “por cima”, sem trabalho acumulado e querendo “ganhar” as
propostas finais. Outros já traziam a crítica da ausência de democracia
interna das organizações políticas” (depoimento de Cleodon Silva,
GEP/Urplan).
O confronto interno de idéias e experiências diversas, ancoradouro da
construção de uma prática operária autônoma, permite sustentar, como sugere Sader
(1988:135), que a afirmação autônoma da OSM exigia-lhe fazer face à Pastoral
Operária tal como em relação à militância de esquerda, para preservar a sua
unidade interna como frente de trabalhadores.
Outro sinal relevante da nova fase foi o lançamento, em fevereiro de 1976, do
jornal Luta Sindical como órgão porta-voz da Oposição Sindical Metalúrgica de São
Paulo.50 Os primeiros números eram mimeografados, com oito páginas e tiragem de
mil a três mil exemplares, vendidos no interior das fábricas, com periodicidade de
dois jornais ao ano entre fevereiro de 1976 e abril de 1979, quando saiu o primeiro
número impresso. O editorial do primeiro número declara seus objetivos imediatos e
o horizonte político-ideológico a que se vincula:
Surge das próprias lutas travadas pelos trabalhadores a Oposição Sindical, que por
sua vez edita este jornal, com a posição de torná-lo um instrumento na formação das
comissões de fábrica, procurando, na medida do possível, formar, divulgar e
informar sobre as lutas e movimentos dos trabalhadores. LUTA SINDICAL é um
jornal de trabalhadores para trabalhadores, aberto à participação de todos aqueles
que lutam por dias melhores, pela liberdade e pelo fim da exploração do homem
pelo homem.
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A OSM teve antes dois pequenos periódicos, o Luta Operária (em 1969) e o Notícias Metalúrgicas

(a partir de 1971), ambos clandestinamente distribuídos nas fábricas e com regularidade variada.
Deixou de editar “jornalzinho” apenas em 1974/75, período de sua maior desagregação pela repressão
sofrida. Ver LUTA SINDICAL: Radiografia de um jornal operário, 1984, interessante dossiê,
organizado pela comissão de imprensa da OSM e pelo Centro de Pastoral Vergueiro, que aborda
questões referentes ao seu projeto político, editorial e gráfico. Ver também Giannotti (1988).
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A Oposição começava a sair da árdua clandestinidade imposta pelas derrotas
de 1964 e 1968. 51

2.2.3. O debate de um programa básico
Reorganizada, a Oposição travou um rico debate sobre seu programa básico,
prioridade interna para os anos 1976/77, na definição de sua atuação sindical. Este
debate foi orientado nos seguintes eixos: trabalho nas fábricas; atuação no sindicato;
organização e funcionamento da OSM. A análise dos documentos que registram este
debate revela que seu conteúdo extrapola, na sua importância, os limites do próprio
raio de ação da Oposição, e diz respeito a uma nova perspectiva do sindicalismo
classista, centralizada na temática do mundo do trabalho fabril e na construção da
independência política e ideológica da classe operária.52
O conteúdo do debate de 1976/77 aponta uma das temáticas que este estudo
pretende apanhar: os dilemas da OSM-SP entre a fábrica e o sindicato. Evidencia-se,
a inauguração de uma proposta sindical elaborada no confronto patronal no interior
das fábricas e o posicionamento em relação ao sindicato oficial, nem sempre definido
claramente. Optei aqui por apresentar e problematizar estas questões, submetendo-as
— e a minha própria interpretação — a um referencial analítico nos capítulos
posteriores, na medida em que a OSM foi incorporando novas problemáticas geradas
no embate real das greves, da formação de comissões de fábrica, na relação com o
sindicato e com outras forças sindicais emergentes. Como ponderou um de seus
militantes, “este era ainda um debate de idéias no limbo, ainda sem o crivo de um
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A repressão política persistia. É necessário lembrar que, em janeiro de 1976, o operário metalúrgico

Manuel Fiel Filho foi preso, torturado e assassinado nas dependências do DOI-Codi/SP, sob a
acusação de pertencer ao PCB.
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São vários os documentos que expõem este debate: “Anteprojeto de Programa de Oposição

Sindical”, 1976; “Proposta de discussão para um Programa de Oposição Sindical Combativo”, 1977;
“Proposta para o Programa de Oposição Sindical”, 1977; “Pontos de Partida para uma Atividade de
Oposição Sindical Combativa”, 1977; “O Papel da Oposição”, 1977; “Contribuição Leste 1”, 1977;
“Situação Atual da Classe Operária e a OS”, 1977; “Contribuição às discussões da OS, Setor Cidade
Ademar”, 1977; “Pontos definidos para um Programa de Oposição Sindical”, 1977.
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movimento de massas da classe operária” (depoimento de Cleodon Silva,
GEP/Urplan).
O estudo documental permite evidencia a sistematização de determinado
ponto de vista sobre a organização fabril, acolhendo as experiências das comissões e
greves de Contagem e Osasco, a resistência operária desenvolvida durante toda a
década de 70 e a experiência cotidiana dos militantes da Oposição, delimitando a
fábrica como a referência central, por excelência o lugar central da exploração do
trabalho. Os documentos apontam a necessidade da formação de núcleos e grupos no
interior da fábrica, nascidos da ação dos militantes em torno das condições de
trabalho, salários, lutas anteriores — impondo-se a tarefa de conhecimento
abrangente da fábrica e da aproximação atenta e cautelosa com os operários.
Para uma atividade de Oposição Sindical, a fábrica ocupa o lugar principal. É nela
onde sofremos as conseqüências da superexploração, onde explodem os
descontentamentos (“Proposta de discussão para um Programa de Oposição Sindical
Combativo”, 1977).
Está claro que qualquer movimento que realmente pense em organizar a classe
operária tem que ter como condição fundamental a organização na produção. A luta
concreta dos operários sempre se dá dentro da fábrica e a força do movimento é dada
pela organização neste local. A sociedade em que vivemos está organizada com o
centro na fábrica, onde é produzido o lucro (“Proposta para o Programa de Oposição
Sindical”, 1977).
Os núcleos e os grupos de fábrica são a semente da organização independente da
classe operária [...] A luta inicial desse embrião é sondar os companheiros em seções
mais importantes. Discutir com eles para ver o problema central e mais geral e
sentido. Descoberto o problema, tentar fomentar esse problema de forma que se
torne um problema conscientizado pelos operários, trazido em discussões operárias
o mais possível e não um problema inventado, artificial [...] O trabalho do núcleo é
mais ou menos o de parteiro e orientador da ação (“Proposta para o Programa de
Oposição Sindical”, 1977).

Os objetivos maiores dos núcleos e grupos, no entanto, seriam o de se
desenvolverem em comissões ou criarem as condições de seu surgimento no
momento de ampliação das lutas isoladas e moleculares de resistência fabril. A
proposta de formação das comissões aparecia de maneira difusa: ora seriam criadas
59

na dinâmica das lutas, eleitas e representativas, ora seriam antecipadamente
organizadas com os operários mais combativos, que se destacaram nas ações,
podendo adquirir ou não representatividade no momento de confrontos.
Devemos tirar saldo das lutas, conforme elas crescem. Os que assumem mais e se
mostram mais acessíveis, devem ser organizados fora, à parte, com o objetivo de
integrá-los no núcleo, para planejar a continuação dessa luta e outras lutas, dividir
tarefas, trocar experiências com outras fábricas e regiões (nível de interfábricas e de
oposição). Nesse passo da organização mais ampla e mais estável já temos
funcionando uma comissão forjada na luta da fábrica [...] A oposição reconhece que
o trabalho de organização das comissões de fábrica é um esforço inicial de
organização independente e que essas comissões, uma vez formadas, só adquirirão
uma maior representatividade (podendo vir a ser eleitas e reconhecidas por toda a
fábrica) com o crescimento das lutas, numa época de ascenso do movimento de
massas (“Proposta para o Programa de Oposição Sindical”, 1977).
Esses grupos de oposição que se consegue organizar nas fábricas devem ser
considerados como um início de organização independente. Com o desenvolvimento
das lutas vão se criando melhores condições para o surgimento das comissões
operárias com representatividade nas fábricas (“Contribuição às discussões da OS,
Setor Cidade Ademar”, 1977).
Núcleo é a reunião de um grupo de companheiros que se dispõe a animar e organizar
as lutas específicas. Comissão é um grupo de trabalhadores escolhidos pelos
companheiros das seções para animar e organizar as lutas específicas. O núcleo não
deve se expor, sendo conhecido apenas pelos operários de seus setores. A comissão
é mais aberta ou mais fechada dependendo do avanço da luta ao nível interno e da
conjuntura geral. Isto é, em determinado momento a comissão pode ser aberta
também para os patrões — quando tiver que representar os companheiros de fábrica
(“Contribuição Leste 1”, 1977).

As comissões são tomadas como ponto de partida de uma prática de oposição
combativa e elemento vital na construção de um vigoroso movimento de luta contra a
estrutura sindical atrelada e corporativa:
A Oposição precisa ter claro que a libertação dos sindicatos do atrelamento só pode
vir dentro dum poderoso movimento das fábricas [...] A quebra da estrutura sindical
será um dos efeitos desse movimento. Os sindicatos surgidos dessa quebra só terão
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em comum com os atuais sindicatos o nome “sindicatos”. Tudo o mais será
diferente: funções, atuação, lideranças, estrutura (“Proposta para o Programa de
Oposição Sindical”, 1977).

Os documentos sugerem, portanto, a interpretação de que o cancelamento da
estrutura sindical seria produto de um movimento linear e contínuo acumulado no
interior das fábricas e interfábricas. Embora não explícita, a perspectiva era de que
esse processo poderia ocorrer no contexto de crise da ditadura, fortalecendo a direção
operária na luta contra as bases de sustentação econômica e política do regime.53
O segundo ponto considerado neste debate programático é a relação com o
sindicato. São identificadas duas posições com ênfases internas diferenciadas. Há,
em termos gerais, o reconhecimento do sindicato como campo próprio de luta
operária e, talvez, a única referência organizativa para os trabalhadores na sociedade
brasileira, a despeito de seu aprisionamento ao Estado como agência de controle da
classe operária e de seu movimento.
"O sindicato, apesar de todo o atrelamento e do peleguismo, é a forma de
organização existente no meio operário. Por isso seria um erro criar uma alternativa
que ocupe o lugar do sindicato, atuando somente nas fábricas de forma clandestina
[...] Por outro lado, seria também um erro atuar como Oposição só no sindicato,
praticamente nos momentos de campanhas salariais e eleições sindicais.
Permaneceríamos afastados do movimento sem intervir ativamente nos conflitos de
luta de fábrica [...] O que devemos fazer é combinar o trabalho do sindicato com o
trabalho de base nas fábricas. A fábrica é fundamental para o fortalecimento de
qualquer trabalho de oposição sindical mais combativo... Por outro lado, uma maior
utilização das formas legais e do sindicato, só pode contribuir para ampliar o
trabalho de oposição, [que] deve se apoiar numa organização independente em
53

Cabe relembrar que, naqueles anos, setores de oposição ao regime, especialmente as forças mais

combativas, empreendiam ações pela anistia geral e irrestrita, contra todas as leis repressivas. Alguns
documentos da OSM não apenas se solidarizam com essas lutas, mas acentuam que a luta por
liberdade e democracia implica necessariamente considerar a questão operária a sua organização livre
e independente. “Também a Oposição deve denunciar os crimes da ditadura ou se manifestar sobre
qualquer questão política mais geral da conjuntura, imprimindo e fortalecendo a direção e os
interesses operários na luta contra a ditadura [...] Desde já lutamos pelo direito irrestrito de
organização e manifestação dos trabalhadores, pelo desmantelamento da máquina repressiva que a
ditadura usa para oprimir os trabalhadores e os setores combativos” (“Pontos de Partida para uma
Atividade de Oposição Sindical Combativa”, 1977).
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relação ao sindicato pelego, que resguarde as organizações de fábrica frente aos
ataques da repressão e dos patrões (“Pontos de Partida para uma Atividade de
Oposição Combativa”, 1977).

Nesta perspectiva, as comissões de fábrica seriam formadas a partir do
sindicato, como condição para alterar de fato o caráter de que se revestiu este
organismo. As comissões aqui seriam bases e premissas para uma transformação
interna do sindicato, desde que a direção sindical seja assumida por uma combativa
Oposição.
Tudo isto deve partir das fábricas, através de pequenos grupos [...] É com base
nesses grupos que a Oposição conquistará a direção do sindicato, que é a condição
necessária para, através dele, ampliar o trabalho de formação de comissões
representativas por fábrica e iniciar o trabalho de transformação da estrutura sindical
pela sua democratização na prática (“Contribuição Leste 1”, 1977).

Esta posição articula-se a uma concepção do papel da OSM no movimento
sindical e operário:
A Oposição Sindical deve ser encarada como um movimento sindicalista, de defesa
do sindicato como organização mais de base da classe. A Oposição Sindical só pode
ser oposição à atual direção pelega do sindicato e à atual legislação sindical e não ao
próprio sindicato. Não deve em hipótese alguma se atribuir objetivos que fogem ao
seu caráter. Um dos seus objetivos principais deve ser a atuação sindicalista com o
intuito de ganhar a direção do sindicato (“Situação atual da classe operária e a OS”,
1977).

Outro argumento utilizado na defesa da participação sindical diz respeito à
necessidade de uma experiência direta dos trabalhadores no enfrentamento da
estrutura sindical. Subentende-se que estes, pela sua desorganização, desconhecem
os limites do sindicato de Estado:
Para travarmos esta luta não vai bastar fazermos propaganda contra o atrelamento
sindical, será necessário que a própria massa aprenda através de sua experiência e do
seu confronto direto com essa estrutura (“Situação atual da classe operária e a OS”,
1977).
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As outras posições assumem de modo mais crítico a participação no
sindicato, mas também com certa ambigüidade: aqui é tomada como atividade
complementar à organização nas fábricas e meio de fortalecimento da proposta
alternativa da Oposição.
Os sindicatos oficiais estão falidos enquanto órgãos representativos dos interesses e
das lutas da classe operária brasileira. Em primeiro lugar, devido ao atrelamento
total em relação ao Estado e ao Ministério do Trabalho. Em segundo lugar, devido
ao seu caráter policialesco e completa falta de democracia interna [...] A Oposição
Sindical é a tentativa dos operários de se oporem a essa situação de fragilidade da
classe operária. Seu objetivo central é ocupar o lugar que os sindicatos oficiais
deixaram vazio [...] A total independência da Oposição em relação aos sindicatos só
é possível se ela se voltar para as amplas massas operárias que se encontram
desorganizadas nas fábricas e organizá-las em Comissões Operárias (“Anteprojeto
de Programa de Oposição Sindical”, 1976).
Participar no sindicato, em determinados momentos, quando a classe procura o
sindicato (campanhas, dissídios), [...] para mostrar que a alternativa de um
sindicalismo autêntico é apontado pela Oposição (“Pontos de Partida para uma
Atividade de Oposição Sindical Combativa, 1977).

Outro documento analisa as dificuldades que acarreta para a OSM participar
do sindicato oficial, identificando-o como a causa da ausência e da fragilidade de
organização de base dos trabalhadores:
Sabemos o quanto nos pesa esse sindicalismo [...] Por outro lado, não podemos
colocar como condição a conquista da diretoria do sindicato para poder ampliar o
trabalho de fábrica, para ampliar o campo de atuação e orientação do movimento
operário [...] Também pouco contribui porque não podemos intervir no sindicato
hoje, sustentar um conjunto de reivindicações, porque faltam as bases organizadas
que sustentam essa atuação (“Situação atual da classe operária e a OS”, 1977).

Ainda nesse campo de entendimentos, a política de participação no sindicato
visaria
denunciar a estrutura antidemocrática e atrelada dos sindicatos, inclusive cortando as
ilusões de reformar o sindicato com simples eleição de companheiros “autênticos”
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[porque] a libertação dos sindicatos só pode vir dentro de um poderoso movimento
das fábricas (“Proposta para o Programa de Oposição Sindical”, 1977).

Observa-se que a participação nas eleições sindicais não é suficientemente
problematizada nos documentos quanto aos seus objetivos e implicações para o
movimento operário no combate ao atrelamento, o que configura uma dificuldade de
posicionamento quanto à combinação trabalho de fábrica–sindicato. Identifica-se
uma certa descrença de que a Oposição pudesse conquistar o sindicato oficial pela
via eleitoral, considerando o seu peso no controle de classe.
Nós sabemos a imensa dificuldade para a formação de uma chapa de oposição e
maior ainda para a vitória desta chapa. Sabemos que os pelegos possuem uma
imensa máquina de propaganda e a usam a todo momento para difamar aqueles
companheiros que se opõem a eles. Sabemos também que uma chapa, mesmo que
seja combativa, diante da situação do sindicato de atrelamento ao Ministério, não
tem condições de mudar muita coisa. Mas mesmo diante de todas essas dificuldades,
a Oposição deve participar das eleições sindicais com chapa própria [...] para
divulgar sua plataforma e sua proposta. E se ganhar as eleições, criar dentro do
sindicato melhores condições para uma prática de oposição, estimulando o uso
combativo e constante do sindicato (“Proposta de discussão para um Programa de
Oposição Sindical Combativo”, 1977).

Como se pode notar, na sua discussão programática, a OSM defrontava-se
com velhos dilemas e questões históricas do movimento operário brasileiro: sua
organização independente a partir dos locais de trabalho e a estrutura sindical
atrelada. As discussões deste período culminaram no 1º Congresso da OSM, em
março de 1979, consubstanciadas nas suas resoluções, como abordo no capítulo III.
Mesmo contendo um certo nível de indefinições e imprecisões, o debate mostrou
algumas polarizações que conferem objetivos e sentidos divergentes e/ou diferentes
às comissões de fábrica e ao sindicato. Estas divergências, como veremos,
encontrarão suas resoluções e acomodações no momento das lutas e greves abertas.
Paralelamente ao desenvolvimento da OSM na capital paulista, outra prática
sindical despontava: o chamado sindicalismo autêntico. Trata-se de uma tendência
que vinha se afirmando desde meados da década de 70, resultado da confluência da
própria resistência operária nas fábricas de ponta do moderno parque industrial do
ABC e, da combatividade de seus dirigentes sindicais. Sustentava-se, portanto, no
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mandato sindical, atuando por dentro da estrutura sindical, num lento processo
transformação do papel do sindicato oficial nos conflitos trabalhistas. A ação sindical
que deu visibilidade aos sindicalistas combativos foi na campanha de reposição
salarial de 1977, iniciada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e
engrossada por outros, a partir da denúncia da fraude salarial em 1973, quando
conforme informações do DIIEESE, os assalariados haviam sido lesados em 34,1%.54
Seus dirigentes sustentavam uma prática de aproximação com as bases de suas
categorias, denúncia da política salarial, defesa da negociação direta, do contrato
coletivo de trabalho e da realização de atividades sindicais nas empresas através de
delegados sindicais. “No universo do novo sindicalismo, encontravam-se aqueles
que, em sua maioria desprovidos de militância política anterior, nasciam como
sindicalistas na sua atuação concreta”, assevera Antunes (1991:45).
A Oposição floresceu no contexto das lutas de resistência sob a autocracia
burguesa. Viveu o seu exílio nas fábricas e aí deitou raízes como estratégia do
confronto com o capital, e também contra a estrutura e a diretoria sindical que se
tornaram instrumentos da dominação burguesa. De um modo orgânico e unitário,
organizou militantes e trabalhadores de origens políticas diversas e definiu pontos
mínimos de um programa de ação. A OSM despontou, assim, como alternativa
sindical para a categoria metalúrgica paulistana e como referência para o conjunto do
movimento operário. Defrontou-se com as jornadas grevistas no final da década, não
como força externa, mas com uma enraizada prática sindical constituída a partir de
dentro das fábricas. E emergiu no cenário histórico como parte e expressão do
movimento operário e sindical do final dos anos 70.
3. REFERÊNCIAS POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS NA CONFORMAÇÃO DA OPOSIÇÃO
SINDICAL METALÚRGICA
Nos itens anteriores, analisei os processos sociais e políticos que
intercorreram no espaço histórico e possibilitaram a emergência da OSM, não como
54

Nesta fase, integravam a corrente dos sindicatos autênticos, além do seu exemplo típico, o Sindicato

dos Metalúrgicos de São Bernardo, com Lula à frente, dos metalúrgicos de Santo André, de Santos e
de Osasco. Posteriormente, aglutinaram-se os metalúrgicos de Monlevade (MG) e Porto Alegre, além
de petroleiros e bancários. A respeito, ver Antunes (1991); Rainho & Bargas (1983); Sader (1988).
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resposta automaticamente construída pelas exigências das circunstâncias históricas.
Como observa Engels (in Marx e Engels, 1984:476): “Na história da sociedade, pelo
contrário, os agentes são exclusivamente homens dotados de consciência, que atuam
com reflexão e paixão, buscando fins determinados; nada acontece sem intenção
consciente, sem meta desejada”. A formação e a trajetória deste coletivo operário são
resultado de intervenções intencionais e conscientes. Seus protagonistas foram
portadores de projetos societários e estratégias políticas no horizonte da emancipação
do proletariado. Importa, a esta altura de minha exposição, identificar as bases ideopolíticas que forjaram a proposição e a prática dos militantes da Oposição. Estas
referências, articuladas ao balanço de sua atuação nas fábricas e no sindicato, a meu
ver, permitem demonstrar como a OSM constituiu-se em um processo que combinou
continuidade e renovação do projeto político do qual foi caudatária. E o fez de um
modo singular: conectou pensamento e estratégias definidas no campo da esquerda
revolucionária de orientação marxista à ação humanista e inovadora dos católicos,
aliada a idéias de corte libertário, marcando sua trajetória por uma unidade forjada,
não sem pressões ideológicas colidentes, tensão e ambigüidade em suas propostas
face aos dilemas políticos e estratégicos que enfrentou.
Uma observação inicial é necessária para prosseguir a análise. A interlocução
entre a OSM e a esquerda revolucionária efetivou-se, na sua origem, muito mais em
decorrência da prática de militantes integrados ao movimento operário e sindical do
que pela intervenção deliberada das organizações partidárias.55 A ação da militância,
por seus vínculos diretos com a luta operária cotidiana, imprimiu uma prática capaz
de integrar este organismo de corte sindical na perspectiva da luta de classes,
tornando-o uma fonte de pressão para que as organizações políticas assumissem
diretrizes, ainda que bastante restritas, de fortalecimento das nascentes oposições
sindicais nos duros anos do cerco repressivo. Este processo sinaliza claramente para
uma análise seletiva e difícil, pois se confronta com uma esquerda em crise, sob os
efeitos das profundas derrotas anteriores e dos impasses, nos plano nacional e
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Sustento-me em uma pequena mas fértil análise sobre a relação entre a esquerda e as oposições

sindicais, publicada sob o título de “Oposições Sindicais: atuais e necessárias” na revista Polêmica,
em 1982, editada por ex-militantes da Polop, sem indicação das autorias dos artigos. Este é de autoria
de Cleodon Silva e Celso Mauro Parcionik, militantes desta organização. Registro essa referência com
a anuência de ambos.
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internacional, do colapso do “campo socialista” e seus desdobramentos na vaga da
chamada “crise do marxismo” desencadeada a partir dos anos 60 e 70.
Mas este quadro não se restringia ao âmbito da esquerda. A Igreja Católica,
instituição social que também gerou militantes para a OSM, enfrentava uma crise
universal de sua inserção no mundo contemporâneo, que conduzia parcelas de sua
hierarquia e de fiéis à reformulação de seu discurso e de sua prática, graças à
Teologia da Libertação, em especial em sua vertente no “ mundo explorado e
oprimido do trabalho”. A interseção destes processos ideo-políticos e culturais na
trajetória da OSM é a chave interpretativa desta parte de meu estudo.

3.1 O legado de uma tradição de esquerda em crise
O objetivo central desta exposição é identificar, no marco das organizações
de esquerda, cujos militantes confluíram na formação da OSM, as concepções
programáticas e estratégias definidas especialmente para a atuação junto ao
proletariado, articuladas aos seus projetos políticos revolucionários para a sociedade
brasileira. Ultrapassa este propósito a reconstrução histórica destas organizações,
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mas é preciso localizá-las no espectro da esquerda brasileira que se declara marxista
ou tem no marxismo seu principal interlocutor e cotejá-las no quadro do pensamento
socialista internacional, tanto no plano teórico como no prático, bem como na sua
relação com o movimento operário.
Sob o impacto da derrota de 1964, os partidos, organizações e tendências de
esquerda sobreviventes encontravam-se profundamente abalados e desagregados,
com sérias dificuldades para manter a coesão interna. Submetida à clandestinidade,
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Fontes indispensáveis para a reconstrução da história da esquerda no Brasil, especialmente no

período pós-64, com ampla documentação, encontram-se em Reis Fº & Sá (1985), Frederico, org.
(1987), Carone (1982), Garcia (1980) e Silva (s/d). Cabe citar, também, as pesquisas analíticas
historiográficas de Gorender (1987a); Reis Fº (1990) ; Ridenti (1993), bem como as publicações do
Projeto Brasil: nunca mais, da Arquidiocese de São Paulo (1985 e 1988). Há ainda uma vasta
documentação e publicações específicas das próprias organizações de esquerda, ao mesmo tempo de
caráter analítico e de intervenção da prática política. Um balanço das pesquisas e da produção sobre a
esquerda dos anos 60-70 e a esquerda armada encontra-se no debate “Historiografia da Esquerda”
(Araújo, org., 1997).
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ao cerco policial-repressivo e ao exílio, a esquerda brasileira travou intensa disputa
de idéias, críticas e autocríticas, com composições e recomposições, gerando uma
multiplicidade de organizações, sob a influência do pensamento tradicional dos
comunistas brasileiros e de novas concepções incorporadas do foquismo de Fidel
Castro, Che Guevara e Débray ou do maoísmo, repondo a questão da revolução e do
socialismo na ordem do dia.
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O surgimento desta “nova esquerda”, ou da geração

chamada de “esquerda revolucionária”,58 coincidiu com a aparição de sujeitos sociais
e forças políticas novas no cenário nacional desde o final dos anos 50 e o início dos
anos 60, como os camponeses, a reivindicar reforma agrária, e as camadas médias,
particularmente dos estudantes, multiplicando formas de organização e intervenção
política. A “nova esquerda” foi contemporânea da revolução cubana, da guerra do
Vietnã, da revolução cultural chinesa, das guerrilhas latino-americanas, das lutas de
libertação nacional nos países africanos e asiáticos, da guerra da Argélia, das
barricadas de maio de 1968 em Paris e da primavera de Praga. Conviveu, no plano
nacional, com uma efervescência cultural de orientação contra-hegemônica nos
domínios da música popular, do cinema, do teatro e da literatura, em parte reprimida
e absorvida ou cooptada pela indústria de produção cultural do grande capital sob a
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Alguns fatores históricos conjunturais estão na base das alterações do movimento comunista

internacional e, no plano teórico, do marxismo: a) o colapso do stalinismo, cujo marco foi o XX
Congresso do PCUS, em 1956, com seus desdobramentos no campo socialista; b) as revoluções
ocorridas no Terceiro Mundo, especialmente na América Latina no final dos anos 50; c) os
acontecimentos ligados à radicalidade da juventude e da intelectualidade em 1968/69 nos países
centrais; d) a crise mundial da economia capitalista, que também atingiu os países do bloco socialista
(cf. Hobsbawm, 1989:19-71).
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Segundo Garcia (1980), a noção de esquerda estaria “associada a projetos de transformação de corte

socialista, ou socializante, não importando que expressem vertentes revolucionárias ou reformistas,
libertárias ou estatistas”, já que, sob esta designação genérica, podem ser encontrados (e se
reivindicam) inúmeros setores perfilados na história recente do Brasil, ainda que defendendo
sucessivos (e por vezes concomitantes) projetos: “nacional-desenvolvimentistas” (antes de 1964),
“revolucionários” (em 1968/69), “democráticos” (a partir dos anos 70, em especial). Importa pouco se
estes projetos aparecem no marco dos partidos clandestinos da esquerda tradicional, da “nova
esquerda”, no interior dos partidos institucionais ou mesmo fora dos partidos, pois declaravam-se
quase todos marxistas ou tendo no marxismo (implícita ou explicitamente) seu principal interlocutor”.
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ditadura militar. 59 A intensa mobilização dos anos 60, nacional e internacionalmente,
esteve marcada por um marxismo que se pretendia crítico em face ao modelo
soviético —60 com variadas explicações teóricas e políticas para os processos do
desenvolvimento capitalista nas condições de um país dependente, algumas
vinculadas à uma perspectiva “terceiro-mundista” — ou ainda pela orientação de um
cristianismo revolucionário.
A denominação “nova esquerda” — que não designa apenas um quadro
estritamente nacional — refere-se ao conjunto das organizações e partidos
dissidentes e divisões do próprio Partido Comunista Brasileiro (PCB) ou de outra
linhagem política, como os trotskistas, os grupos da luta armada e mesmo os de
origem católica. “Nova esquerda porque diferente”, diz Reis Fº (1985:116); uma
diferença que evidencia a perda do monolitismo do PCB no universo da esquerda no
país. 61
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Uma rica interpretação sobre o mundo da cultura nacional no período encontra-se em Mota (1985),

Netto (1991a:44-112); Ridenti (1993:73-164).
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A crise do stalinismo e do marxismo-leninismo aberta a partir de 1956 possibilitou uma renovação

do marxismo a partir de “uma releitura crítica de Marx — para enfrentar o marxismo-leninismo,
acertar as contas com ele e ultrapassá-lo criticamente. Esta [...] alternativa (para a qual contribuiu, sem
dúvidas, o trabalho de estudiosos de Marx afastados do movimento comunista) desenvolve-se dos
finais dos anos 50 aos dias de hoje, instaura um renascimento da reflexão comprometida como Marx e
rompe com a ilusão (e/ou a pretensão) da existência de um marxismo único, conclusivo, ‘puro’”
(Netto, 1991:60). Novos conflitos marcaram os movimentos revolucionários depois da queda do
stalinismo e se expressam também no interior das correntes teóricas: “De uma parte, as novas fraturas
no seio do movimento revolucionário, tipificadas no conflito sino-soviético e reproduzidas largamente
entre os comunistas, terminam por cristalizar uma outra divisão entre as correntes renovadoras da
tradição marxista e aquelas apegadas a um novo dogmatismo (a versão inicial do maoísmo, as
caricaturas albanesas e, no plano teórico mais sofisticado, o marxismo impregnado do neopositivismo,
como o de Althusser). De outra, [ocorreu] a aproximação ao legado de Marx de movimentos de
insurgência de origem não proletária — baseados especialmente em camadas médias urbanas ou
pequeno-burguesas, intelectuais ou de inspiração religiosa —, que utilizam categorias marxianas num
quadro de referência que nada tem a ver com a teoria social de Marx” (Netto, 1991:67). Sobre a crise
e a renovação do movimento comunista, ver Claudin (1986), Hobsbawm (1983:11-32), Márek (1987);
Silva (1991:10-21).
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A constituição do PCB data de 1922, a partir da formação de uma corrente (os anarco-comunistas)

nos quadros do movimento operário do início do século, com a designação original de Partido
Comunista do Brasil, articulado como um partido operário democrático e nacional. Sua fundação deu69

O PCB chegou ao início dos anos 60 como força política hegemônica no
movimento sindical urbano, com influências em vários setores sociais, contando com
quadros de relevância política e intelectual, expressando uma aliança subordinada
com frações burguesas e a vinculação à dogmática soviética. É reconhecido que o
PCB foi o principal e único agente, pelo menos até o final dos anos 50, na difusão da
literatura revolucionária e na construção de uma tradição marxista no Brasil,
sustentada diretamente na elaboração teórica, política e ideológica de seus quadros
intelectuais ou em iniciativas que, embora não fossem patrocinadas pelo Partido,
contaram com a participação daqueles quadros (cf. Netto, 1991, e Silva, 1991:40).
A militância do PCB não teve presença ou influência direta na trajetória da
Oposição Metalúrgica. Pelo contrário, promoveu contra a OSM, acirrado combate no
âmbito sindical ou emitiu interpretações equívocas quanto a sua natureza e sua
atuação, no plano analítico. As considerações gerais que passo a fazer sobre a linha
política do PCB devem-se, sobretudo, ao seu papel polarizador na relação com as
demais organizações partidárias, depois de 1964, e aos desdobramentos críticos a
suas estratégias para o movimento geral dos trabalhadores, já no contexto de crise da
ditadura militar.
A linha política do PCB no período de 1961 a 1964, ainda que mantendo as
premissas gerais do período anterior, teve alguns aspectos políticos distintos que
marcaram algumas inflexões internas e geraram uma renovação com conseqüências
estratégicas e políticas importantes.
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Nos anos de sua ilegalidade, de 1947 a 1958,

se no marco de um grande movimento suscitado pela vitória da Revolução Russa; no final da década
de 20, no “terceiro período” da III Internacional, teve início sua “bolchevização”, o que eqüivaleu ao
domínio da fração stalinista. Há uma vasta bibliografia específica sobre a trajetória do PCB e sobre
alguns momentos episódicos de sua história, além de uma ampla literatura memorialística escrita por
seus principais quadros militantes.
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Refiro-me aos desdobramentos no PCB do processo internacional aberto pelas revelações do XX

Congresso do Partido Comunista da União Soviética (1956), que geraram uma luta e uma renovação
internas, caracterizadas como processo de desestalinização e expressas na Declaração Política de
Março de 1958 e nas resoluções do V Congresso, de agosto de 1960, referências básicas de sua
orientação entre 1961 e 1964. No processo de luta interna que se seguiu, alguns dirigentes integrantes
do comitê central, que discordavam das críticas das novas orientações e da crítica ao stalinismo, foram
expulsos do Partido e criaram em 1962, o PC do B, reivindicando a continuidade do PCB de 1922 e se
afirmando como portadores do marxismo-leninismo no país. Cf. Gorender (1987a:25-32), Carone
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grosso modo, o PCB sustentava a análise de que o latifúndio no campo e o
imperialismo eram os maiores entraves ao desenvolvimento das forças produtivas do
país, pressuposto para a definição do processo da revolução brasileira em duas
etapas.63 A primeira seria a da revolução nacional e democrática, de conteúdo
antiimperialista e antifeudal, que, uma vez consolidada, levaria à segunda etapa, a da
revolução socialista. Para realizar as tarefas estratégicas da primeira etapa, indicavase uma Frente Única, cuja composição social aliava o proletariado — como força
hegemônica —, os camponeses e setores médios urbanos à burguesia nacional, à qual
se atribuía também o papel de colaborar na industrialização intensiva a ser
desenvolvida na etapa posterior socialista (cf. “Manifesto de Agosto de 1950”,
Carone, 1982, II:108-112, Vinhas, 1982:132-140, e Gorender, 1987a:20-24). Para
atingir esta meta, o PCB preconizava a “violência revolucionária imediata”, o que,
segundo Gorender (1987a), ficou na retórica, pois não passava de uma reação
extremada ao arbítrio da cassação do registro legal do Partido em 1947.
Depois de 1958, as orientações básicas reconhecem que o padrão capitalista
de acumulação se efetivara no Brasil, porém de modo incompleto, sem condições
maduras para uma revolução socialista. A tarefa dos comunistas deveria ser,
portanto, a de empreender a luta pelas reformas estruturais fundamentais capazes de
colocar o capitalismo brasileiro no curso de uma revolução nacional e democrática,
etapa necessária para a emancipação do proletariado. Na primeira etapa da revolução,
a hegemonia do proletariado deixou de ser uma condição fundamental e passou a ser
um objetivo da própria luta. As transformações brasileiras se dariam não mais pelo
confronto violento, mas pela via pacífica, mediante a valorização das instituições
políticas existentes, em especial o sindicato e o parlamento, das lutas eleitorais e a
ampliação das liberdades democráticas.

(1982, II:176-196), PCB (1980) e Netto (1986:90-95); ver ainda Prado Jr. (1966:95-110) e Reis Fº
(1990).
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A concepção de revolução em duas etapas na periferia do capitalismo, assumida pelo PCB, remonta

ao VI Congresso da Internacional Comunista, realizado em 1928. Os pontos programáticos referiamse ao tipo de alianças que os comunistas deveriam fazer com as burguesias locais nos países coloniais,
semicoloniais e dependentes, nos quais predominariam, pelas análises dos comunistas, as relações
feudais ou do “modo de produção asiático”; as resoluções da IC apontavam para o caminho de uma
revolução “democrático-burguesa, antiimperialista” (Prado Jr., 1966:95-110).
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Gorender (1987a:31) avalia como acertada e fecunda a inserção dos
militantes comunistas nas amplas lutas por reformas de base que, com a mobilização
de um conjunto de forças sociais, esboçavam uma situação tida como prérevolucionária, permitindo-lhes “aplicar uma orientação tática ajustada à realidade
concreta e coerente com a linha política”. O PCB alcançou expressiva representação
política junto ao movimento operário e sindical no meio urbano e rural. Para alguns
analistas e adversários, no entanto, a derrota de 1964, revelou de forma dramática a
fragilidade dos vínculos de sua política com as massas assalariadas. Reis Fº
(1990:17) entende que o PCB era a “expressão política de um movimento social
iludido com a possibilidade das reformas decretadas pelo alto”.
A derrota de 1964 foi difícil de ser absorvida. O PCB encontrou-se
enfraquecido pela violenta repressão e pelo descrédito gerado pela falência de sua
política de aliança com a burguesia nacional. Alguns de seus grupos avaliavam que o
golpe não iria se consolidar e apostavam na reversão do processo pelas forças
democráticas. Em meio a fortes contestações internas,64 a direção central considerou
o golpe militar uma decorrência da radicalização irresponsável em que se envolveu a
frente progressista, ao adotar uma avaliação incorreta da correlação de forças, ao
superestimar o enraizamento de base e coesão das forças democráticas e, em
decorrência, ao incorrer em um “desvio esquerdista”. Explicava-se assim a
instauração da ditadura militar pela persistência do conhecido vício sectário de
golpismo de esquerda (cf. Gorender, 1987a:88).
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As principais divergências manifestaram-se no interior da própria Comissão Executiva, que

denunciava o reformismo adotado pela política do Partido: o desvio de direita em que incorrera,
iludindo as massas com um projeto de reformas estruturais pela via pacífica e conciliadora com os
interesses burgueses. Esta crítica foi advogada por conhecidos comunistas que formaram a Corrente
Revolucionária no interior do Partido, entre eles Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira, que
fundariam depois a Aliança Libertadora Nacional (ALN) além de Mário Alves, Jacob Gorender e
Apolônio de Carvalho, que criaram em 1968 o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR),
e Jover Telles (que passou a integrar o PC do B); todos romperam com o PCB no VI Congresso em
1967. Várias outras dissidências ou correntes com jovens militantes pulverizaram-se nas bases
regionais e se aproximaram de outras organizações, articulando novos agrupamentos. Esse processo
está registrado em Gorender (1987a:85-93), Carone (1982, III:15-67), PCB (1980:71-172), Reis Fº
(1990), Silva (s/d:24-25).
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No impasse depois de 1964, o PCB reafirmou as teses centrais de sua linha
política anterior: o país chegava a uma situação-limite, em que o latifúndio e o
imperialismo permaneciam como “entraves” ao desenvolvimento nacional, agora
também como participantes fortes na vitória do golpe militar. Propôs a reedição da
frente democrática antiimperialista adaptada à nova conjuntura, articulando amplos
setores descontentes com a ditadura e tendo na classe operária, no campesinato e na
pequena burguesia as principais forças na luta contra o regime e pela conquista de
liberdades democráticas. Reiterava sua confiança na burguesia nacional, ainda que
reconhecesse sua inconseqüente oposição à ditadura (cf. “Nossa Tática: Resolução
Política do VI Congresso”, de 1967, e PCB, 1980:71-172). Esta orientação traduziuse, no plano político, na participação parlamentar de fortalecimento do partido de
“oposição consentida”, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) (cf. Carone,
1982, III:149-164).
No plano sindical, os militantes operários do PCB sobreviventes do cerco
repressivo empenharam-se em reativar as entidades sindicais, seguindo a orientação
de “recuperação dos sindicatos” para consolidar a unidade e a organização da classe
operária: “uma unidade e uma organização que começam e acabam no sindicato” (cf.
A Voz Operária, nº 17, maio de 1966, apud Frederico, 1987:37).
Atuando prioritariamente dentro da estrutura sindical, os comunistas tentaram pôr
em prática, uma vez mais, a tese da unidade sindical: a participação do conjunto das
entidades — independentemente do posicionamento ideológico das direções — num
programa mínimo capaz de unificar os trabalhadores (Frederico, 1987:54; grifos do
texto).

Dentre os vários artigos e informes publicados em A Voz Operária, órgão do
PCB, selecionados por Frederico (1987), identificam-se algumas posições que
expressam um esboço de autocrítica da atividade partidária junto ao operariado no
período anterior ao golpe, ainda que sejam matérias de formulação individual. Estas
opiniões criticam o trabalho apoiado só nas cúpulas sindicais e nos sindicatos,
puramente econômico e sindical, que subestima a atividade nas bases, a persistência
nos mesmos erros e a resistência ao exame autocrítico. Apontam o caminho de um
trabalho nas empresas, como tarefa central dos militantes comunistas, sem
“abandonar o trabalho de cúpula junto às lideranças ou dispersar a atividade nos
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sindicatos” (“Os trabalhadores e a luta contra a ditadura”, em A Voz Operária, nº 17,
de 1966, e “Inversão do processo”, no nº 21 do mesmo ano, apud Frederico,
1987:36-39). As diretrizes oficiais reafirmam a atuação nos sindicatos como o “meio
principal para ativação do movimento operário”; seus militantes e aliados operários
deveriam concentrar suas atividades no interior das empresas, utilizando “todas as
possibilidades de organização legais, como as delegacias sindicais, as Cipas
(Comissões Internas de Prevenção contra Acidentes)”, dentre outras, e fortalecendo
“os sindicatos através da elevação do número de sindicalizados”. A linha tática
indicava que “[na] atuação dentro do sindicato vigente, é necessário levar os
sindicatos a conquistarem uma estrutura livre da interferência do Estado e dos
patrões” (“Resolução Política do VI Congresso”, de 1967, e PCB, 1980:71-112). Esta
diretriz orientou as alianças de militantes e ex-militantes com os interventores
sindicais impostos pela ditadura militar, o que foi assim avaliado:
Os êxitos que alcançamos se deveram, em grande medida, à posição que adotamos
em relação à maior parte dos interventores sindicais, compreendendo que eles eram
operários politicamente ainda atrasados, mas não instrumentos conscientes da
ditadura [...] Uma boa parte dos interventores breve se chocou com o caráter
antioperário da política da ditadura, e muitos vieram a fazer a unidade conosco
quando das eleições sindicais posteriormente realizadas (“O Trabalho do PC no
Movimento Operário e Sindical”, de novembro de 1973; Frederico, 1987:54).

Coerente com suas orientações, o PCB aliou-se aos dirigentes sindicais
interventores, “inocentes” ou não.

Um dos desdobramentos desta prática foi o

combate político e ideológico às demais forças operárias que começavam a se
organizar em torno das oposições sindicais ou mesmo do sindicalismo dos
“autênticos”. Em nome da “unidade sindical”, o PCB optou pela frente pluriclassista,
ainda que esta lhe parecesse um caminho problemático. Frederico (1987:30) observa
que “propor uma política autônoma implicava se isolar dentro do movimento sindical
e deixar o campo aberto para a ação das correntes trabalhistas e católicas”. Esta linha
efetivou-se através da articulação Unidade Sindical, conduzida na fase de
reorganização de PCB, no final dos anos 70, quando passou a atuar abertamente. 65 E
65

No final dos anos 70, convergiram para o Sindicato militantes do PCB e um de seus grupos

dissidentes (a Dissidência de São Paulo, integrando as concepções eurocomunistas). Outros, no
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teve como uma das decorrências, a aliança como os dirigentes do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo no processo de modernização da prática sindical nos anos
80, como veremos adiante.
Na conformação da OSM, tiveram presença quadros operários e militantes
“integrados”, vinculados a duas organizações partidárias que ganharam expressão no
início da década de 60, a Organização Revolucionária Marxista — Política Operária
(ORM-Polop) e a Ação Popular (AP), originárias de troncos ideo-políticos bem
distintos.
Formada por volta de 1960, a ORM-Polop resultou da fusão de dissidentes do
PCB, setores da Juventude do Partido Socialista da Guanabara, grupos de intelectuais
e universitários partidários do pensamento de Rosa Luxemburgo de São Paulo e
integrantes da Juventude Trabalhista de Minas Gerais.66 Esta organização exerceu
uma grande atração e influência neste período,67 por sua acirrada luta contra o

momento das eleições sindicais de 1981 e 1984, aproximaram-se da OSM, mas sem integrar-se
organicamente a esta; foi o caso dos “prestistas” (militantes que acompanharam Prestes após seu
rompimento com o PCB em 1980). Isto ocorreu no contexto do movimento grevista, do I Conclat, da
fundação do PT e da criação da CUT.
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A sigla Polop deriva do nome de sua principal publicação, o jornal Política Operária — evidente

referência ao jornal Arbeiterpolitik publicado pela Liga Spartakus sob a liderança de Rosa Luxemburg
—, que circulava já em fins de 1960, tornando-se semanal; depois do golpe voltou a circular na
clandestinidade. A Polop editava também uma revista legal, Marxismo Militante.
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A Polop era filiada à tradição da III Internacional Comunista — fração Thalheimer, que rompera

com Stalin sem se unir a Trotsky. Este vínculo originou-se da atuação de um dos seus fundadores,
Eric Sachs, comunista nascido na Áustria, que teve destaque na organização por sua cultura política e
experiência internacional. Sachs viveu parte de sua juventude exilado em Moscou, onde estudou e se
aproximou da oposição a Stalin; foi expulso da URSS por volta de 1935. Teve sua formação política
estreitamente ligada às correntes antistalinistas do comunismo europeu; militou na Oposição
Comunista Alemã (cisão do PC alemão) com August Thalheimer e Brandler e conviveu com
destacadas figuras revolucionárias, como Victor Serge; integrou as brigadas internacionais contra o
franquismo na Guerra Civil Espanhola, aliando-se ao Partido Operário da Unificação Marxista POUM. No início da II Guerra, com a perseguição aos comunistas judeus, Sachs emigrou para o
Brasil, naturalizou-se brasileiro e adotou o nome de Ernesto Martins. Aqui, foi gráfico e publicista no
Correio da Manhã. Sustentado nesta tradição, exerceu marcante influência no debate político e
ideológico da esquerda brasileira antes de 1964. Exilou-se na Alemanha após o AI-5, regressou ao
país em 1980 passando a militar no PT no Rio de Janeiro, onde morreu em 1986. Foi responsável pela
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stalinismo, que se traduziu, também, na crítica aos modelos internacionais e à
submissão do PCB e demais PCs à “sangrenta burocracia” da URSS. Defendia a
necessidade de um partido revolucionário de “tipo novo”, livre dos condicionalismos
soviéticos, construído a partir das particularidades da luta de classes no país. Na
divulgação e propaganda do pensamento marxista revolucionário, além do legado de
Marx, Engels e Lenin, recorreu a Rosa Luxemburg e August Talheimer, promoveu o
resgate das contribuições de Trotsky e Bukharin e demarcou o debate político e
ideológico entre as esquerdas, influenciando algumas dissidências do PCB.
A Polop travou intenso combate ao reformismo, ao nacionalismo e à política
de colaboração de classes preconizada pelo PCB, que, no seu balanço, em nada
contribuía para levar o operariado à consciência de seus interesses históricos. Tomou
para si a tarefa de constituir um movimento operário independente da tutela das
classes dominantes, formar quadros e organizar um partido revolucionário de
vanguarda. Em decorrência dessas posições, empreendeu uma luta ideológica no
interior das esquerdas, com a pretensão moral de influenciá-las e de corrigir as
confusões entre reformismo, política de massas, luta de classes e revolução, através
da formação da União dos Marxistas Revolucionários e da Frente de Esquerda
Revolucionária.68
A Polop destacou-se com sua crítica às proposições de solução para a crise
econômica e política dos anos 60, entendendo que a burguesia brasileira, assim como
todas as “burguesias nacionais” dos países atrasados, estava condenada a “gerenciar
a crise e a estagnação, a dependência e o subdesenvolvimento”. A burguesia não era
portadora de nenhum “potencial revolucionário” e, portanto, seria incapaz de levar a
cabo qualquer projeto de reformas democráticas e de realizar um desenvolvimento
econômico independente. Na análise da Polop, configurava-se um impasse, já que a
elaboração de vários documentos centrais da Polop. Uma coletânea de seus ensaios, artigos e cursos
encontra-se em Sachs (1987 e 1988).
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A conclamação da Polop, “Pela União dos Marxistas Revolucionários”, dirigia-se particularmente

ao PCB, ao PC do B, afirmando: “Há, realmente, no território nacional, três organizações
revolucionárias que, coordenando suas forças, a atividade de seus quadros e sua influência, estariam
em condições de contrabalançar os efeitos do reformismo e da política de colaboração de classes [...]
Formando uma Frente, um Movimento, ou o que se julgar conveniente, estarão habilitadas para
dirigir-se à massa com fisionomia própria, inaugurando um fator novo na política nacional” (cf.
Política Operária, nº 5 de 1963, cit. por Ianni, 1968: 114).
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expansão do capitalismo brasileiro esgotara-se.69 A tarefa histórica de realizar as
reformas sociais básicas só seria possível se dirigida pelo proletariado numa
revolução de caráter socialista. O país encontrava-se suficientemente maduro para o
socialismo; não havia meios termos: “reação ou revolução”, “imperialismo ou
socialismo” (cf. Política Operária nº 7, 1963, in Reis Fº, 1990:34-35).
A Polop insurgiu-se contra as formulações políticas de uma “revolução por
etapas”, defendendo, a partir de seu IV Congresso, em 1967, um Programa
Socialista para o Brasil, “considerado o documento programático de maior
consistência e abrangência” (Sader, 1998:32). O PSB, como ficou conhecido este
documento, tinha algumas premissas analíticas, tais como: as condições da luta de
classes em escala internacional, os embates no contexto da Guerra Fria, o quadro de
dificuldades econômicas e políticas do mundo socialista, a nova vitalidade
revolucionária que emergia nos países subdesenvolvidos, marcada especialmente por
um divisor de águas — a revolução cubana —, fazendo crer na emergência de um
novo ciclo revolucionário desencadeado a partir dos “elos mais fracos da cadeia
imperialista”. Nas considerações sobre o quadro brasileiro, retomava a questão
agrária como herança colonial, quase como um elemento exterior na expansão
capitalista, mas devidamente articulada a ela; a integração imperialista, era vista
como inerente à própria acumulação capitalista que aqui se objetivou. Sustentado
nestas análises, o PSB concluía que a luta antiimperialista no Brasil, naquele
momento, era necessariamente anticapitalista. A revolução socialista no Brasil
69

A Polop teve a influência de autores do conhecida “teoria da dependência” latino-americana, como

Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos, Vânia Bambirra (integrantes dos quadros da Polop em sua
origem) e da obra de André Gunder Frank. Amplamente difundidas em outros países da América
Latina, suas análises fundadas nas elaborações de Marx e Lênin, procuram compreender o a inserção
dependente das formações sociais periféricas no capitalismo mundial, apontando a tese da
impossibilidade de superação dessa condição sob o capitalismo, que tenderia a um desenvolvimento
cada vez mais “desigual e combinado”, e se manteria sustentado por fortes ditaduras com a
superperexploração do trabalho. Essa interpretação define a relação de integração e dependência como
conceitos chaves na forma de efetivação do imperialismo na América Latina; análises essas
articuladas à perspectiva da revolução socialista no continente. Estes estudos centraram-se na crítica
aos pressupostos das matrizes analíticas da “ideologia do desenvolvimento”, da “revolução
democrática, antifeudal e antiimperialista” difundidas pela CEPAL e pelas correntes reformistas, e da
“teoria de dependência”, essa formulada por Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto. Para uma
análise destas teorias e de seu debate na esquerda brasileira e latino-americana, ver Marini (1996).
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passaria por um “governo revolucionário dos trabalhadores”, organizado a partir da
formação e da organização de uma frente dos trabalhadores da cidade e do campo.
Repunha a centralidade do proletariado industrial, organizado prioritariamente em
comitês de empresa, livres e ligados ao conjunto da classe, base de sustentação da
luta econômica e política, associado à luta pela libertação dos sindicatos da tutela do
controle do Estado. Os trabalhadores do campo, principais aliados, dependeriam da
“vanguarda armada que leve ao campo a perspectiva e experiência do proletariado
urbano”. As tarefas da vanguarda seriam a formação do partido revolucionário da
classe operária, “resultado da fusão da teoria marxista com o movimento operário
vivo”, e de uma frente de esquerda revolucionária. O Programa conclamava: “A
revolução no Brasil será proletária ou deixará de ser revolução”; o que implicava a
necessidade da insurreição operária para a tomada do poder e, para concretizar a
guerra revolucionária no país, seria necessário um “catalisador” — o foco
guerrilheiro. O regime militar foi caracterizado no PSB como “decorrência necessária
da crise do regime burguês-latifundiário no país”. A ditadura era uma forma de
governo sempre recorrente da burguesia, ora velada, ora aberta e com o poderio
militar. A continuidade do golpe parecia, no entanto, ameaçada, pois os “entraves”
históricos permaneciam a impedir um novo ciclo de desenvolvimento capitalista.
Entendia que, “ao combater a ditadura de um ponto de vista de classe — combatendo
os sustentáculos econômicos de poder e opressão —, amadurecemos as condições
para a revolução dos trabalhadores” (cf. Programa Socialista para o Brasil, cit. in
Reis Fº & Sá, 1985:90-116).
O Programa Socialista da Polop expressava claramente o ecletismo político
em que incorreu a esquerda brasileira. Aqui, tal ecletismo mostrou-se não como mera
retórica discursiva de louvor às experiências revolucionárias, mas como método de
análise da sociedade brasileira, impregnando sua formulação programática, quando
se buscou a dupla inspiração, soviética e cubana, para definir os caminhos da
revolução brasileira. A combinação resultou em uma formulação original: uma
síntese recriadora da experiência bolchevique às condições latino-americanas: o
movimento nacional dirigido pela classe operária e seu partido “autonomeado” e
“catalisado” por um foco guerrilheiro no campo (cf. Reis Fº, 1990:90). Foi uma clara
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tentativa de síntese das contribuições de Lenin, Rosa e Che Guevara,70 elaboradas em
situações revolucionárias determinadas, aqui tomadas como “exemplo” e “modelo”.
Desse modo, a Polop negava sua própria tradição de defender a independência na
formulação das estratégias revolucionárias, segundo a qual “a luta do proletariado de
qualquer país não pode se submeter ao modelo de alguma revolução vitoriosa”
(Sachs, 1988:23). Outros documentos internos da Polop, quase simultâneos ou
imediatos ao seu programa, já apontavam os equívocos e os impasses da conciliação
entre os princípios ético-políticos e o foquismo.
Mesmo com sua linha radical e a fundamentação teórica e política de seus
quadros, a Polop não se mostrou capaz de elaborar uma alternativa tática viável, que
contornasse os efeitos devastadores do golpe militar, apresentando grandes
dificuldades de alcançar penetração no movimento de massas. Também não saiu
ilesa de profundas cisões internas, depois de 1964, enfraquecendo-se com a perda de
alguns núcleos. No mesmo congresso que aprovou o PSB em 1967, ocorreram
rompimentos, como setores de Minas Gerais e São Paulo, que mais tarde formariam
respectivamente o Comando de Libertação Nacional (Colina) e a Vanguarda Popular
Revolucionária (VPR), grupos da luta armada. Em 1968, a Polop associou-se à
Dissidência Leninista de Porto Alegre, originária do PCB, formando o Partido
Operário Comunista (POC). Entre 1968 e 1970, a organização concentrou suas forças
num trabalho de agitação e aproximação à classe operária, reafirmando-a como a
principal força a impulsionar a revolução: “O que nos confere uma posição única nas
esquerdas é o papel que atribuímos à classe operária no processo revolucionário no
país”, afirmavam seus documentos (cf. “Por uma prática partidária”, de junho de
1968, cit. in Reis Fº & Sá, 1985:181-185). O POC teve vida curta: inicialmente
crítico das ações armadas imediatas, acabou envolvido em várias delas, o que
suscitou divergências com os setores que provinham da Polop. Estes se separaram,
formando a Organização de Combate Marxista-Leninista (OCML-PO),71 uma
70

Sobre a guerra de guerrilha como forma de luta revolucionária, destacando a influência de Fidel

Castro e Ernesto Che Guevara nos processos políticos da América Latina, ver Gorender (1987a:7984), Hobsbawm (1982), Portantiero (1989), Sader, org. (1981 e 1986).
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A OCML-PO, por sua vez, pouco depois de formada, sofreu a perda de um grupo de militantes no

Rio de Janeiro, que articulou a Fração Bolchevique em 1970, mantendo a adesão ao Programa
Socialista para o Brasil e originando, em 1975, a formação do Movimento de Emancipação do
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refundação da Polop, daí o acréscimo da sigla PO para marcar o legado da originária
ORM-Polop. Debilitado, o POC foi destruído pela repressão; alguns de seus
militantes continuaram atuando no exterior, sob a sigla de Combate do POC. A
“nova” organização da Polop enfatizou seu trabalho junto às lideranças operárias
geradas na dinâmica própria da classe, recorrendo ao recurso de integração direta de
seus quadros na produção nos grandes centros industriais. A priorização da luta
operária como eixo central de sua política não expressou, no entanto, alteração em
sua composição social, que permanecia com a predominância de quadros intelectuais
e estudantis e com dificuldades de maior penetração nos movimentos do período,
mesmo com suas variantes POC e OCML.
As diretrizes gerais da Polop para a atuação junto ao movimento operário
estão contidas nos seus programas e documentos básicos, como já assinalei. Destaco,
porém, algumas diretrizes exemplares da concepção e da prática que seria
desenvolvida per seus militantes após o golpe de 1964. Um dos seus principais
documentos (“Nosso trabalho no Sindicato”, de 1968, cit. por Frederico, 1987:111117) considera ser a estrutura sindical brasileira o obstáculo para “que se criasse a
forma mais simples de consciência de classe, a consciência sindical do proletariado
brasileiro. [...] Os atuais sindicatos não são instrumentos de luta de classe, mas
instrumentos da classe dominante no seio do proletariado”, razão pela qual
recomenda a tática de levar uma luta para “quebrar” a estrutura sindical, mas sem
recorrer ao “boicote e o apelo à formação de sindicatos operários clandestinos”. A
conduta seria atuar para desmascarar as lideranças pelegas, até “travar a luta sindical
contra o Ministério do Trabalho”, o que exigiria constante prática educativa dos
operários, articulando reivindicação econômica com as suas implicações políticas. A
orientação era de “encarar o sindicato como um instrumento para chegar às fábricas.
O trabalho sindical não pode ser nunca um fim em si [mas] um meio para atingir um
fim, e este é a classe operária reunida nos centros de produção”. Continua o
documento: “A atividade sindical, assim como a que exercemos no seio do
proletariado, deve visar aos mesmos objetivos: a) organizar a classe operária pelas
bases e b) criar lideranças operárias em todos os níveis”. Sua posição acerca do
“aproveitamento” da atual estrutura é clara: “Como organização revolucionária, não
Proletariado (MEP) (cf. Reis Fº & Sá, 1985:360). Militantes do MEP tiveram, nesse período, presença
na OSM em São Paulo. A partir de meados e do final da década, a OCML-PO se extinguiu.
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podemos apoiar campanhas de sindicalização para não deixar dúvidas e confundir a
massa. Não podemos mesmo nos casos de sindicatos com direções sindicais boas e
combativas; nem mesmo quando as direções sindicais são nossas. [...] A nossa
atitude, como organização política, frente ao sindicalismo oficial, não pode ser
determinada por fatores meramente conjunturais”. Concluindo, afirma: “Não
podemos realizar nenhuma atividade conseqüente na cúpula dos sindicatos se não
criarmos bases ideológicas e organizativas, que nos sustentem entre as massas
operárias”.
Os militantes da OCML-PO integraram a Oposição Metalúrgica, a partir de
1970, bem como operários militantes e simpatizantes do extinto POC e exintegrantes do MEP e, nela permaneceram após a extinção de suas organizações,
afirmando-se como uma das principais influências na sua constituição, destacando-se
pela defesa do caráter de classe do sindicalismo, radicado numa perspectiva
socialista. Estiveram nas origens das tentativas de organização política, a partir da
própria trajetória do movimento operário nos anos 80, como o Ativo Operário e a
Corrente Operária Socialista, tratado adiante.
As referências sobre a Ação Popular (AP), outra organização que teve
quadros atuantes na emergência da OSM, indicam seu surgimento em 1963, formada
a partir de quadros estudantis, profissionais e intelectuais da Juventude Universitária
Católica (JUC), grupo estudantil ligado à Igreja nos anos 50 e 60, o que lhe conferiu
forte inspiração do humanismo cristão.72 No entanto, não se definia como
organização restrita a cristãos, buscando caminhos de superação da idéia de uma
esquerda cristã, pela explicitação de uma opção socialista (Silva, 1991:33). A AP
teve enraizamento nos movimentos de massa do período, com hegemonia
significativa no movimento estudantil, mantendo por longo tempo a direção da União
Nacional dos Estudantes (UNE), além de atuar no movimento dos trabalhadores
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A formulação de um “socialismo humanista” na JUC, resgatado em parte pela AP, teve a influência

de pensadores católicos franceses, como Emmanuel Mounier, Teilhard de Chardin, Jacques Maritain e
Pe. Lebret (este com presença nos “movimentos comunitários” brasileiros do período). Foi igualmente
importante o apoio do p. Henrique Vaz de Lima, teólogo jesuíta, estudioso da filosofia hegeliana e
marxista, divulgador da Revue d'Action Populaire, publicada pelos jesuítas franceses, que deu origem
ao nome Ação Popular. A linha humanista foi, no âmbito internacional, desde os meados dos anos 50,
exaltada como o elo comum que unia aliados no plano prático: comunistas, socialistas e católicos, o
que retomo adiante (cf. Gorender, 1987a:36-37; Garcia, 1980; Silva, 1991, e Löwy, 1991).
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rurais, nas fábricas e sindicatos e em movimentos de cultura popular, incorporando aí
as influências do educador Paulo Freire, mediadas pela própria relação com o
cristianismo social.
No período imediato após o golpe de 1964, a AP experimentou momentos
difíceis em decorrência das condições da clandestinidade imposta pela repressão e,
em parte, por sua pouca maturidade política e organizacional. Neste contexto, a AP
afirmou sua opção socialista, com a tarefa de “preparação revolucionária do povo”,
pela luta de “libertação nacional”. Foi também receptiva ao foquismo cubano e
atraída pela ação armada a partir do campo, logo abandonado por influência de
outras orientações que incorporou. Reconhecendo seu precário embasamento no
âmbito da teoria revolucionária, a AP iniciou preparação e debate interno,
inclinando-se progressivamente para o campo do marxismo-leninismo, optando pela
sua variante maoísta (cf. Gorender, 1987a:113, e Silva, 1991:33). Este processo
ideológico acarretou-lhe implicações de várias ordens. Primeiro, a caracterização da
sociedade brasileira como um “país industrial-agrário atrasado”, com fortes
resquícios de sobrevivência do feudalismo nas relações de produção. Em
decorrência, a estratégia seria a condução de uma “revolução ininterrupta por etapas”
(cf. “Documento-Base — AP”, de fevereiro de 1963, cit. por Reis Fº & Sá, 1985:3447), tendo na revolução nacional democrática a tarefa inicial. No plano teórico, a
aproximação com o marxismo ocorreu prioritariamente pela via de Althusser e seus
discípulos,73 em associação ao maoísmo, sem, no entanto, dissolver as bases
anteriores do ideário cristão. Gorender (1987a:114) vê como próprio de “conversões
ideológicas” o processo contraditório de transição para o marxismo da AP, que a
marcou como portadora de um ecletismo “maoísta cristão”. Dessa simbiose derivou a
orientação definida por essa organização, a partir de 1968, da “proletarização através
da integração na produção”, transferindo seus quadros universitários e profissionais
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teórico”, numa visão fatorialista e evolucionista dos processos sociais (tomada de empréstimo do
estruturalismo) que abole o papel criador da práxis, contra as noções de homem e de classes como
sujeitos conscientes da história, a não ser como efeitos ilusórios das estruturas sociais. Althusser
continua o positivismo da época da II Internacional. O marxismo, na sua ótica, converte-se em uma
“técnica de dominação”, contribuindo — conscientemente ou não — para reforçar uma concepção
burocrática e manipuladora do socialismo em sua versão stalinista. Uma análise crítica do pensamento
de Althusser encontra-se em Coutinho (1972) e Anderson (1976).
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de classe média para as fábricas e para o campo. Pretendia-se uma melhoria de
qualidade da militância política, através de um pretenso igualitarismo que eliminasse
a tendência à elitização interna, decorrente de uma composição social
predominantemente de quadros originários da classe média. Adotou-se nessa linha o
modelo da revolução cultural chinesa, que visava, entre outras metas, à superação da
divisão do trabalho, abolindo a distância entre a atividade intelectual e manual, para
o que obrigou intelectuais e trabalhadores urbanos a trabalhar por temporadas no
campo e nas fábricas. A “proletarização” encaminhada pela AP assemelhou-se,
ainda, à experiência dos padres-operários, que se engajaram na produção para
desenvolver uma ação política por meio do trabalho e da convivência com o
operariado.74
A AP formalizou-se como partido em 1971, denominando-se Ação Popular
Marxista-Leninista (APML), com aprovação de um Programa Básico, conclamando a
unificação de todos de inspiração marxista-leninista a se organizarem num único
partido. A linha doutrinária stalinista, a análise da sociedade e da revolução brasileira
e a assimilação do maoísmo como um sistema de pensamento adotadas pela AP,
facilitou sua aproximação com o PC do B, que assumia esta linha. Os que se
opuseram a este caminho mantiveram a organização APML, adotando a concepção
de revolução socialista direta, como documentam Reis Fº & Sá (1985:29 e 305).
A linha de atuação da APML definia: “O único caminho revolucionário para
os trabalhadores brasileiros, neste momento, é a luta contra a ditadura”. Dentre as
“tarefas mais urgentes” do movimento operário brasileiro, apontava a necessidade de
“organizar núcleos operários no interior das fábricas”, para lutar contra o arrocho,
nas categorias mais importantes, e, nas grandes indústrias (cf. “Tarefas Urgentes do
Movimento Operário”, de maio de 1966, cit. por Frederico, 1987:117-121). Os
militantes da AP atuaram no sindicato dos metalúrgicos de Contagem (MG),
destacando-se na greve de 1968, e na formação de chapas de oposição no ABC
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Estas experiências foram realizadas na França no pós-guerra e, de modo localizado, também no

Brasil. A experiência francesa de engajamento de intelectuais e padres na produção, está registrada no
belo livro de Linhart (1986), no qual é analisada o processo de trabalho na grande linha de montagem
da Citröen , a resistência e greve operária.
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paulista e São Paulo, no período entre 1966 e 1974, quando a organização
praticamente se extinguiu.75
A presença de militantes operários e integrados da AP na OSM ocorreu desde
o seu surgimento, na formação da chapa para as eleições sindicais de 1967, com
atuação e influência na União Metalúrgica de Luta, como abordei. Creio ser possível
sugerir que a perspectiva de um “socialismo humanista” assumida pela AP e a sua
experiência de participação em entidades setoriais e movimentos populares tiveram
um rebatimento interno na OSM, especialmente na relação entre socialistas e
católicos, o que tratarei adiante.76
Registra-se ainda na emergência da OSM a passagem de militantes
originários de um outro tronco da esquerda, que reivindicava o legado teórico do
trotskismo da IV Internacional.77 Trata-se da corrente trotskista Organização
Comunista (OC-1º de Maio), uma cisão do Partido Operário Revolucionário
(Trotskista), o POR(T),78 formada em 1971, por um grupo de militantes estudantis —
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Encontra-se registro da atuação de militantes da AP em oposições sindicais no ABC: “A primeira

questão que mudamos foi o nome Oposição Sindical. Isto porque a massa, quando lia os nossos
boletins assinados pela ‘oposição sindical dos metalúrgicos’, pensava — de modo geral — que éramos
um grupo que estava contra o sindicato e contra a luta sindical. Estávamos contra a diretoria do
sindicato e contra a estrutura do sindicalismo que é um freio às lutas da classe operária; e estávamos a
favor da luta sindical revolucionária. Então, de maneira quase espontânea, começamos a funcionar
como UNO-SIN (União Operária Sindical)” (Frederico, 1987:138).
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Não há uma avaliação dos resultados políticos da experiência de integração na produção realizada

pela AP. Frederico (1987:248-250) registra uma série de documentos internos da AP, da Ala
Vermelha e da Polop que descrevem o trabalho de integração dos militantes, bem como uma série de
jornais de fábrica desse período, destacando que esta experiência, independente de seu mérito,
permitiu o acesso às informações sobre as condições de vida e trabalho e as lutas de resistência fabril
em tempos de completa censura.
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Foi o caso de Olavo Hansen, assassinado pela ditadura militar em 1970, como já me referi.
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O Partido Operário Revolucionário (Trotskista), existente desde 1953, vinculado à facção orientada

pelo argentino J. Posadas, adotava um enfoque terceiro-mundista da revolução mundial, ou seja: a
partir das lutas emancipadoras nos países “atrasados”, seria possível a passagem do nacionalismo para
o Estado operário, o que, de certa forma, também foi inspirado na revolução cubana. O POR(T)
considerou que o regime nascido do golpe de 1964 poderia ser derrubado pela luta de massas, uma vez
que não tinha base social. Mostrou-se, ao mesmo tempo, receptivo às manifestações nacionalistas no
meio militar, atuando entre os sargentos e os marinheiros (cf. Gorender, 1987a:34-35; Silva (s/d:4651).).
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o Movimento Estudantil 1º de Maio, existente desde 1966, em São Paulo (cf.
Gorender, 1987a:119-121, e Silva, s/d:33-34). Sua presença na OSM, no entanto, não
teve a mesma força e consistência que a militância das duas organizações
anteriormente referidas. Aliás, em geral, os militantes vinculados às correntes
trotskistas sempre tiveram uma inserção oscilante e temporária na OSM, de acordo
com momentos e suas próprias necessidades e definições internas, pois não
reconheciam este coletivo, a não ser como frente de esquerda.
A OC-1º de Maio definiu como tarefa no meio operário (“Algumas
Considerações Sobre a Formação da Direção Revolucionária do Proletariado”, de
1971, cit. por Reis Fº & Sá, 1985:307-339) “buscar os elementos que estavam se
forjando como direção, no meio das massas, em cada local de trabalho, [...]
fornecendo-lhes os instrumentos para marcharem rumo à revolução socialista; [...] se
consolidando como direção revolucionária das massas. [...] As condições objetivas
para o socialismo se definem como maduras. [...] Faltam as condições subjetivas: a
organização do operariado correspondente à consciência de classe”. O documento
assinala o surgimento das oposições sindicais como direção mais avançada das
categorias, mas com algumas contradições internas que necessitavam ser corrigidas,
para se tornarem “tendências proletárias”, como as suas concepções sindicalistas,
“espontaneístas” e a ausência de um “programa global de lutas”. As oposições
deviam ser purificadas das influências dos erros de outros setores de esquerda, como
o “terrorismo individualista”, o “burocratismo” e o “vanguardismo”. E conclamava à
formação dos comitês de greve e oposições sindicais por categorias e unificadas, com
o objetivo da “criação do partido revolucionário proletário, organização
centralizadora da luta pela destruição do poder burguês e constituição do poder dos
conselhos operários”. Este grupo teve participação na criação dos chamados grupos
independentes de operários, que integraram algumas oposições sindicais, com
atuação em fábricas e bairros, inclusive por meio da integração de seus quadros na
produção. A repressão determinou o afastamento de seus militantes da OSM; alguns
posteriormente retornaram, mas sem laços orgânicos partidários.
Vários grupos e organizações originários das cisões dos troncos de esquerda
brasileira aqui referidos optaram pela luta armada através de ações urbanas,
chegando a esboçar o início de uma guerrilha rural, como forma de luta imediata e
direta contra a ditadura militar, “com a ilusão funesta de que seria capaz de ganhar a
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representação dos trabalhadores” (Gorender, 1993:13).79 Na visão de seus adeptos, a
ação armada desencadearia o processo de organização de um exército revolucionário
popular que, despertando o movimento de massas, o levaria ao poder, numa
“revolução de libertação nacional”.80 Para estas organizações, da crítica ao
reformismo e à via pacífica do PCB e à morosidade na preparação da resistência ao
regime militar por parte das demais organizações, decorria a adoção da luta armada
imediata, mesmo em condições desfavoráveis, motivada pelas condições de
distanciamento da classe operária, do campesinato e das camadas médias urbanas e
reforçada por processos e idéias de impacto internacional naqueles tempos. Assim,
opunham-se, politicamente e de modo esquemático, reforma e revolução, e o golpe
de 1964 era interpretado como derrota da via reformista; urgiam vias insurrecionais,
de guerrilha, com algumas variantes em suas formas. Para Gorender (1987a:249250), a luta armada pós-64 assumiu a “significação de violência retardada”, porque
não travada imediatamente contra o golpe em março-abril daquele ano; “nas
circunstâncias da época, a concepção de violência incondicional se traduziu
praticamente em foquismo e terrorismo. A derrota era inevitável”.
Alguns dos sobreviventes da luta armada — após a desagregação de suas
organizações, depois da autocrítica e ao deixaram as prisões —, já no final dos anos
70, integraram-se nas fábricas e nas regiões industriais, em busca de contatos dos
embriões de resistência do movimento operário e popular.81 Foi o caso de ex79

A luta armada imediata tornou-se um imperativo para a maioria da esquerda e questão

desencadeadora de cisões, divisões e subdivisões. Gorender (1987a:79-83) considera que, afora o PCB
e os trotskistas, toda a esquerda brasileira foi atingida pela febre militarista, indicando a
predominância do poderio militar sobre a política e a organização partidária na relação com as massas,
a prioridade da ação e propaganda armada e o desprezo por qualquer outra forma da luta política e
social. Ainda sobre as organizações de luta armada, ver a importante análise de Ridenti (1993); há
uma série de ensaios, memórias, balanços e reportagens sobre a ação destes grupos.
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Ridenti (1993:30-61) assinala que os grupos de esquerda armada seriam herdeiros das teorizações

do PCB, do PC do B e da Polop quanto a rumos e caráter da revolução brasileira. A única tentativa
diversa talvez tenha sido o documento teórico da VPR — conhecido pelo codinome de quem o
assinou, “Jamil” —, uma versão das análises de Frantz Fanon, Marcuse e Gunder Frank. Ver também
Gorender (1987a).
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Cabe apontar a existência anterior de um “trabalho no setor operário” de militantes de grupos

militaristas, como nas greves de Osasco, em 1968. Sabe-se que os seus principais líderes metalúrgicos
não ficaram “imunes à perspectiva imediatista e aventureira da luta armada”, aderindo à Vanguarda
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militantes da Aliança Libertadora Nacional (ALN), que se inicialmente se
aproximaram da OSM sem consolidar uma integração efetiva, e dos dirigentes
sindicais dos Metalúrgicos de São Bernardo, com firmaram relações. Também
militantes do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) teve uma curta
aproximação com a OSM nas eleições sindicais em 1978, com a pretensão
vanguardista de transformar, “suas débeis manifestações de luta” em uma
“resistência ativa, unificada e direcionada”. (cf. “Nossas Tarefas no Movimento
Operário”, de 1975, cit. por Sader, org., 1986:164-165). Mais tarde, o MR-8,
juntamente com o PCB, aliou-se à diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, passando a combater incisivamente a OSM.
As diretrizes e ações definidas pelas organizações de esquerda assentam-se
em algumas coordenadas que delineiam aspectos divergentes e convergentes de seus
projetos, quanto ao caráter da revolução brasileira, às formas de luta para alcançar o
poder e ao tipo de organização revolucionária necessária. Ultrapassa os objetivos de
meu estudo tratar destas concepções, mas é necessário tecer algumas considerações,
no tocante à relação de suas programáticas com o movimento dos trabalhadores e as
implicações da derrota sofrida em 1964 e 1968, associada ao legado de uma
esquerda em crise, pois há desdobramentos destes processos na constituição da
OSM. As questões que aponto tomam o campo da esquerda como um todo, ainda que
não possam ser equalizadas ou homogeneizadas, pelas origens ideo-políticas,
trajetórias, composição social da militância e formulações programáticas
diversificadas e heterogêneas.
Como se pode apreender, as análises da esquerda não correspondiam (ou
foram precária e tardiamente elaboradas) às profundas transformações econômicas e
sociais pelas quais passava a sociedade brasileira. Muitos dos impasses enfrentados
pela esquerda tinham raízes em problemas teórico-políticos alocados na questão da
“teoria da revolução brasileira”,82 em geral decalcada dos modelos políticos da III
Internacional

ou

no

modelo

econômico

terceiro-mundista,

sustentado

no

Popular Revolucionária (VPR), “em detrimento de um sólido trabalho de massas a longo prazo”,
como lembra Ridenti (1993:174), referindo-se à inserção das esquerdas armadas entre os
trabalhadores.
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Para uma análise das concepções e posições sobre o caráter e natureza da revolução no Brasil e

América Latina, ver Prado Jr. (1966), Portantiero (1989), Hobsbawm (1989) e Gorender (1987b).
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“dependentismo”, derivando em um “catastrofismo” ao identificar na crise inerente
ao modo de acumulação o colapso final do capitalismo no país. Assim as
possibilidades

da

revolução,

mesmo

apreendida

de

formas

diferenciadas

(“democrático-burguesa”, “socialista”, etc.), deduzem-se da crise, real ou suposta, do
capitalismo brasileiro, detectada como tendência regressiva, cuja estagnação só seria
superada com um processo revolucionário, retomando-se o desenvolvimento das
forças produtivas, mesmo depois de instaurada a contra-revolução burguesa com a
profunda derrota política de 1964. A esquerda estabelecia, segundo a análise de
Garcia, “uma relação de causalidade expressiva entre crise e revolução, como se a
história não tivesse inúmeros exemplos em sentido oposto” (Garcia, 1997:43). Na
construção teórica da esquerda, as circunstâncias históricas estavam dadas, restava
apenas forjar os seus fatores subjetivos, ou seja, as alianças e a classe hegemônica
para realizar as tarefas da revolução. O viés economicista dominava estas análises,
fazendo das classes e sujeitos sociais meras projeções das estruturas que
representavam. Decorre ainda deste distanciamento e desconhecimento dos processos
históricos em curso no país, a ausência de referências sobre a natureza e as formas
particulares da dominação e hegemonia do Estado constituído pelo getulismo e
fortalecido pela ditadura. (Sader, 1988). Prado Jr. (1966:33), em um de seus mais
críticos e contundentes estudos de 1966, analisa esta fragilidade teórica e política das
elaborações programáticas da esquerda:
No Brasil [...] a teoria marxista da revolução se elaborou sob o signo de abstrações,
isto é, de conceitos formulados a priori e sem consideração adequada dos fatos;
procurando-se posteriormente, e somente assim — o que é mais grave — encaixar
nesses conceitos a realidade concreta. [...] Derivou daí um esquema teórico planando
em boa parte na irrealidade, e em que as circunstâncias verdadeiras da nossa
economia e estrutura social e política aparecem com freqüência grosseiramente
deformadas”. Resultaram disso graves conseqüências na condução da ação política:
derrotas, equívocos e frustrações, devidas à inversão entre meios e fins, pensamento
e processo vivo da luta de classes no país (Prado Jr., 1966:33).

Na prática, alguns grupos de esquerda afastaram-se da proposta teóricopolítica original de Marx e Engels, como núcleo central do pensamento socialista
revolucionário, ferindo a “alma viva do marxismo”, definida por Lenin em sua
célebre indicação como sendo exatamente a “análise concreta de uma situação
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concreta”.83 A perspectiva de classe proletária que a esquerda adotava supõe a
unidade entre teoria e ação, ou seja, uma fundamentação analítica para a prática
política. Esta exigência não depende apenas de uma ação intenção moral e de uma
finalidade ética, mas pressupõe uma consciência teórica capaz de apreender os
processos sociais, suas determinações, conexões, contradições sociais, desvelando as
possibilidades de ação neles contidas. A consciência teórica não emerge
espontaneamente do cotidiano das relações sociais e da luta de classes; sua
efetivação exige uma interlocução crítica com o conhecimento acumulado, um
rigoroso trabalho teórico, condição fundamental para uma perspectiva revolucionária
socialista, pressuposto este contido em outra célebre assertiva leniniana: “Sem teoria
revolucionária não existe movimento revolucionário.” Os ensinamentos de Lenin
(1979b:18) vão adiante: “A correta teoria revolucionária só assume forma final em
contato estreito com a atividade prática de um movimento verdadeiramente de
massas e verdadeiramente revolucionário.” A teoria revolucionária assumirá sua
forma final quando estreitamente vinculada às lutas concretas das classes
trabalhadoras.

A

existência

de

organizações

partidárias

autonomeadas

“revolucionárias” ou “vanguardas da classe operária” por si só não é pressuposto
para uma ação revolucionária; são necessárias as condições reais para isso — e, em
primeiro lugar, as próprias massas dispostas a empreender ações revolucionárias. E a
história já mostrou sobejamente que as massas, quando estão dispostas à uma
atividade revolucionária, nunca ficam à espera de partidos.
No pensamento de esquerda no Brasil, a recorrência às análises produzidas
pela tradição marxista clássica (Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa, etc.) e de outros
revolucionários orientou-se muito mais por uma apropriação seletiva, numa ótica
utilitária, em função das exigências práticas e imediatas, sem uma preocupação
teórico-crítica, numa simplificação grosseira da teoria e das práticas das revoluções
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Todos os equívocos e as incorreções, no entanto, não anula a generosidade, combatividade e

heroísmo com que os militantes

marcaram a luta contra a ditadura, enfrentando todo tipo de

adversidade ( isolamento, clandestinidade, prisão, morte, exílio) sustentados em valores e princípios
de alto significado humanista e revolucionário. Diz Sader (1988:93): “Aqui, a luta de classes pisa em
solo muito material, onde os aparelhos ideológicos são muito mais que ideológicos e onde o peso dos
erros e dos reveses se traduz em vida, sangue, desmoronamento individual”.
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vitoriosas.84 As análises foram convertidas em apropriação de interpretações
particulares da tradição marxista e dos processos revolucionários, referendando
práticas e estratégias determinadas a priori para a situação brasileira. O resultado no
plano da prática política foi o voluntarismo, o messianismo utópico, o “obreirismo”
exacerbado. Hobsbawm, num balanço aberto sobre o marxismo de hoje, assevera que
essas simplificações tornaram possível desvincular o marxismo de qualquer contato
com as complexidades do mundo real, dado que a análise volta-se puramente para
demonstrar as verdades preestabelecidas em sua forma pura. Por isto puderam
combinar-se com estratégias de puro voluntarismo (Hobsbawm, 1989:57).

Em seus balanços e autocríticas, as organizações partidárias localizaram
reiteradamente a responsabilidade pela derrota de 1964 nas suas próprias dinâmica
interna e ou direção política, em seus “erros” e “desvios”: “direitismo” para uns,
“esquerdismo” para outros. A análise de Reis Fº (1990), tomando as principais
organizações comunistas (PCB, PC do B, Polop) no período 1961-1968 — numa
contundente crítica às marcas do stalinismo na esquerda brasileira —, discute os seus
mecanismos de coesão interna, aos quais chama de “mitos fundadores”, que são “a
inevitabilidade da revolução socialista, a missão redentora do proletariado, a
necessidade imprescindível do partido de vanguarda”. A dinâmica elitista e
antidemocrática destas organizações estaria sustentada em uma prática, em princípio,
sem “nenhuma relação com a marcha dos acontecimentos”, organizada a partir de
uma “estratégia de tensão máxima” (sustentada em mecanismos elaborados para
assegurar a coesão e disciplina), de um “complexo de dívida” do militante para com
o partido, do “leque de virtudes” de um revolucionário, do “massacre de tarefas”, da
“síndrome da traição”, da “celebração da autoridade”, da “ambivalência das
orientações”, etc. Seriam estes mecanismos justamente os mesmos que teriam
impulsionado os partidos nas revoluções vitoriosas. Na conclusão do autor, as razões
da derrota não se localizam no isolamento dos revolucionários em relação ao
84

Tanto o estudo de Reis Fº, quanto as análises de Garcia, já citados, indicam relação e influências nas

formulações da esquerda brasileira, no anos 20, sob o impacto da Revolução de Outubro e, nos anos
60, como reflexo da vitória da Revolução Cubana, sem no entanto cair na ilusão reducionista de uma
matriz externa, como se a esquerda que se formou naquelas conjunturas — e as suas teses —
decorressem exclusivamente dos movimentos e “modelos” internacionais.
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movimento de massas resultado de sua concepção vanguardista. Reis Fº (1990:186)
conclui que as organizações comunistas “estavam preparadas, coesas e mobilizadas,
em uma palavra prontas, — mas a revolução faltou ao encontro...”
Ridenti (1993), ao reportar-se aos balanços das organizações de esquerda, em
interlocução crítica com as teses de Reis Fº, destaca que o deslocamento do eixo de
análise, em ambas as posições, está “na vontade e na atuação das supostas
vanguardas” (Ridenti, 1993:257), posto quase exclusivamente no terreno subjetivista.
Todos os problemas se situam deste modo, na “consciência”, ora das massas, ora dos
dirigentes, geralmente de ambos, pois se recusam, estes e aquelas, a acatar as
orientações do “verdadeiro partido do proletariado”! “A dinâmica interna das
organizações comunistas é pensada como algo exterior e diferente do movimento da
luta de classes”, afirma Ridenti (1993:256). A posição deste autor, da qual
compartilho, é que a lógica dos fracassos não pode ser acentuada nos “erros” dos
partidos e seus dirigentes, à sua falta de ação ou na passividade das “massas”, mas
“no movimento contraditório do social, que também impõe limites objetivos às ações
dos homens”.85 Ridenti (1993) conclui:
A derrota foi de um projeto político de representação que envolveu e iludiu a todos,
as massas populares e as esquerdas, representados e representantes, que foram
tragados, no mesmo processo, pela roda-viva da História, cujo devir também
dependia da ação das classes dominantes e da dinâmica objetiva do capitalismo
brasileiro (Ridenti, 1993:244-245)

Compreender as vicissitudes programáticas da esquerda brasileira implica
situar os condutos teóricos e políticos que condicionaram as suas definições e as
implicações na prática política junto à classe operária. Esta é uma análise abrangente;
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Para caracterizar a derrota de 1964, Ridenti, “numa irresistível tentação” (como afirma), recorre às

palavras de Marx, “em O Dezoito Brumário, sobre o partido social democrata na França em meados
de 1849, cujos representantes no parlamento haviam sido eleitos com o voto operário e pequenoburguês: Os representantes, por sua vez, ludibriaram a pequena burguesia, pelo fato de que os seus
pretensos aliados do exército não apareceram em lugar nenhum. Finalmente, em vez de ganhar
forças como o apoio do proletariado, o partido democrático infetara o proletariado com sua própria
fraqueza e, como costuma acontecer com os grandes feitos democratas, os dirigentes tiveram a
satisfação de acusar o povo de deserção, e o povo a satisfação de poder acusar seus dirigentes de o
terem iludido” (Ridenti, 1993:244).
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destaco alguns pontos relevantes deste processo. Sustentada especialmente em Netto
(1991:101-112), apontei que até início dos anos 60 a construção da tradição marxista
esteve prioritariamente vinculada à produção dos quadros militantes e intelectuais do
PCB, que inaugurou no país a vertente do socialismo revolucionário inspirado em
Marx. Associada à ausência de uma herança socialista — intelectual e práticopolítica —, a elaboração teórica, política e ideológica do PCB, no entanto,
enquadrou-se e subordinou-se ao pensamento oficial comunista da era de Stalin — o
marxismo institucionalizado.86 Os demais setores da esquerda — dissidências ou não
do PCB —, por sua vez, não registraram significativas elaborações que recuperassem
o legado de Marx, para além das fronteiras do marxismo oficial, uma vez que
encontravam-se marcadas pela mesma matriz teórica do marxismo vulgar.87 Na
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Como se sabe, sob a dominação stalinista, a tradição marxista foi institucionalizada, convertida em

uma ideologia oficial de Estado; um dogma e uma estratégia de poder. Netto (1991:51) adverte que
“essa transformação não atinge apenas o mundo cultural soviético. Através da Terceira Internacional,
os modelos políticos e ideológicos do partido soviético stalinizado se generalizam entre os comunistas
de todo o mundo. Correia de transmissão da autocracia stalinista, a Terceira Internacional cumpre a
função de equalizar o pensamento comunista, de uniformizá-lo e homogeneizá-lo segundo as fórmulas
do marxismo institucionalizado”.
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A expressão “marxismo vulgar”, com o conteúdo que lhe conferiu Lukács (1979), refere-se à leitura

e interpretação que a II Internacional, através de teóricos como Kautsky e Plekhanov, fez da obra de
Marx, no momento mesmo em era amplamente difundido na vanguarda operária. Esta interpretação
consistiu fundamentalmente “ na conversão do legado de Marx em uma teoria fatorialista da história,
numa sociologia evolucionista e num economicismo determinista, desembocando numa projeção
fatalista da transição ao comunismo” (Netto, 1991b:21). O marxismo-leninismo da III Internacional
deu continuidade em muitos aspectos teóricos ao marxismo fundado pela II, mas com diferenças
políticas marcantes. “A Revolução Russa significou uma ruptura política com a ideologia da II
Internacional. Ela demarcou os revolucionários e os reformistas. Mas a esta ruptura política não se
seguiu, com radicalidade e conseqüência, uma ruptura teórica (quem trabalhou neste sentido, como
Lukács, acabou isolado). Substancialmente o marxismo institucionalizado pela III Internacional é a
mesma constelação teórica da II Internacional, com a diferença crucial de funcionar como legitimação
de um poder de Estado e de incorporar como essencial a contribuição de Lenin [...] A incorporação de
Lenin igualmente se fez conforme interesses políticos determinados. Não está em causa, naturalmente,
a relevância de Lenin na história, política e teórica, do marxismo. Mas vale realçar que o seu
contributo não foi assimilado como um dentre os vários componentes de um largo elenco. Ao
contrário: uma leitura particular de Lenin, a leitura realizada pela autocracia stalinista, o situou como
uma contribuição canônica, de valor universal, à obra de Marx — pretendendo que fosse Lenin o
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passagem para os anos 60, verificou-se o surgimento de um processo crítico de
renovação na produção marxista, que se iniciara depois da desestalinização aberta em
1958, dentro e fora do Partido Comunista, associado a um avanço na elaboração de
inspiração marxista nos meios universitários e intelectuais no país, conectado a um
criativo e diversificado interesse por Marx e seus seguidores noutras partes do
mundo.88 Este processo, situado no âmbito das lutas de massas democráticas e
progressistas, com inúmeras dificuldades e limitações, apontava a tendência do
amadurecimento das condições para a constituição de uma tradição marxista no
Brasil, mas foi interrompido e liquidado com a instauração da autocracia burguesa
em 1964 com profundas conseqüências nos anos seguintes (cf. Netto, 1991a).
A intervenção ditatorial resultou, direta e indiretamente, nos caminhos
difíceis e desagregadores percorridos pela esquerda brasileira, com danos
incalculáveis, ao introduzir novos complicadores com elementos bem problemáticos
para a sua recuperação sobre outras bases. Mas não eliminou o pensamento marxista
revolucionário e a ação política numa perspectiva socialista da cena brasileira. A
mesma autocracia burguesa, em sua constituição e crise, gerou as necessidades e
possibilidades objetivas — econômicas, sociopolíticas e culturais — para a
alternativa concreta de retomada e continuidade da trajetória anterior, num longo
caminho teórico e prático — histórico —, a ser percorrido. A superação de
equívocos, lacunas e erros impunha-se, entre outros elementos, pela exigência da
crítica ao stalinismo, do retorno ao método de Marx e da tradição marxista, da
compreensão dos novos processos econômicos e sociais em curso no capitalismo
internacional e na particularidade brasileira, da crise do “socialismo real” que
começava a mostrar seus desdobramentos e necessariamente pelo estabelecimento de
novos vínculos com o movimento social e os novos sujeitos, potencialmente
único continuador legítimo de Marx” (Netto, 1991:52-53). Sobre o processo de conversão da obra
marxiana na II e III Internacionais, ver ainda Haupt (1983) e Andreucci (1985).
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Netto (1991a) destaca a importância desta elaboração intelectual de pensadores sem vínculação

partidária, exatamente por ter representado sob a ditadura, “a emersão do marxismo no diálogo teórico
e intelectual para além das molduras partidárias”. E exemplar a produção de Florestan Fernandes, que
objetivou uma criação ímpar da perspectiva marxista, “engendrando contribuições de magnitude quer
para a compreensão da formação social brasileira, quer para o erguimento da própria tradição marxista
no país” (Netto, 1991a:109). Sobre a sua trajetória ver, Soares, (1997) e sobre sua produção ver
especialmente, ainda D’Incao, org. (1987).
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revolucionários. Estas são questões em curso, postas no presente, como exigências a
serem desenvolvidas no movimento histórico.
Procurei destacar ao longo deste item, que depois de 1964, especialmente a
partir de 1968, a busca de uma sintonia de alguns setores da esquerda com as lutas
sociais expressou, inicialmente, um processo bastante diversificado de critica e
autocrítica, tanto da prática anterior, como da ausência de estratégias que orientassem
a resistência do operariado aos ditames do capital nas fábricas, e ao controle político
e ideológico imposto pela ditadura política. É nesta dinâmica que localizo as pistas
de análise fundamentais no desvelamento da formação da OSM em sua relação com
a esquerda marxista e revolucionária. A emergência da Oposição coincidiu com o
momento em que, movidas pela crítica ao reformismo e pacifismo do PCB, algumas
organizações partidárias e suas cisões definiam-se pelo confronto armado imediato
contra o sistema econômico e político. Outras organizações, restritas e pequeníssimas
cisões, ex-militantes desgarrados, definiram outro caminho, na tentativa de superar a
linha do PCB e de outras organizações: a inserção nas formas embrionárias de
resistência e ação do novo operariado industrial. Deste modo, a constituição das
oposições sindicais, em especial da OSM, independente de seu sindical, representou
uma alternativa que, ao mesmo tempo, efetuava a crítica à programática definida
anteriormente pela esquerda em geral e o PCB em particular, de um lado, e, de outro,
contrapunha-se frontalmente à alternativa da ação armada, avaliada como uma opção
voluntarista inaceitável. O isolamento da esquerda naquele momento de refluxo e
violenta repressão era inevitável; para estes setores optaram pelo recuo, pela
acumulação de forças, pela ação clandestina, especialmente no mundo operário:
viveram o “exílio nas fábricas”, nos bairros, nos próprios sindicatos.
Esta etapa foi de início extremamente difícil. A princípio, os militantes de
diferentes origens ou tentaram constituírem-se em “célula partidária” no seu interior,
ou se empenharam na ilusória e frustrada criação de organismos paralelos, como a
“oposição sindical proletária” tentada pela Polop e o grupo “metalúrgicos
independentes” dos trotskistas ou,

ainda indicaram a formação de “frente de

esquerda”, que exigia o reconhecimento da representação das organizações dentro da
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Oposição. Todas estas práticas contrariavam a natureza de frente de trabalhadores
em que ia se conformando a OSM.89
Estas práticas decorreram, de certo modo, da tentativa de subordinar as
emergentes ações do operariado e seus organismos autônomos às suas linhas e
diretrizes preestabelecidas, o que acabava por anular ou debilitar as experiências
reais e possíveis dos trabalhadores — expressão da consciência e organização
alcançados (cf. Sader, 1988:240). Além disso, a atuação da militância junto aos
núcleos operários era freqüentemente interrompida e ameaçada pela repressão, que a
isolava e dispersava. A revisão de setores da esquerda em sua relação com parcelas
do operariado industrial e o conjunto dos trabalhadores foi árdua e construída sob
todos os cerceamentos do regime militar.
Até 1978, os grupos de esquerda haviam encontrado nas oposições o meio de
estreitarem seus vínculos com o movimento operário, assim como estender sua
influência e ampliar seus quadros [...] A preocupação com a reestruturação e
crescimento de sua influência no movimento levou inicialmente os grupos presentes
nas oposições a desenvolverem várias práticas que aprofundaram o debilitamento do
próprio movimento (“As oposições sindicais: atuais e necessárias”, Polêmica,
1982:24).

O vínculo entre a militância de esquerda e a OSM retrata uma dinâmica
contraditória, que necessita ser dimensionada em alguns pontos, sob risco de
transparecer uma visão de traços obreirista e espontaneista que, embora presente
entre os seus quadros, não foi predominante em sua trajetória. A atuação dos quadros
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Os depoimentos seguintes registram aspectos deste processo, enfatizando a autonomia, a capacidade

e a iniciativa individuais dos integrantes da OSM: “— Na Oposição, cada um que fale por si, não se
reconhece tendência organizada no seu interior, que é uma frente de trabalhadores. Se fala, cada um
tem a voz, tem o respeito de acordo com o trabalho que faz nas fábricas, nas situações concretas de
mobilização, nas lutas, etc. E nunca porque ‘eu sou do grupo tal e como grupo tal tenho uma certa
consideração’. Vários membros da oposição integram agrupamentos de esquerda; todo mundo sabe,
mas não são reconhecidos para este nível de organização em si” (depoimento de Cleodon Silva,
concedido ao GEP/Urplan). “— Os militantes da Oposição estão juntos, num projeto constante, não
numa frente de esquerda, mas numa frente de trabalhadores individuais, com a sua própria
experiência. Porque, para estar na Oposição, tem um requisito único: é preciso pensar. Precisa saber
falar, andar sozinho e pensar. O que em geral não é necessário em vários outros agrupamentos
operários” (depoimento de Vito Giannotti, concedido à autora em dezembro de 1987).
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de esquerda na OSM não se deu sem traumas e conflitos no interior das suas
organizações partidárias de origem, vivendo naquele momento a desagregação e o
isolamento. A inserção neste organismo operário foi ponto de novas disputas e
polêmicas, com afastamentos e rompimentos daqueles que optaram por fortalecer a
OSM, no entanto, sem cancelarem seus valores ideológicos e políticos socialistas.
Alguns protagonistas (integrados ou não) da OSM são os mesmos militantes dos
organismos de esquerda, que infundiram no novo organismo operário-sindical as
referências de suas origens político-ideológicas, mas, não como uma mera “aplicação
justa” daquelas orientações. Impôs-se um desafio de dupla dimensão. Primeiramente,
a necessidade de articular os aspectos comuns e convergentes definidos a partir de
diferentes matrizes políticas, capazes de efetivar a unidade da OSM, acrescida pela
presença e articulação importante dos católicos. Todavia, não se estaria consolidando
um espaço muito diverso de uma frente de esquerda de combate à estrutura sindical,
o que não caracterizava em si a identidade da OSM. O desafio maior decorria da
exigência de se construir um organismo de intervenção autônoma, com enraizamento
de base fabril, capaz de resgatar e reelaborar princípios e paradigmas políticos
inspirados no pensamento e na experiência do movimento revolucionário, porém,
livre de vínculos orgânicos com esquerda partidária, para responder às necessidades
reais do movimento operário e sindical nas novas circunstâncias objetivas e
subjetivas que se apresentavam. Isto envergou a OSM, como um organismo
autônomo de corte sindical, sustentado em uma tradição política capaz de integrá-lo
na perspectiva da luta de classes, orientado pela ruptura revolucionária da ordem
burguesa.
A OSM foi herdeira da chamada esquerda comunista e revolucionária, com
as quais estabeleceu uma relação de continuidade e ruptura, mas também tributária
de crise aguda das gerações e das derrotas anteriores. Talvez seja possível afirmar
que a OSM foi também, nos limites de sua condição orgânica e âmbito de ação, uma
das últimas estratégias daqueles setores da esquerda na sua relação com o
operariado. A OSM afirmou-se como organismo operário independente, expressão
da organização do operariado, e como tal, caudatária de um projeto revolucionário,
absorvendo as limitações, os equívocos e, em igual peso, as contribuições e os
acertos da esquerda brasileira. Mas sobretudo criando alternativas para vincular,
concreta e particularmente, a reflexão teórica e política de inspiração marxista à
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dinâmica do movimento social. Estas marcas distinguem profundamente a OSM das
demais forças atuantes no movimento sindical. Daí, não possível apreendê-la apenas
como uma manifestação do “novo sindicalismo”, sem demarcar suas diferenças ideopolíticas e, muito menos, como uma experiência sindical de um corrente da esquerda
ou dos católicos.
Nos anos seguintes, com o avanço das lutas sociais, com o surgimento do
sindicalismo “autêntico” e das articulações sindicais nacionais, a maioria dos setores
de esquerda remanescentes e isolados passou a se dedicar a estes espaços mais
amplos de atuação, onde suas influências e seu crescimento pareciam mais viáveis e
com maiores oportunidades de expansão. As oposições sindicais foram então,
abandonadas por aqueles setores, com a compreensão de que só teriam razão de
existir nos períodos eleitorais, para acordos na formação de chapas. Esta nova
postura e prática de setores de esquerda “traduz uma visão baseada essencialmente
na ocupação legal e institucional para o rompimento dos limites do sindicalismo
brasileiro” (“Oposições sindicais: atuais e necessárias”, Polêmica, 1982:28-29).
Todavia, essa dinâmica expressa um processo bem mais amplo e complexo. A
partir de meados dos anos 70, com a total aniquilação da esquerda armada como
organização política, no momento em que também se abria a crise da ditadura
militar, uma nova esquerda aparece - social ou democrática, marcando uma ruptura
com o desenvolvimento anterior da esquerda (cf. Garcia, 1980;1994; Sader, 1988;
Toledo,1994). “Essa esquerda social não resume as esquerdas no final dos anos 70 e
começos dos anos 80. É, no entanto, seu cerne”, afirma Garcia (1994:124).
Configurou-se um distanciamento em termos geracionais e de cultura política em
relação às organizações anteriores e às sobreviventes, como os PCs. Para pensar as
rupturas dessa terceira geração de esquerda com as precedentes, Garcia (1994: 124125) menciona três elementos, “a ausência de referências internacionais”, de
“referência doutrinária unívoca” e a “ênfase na democracia como espaço de criação
de direitos”. O quadro teórico da nova esquerda é, portanto, bastante diverso. Na
construção de um novo paradigma de sociedade compareceu um amplíssimo espectro
ideopolítico,

configurando

um

ecletismo,

com

marxistas,

neomarxistas,

socialdemocratas, orientados por referências teóricas derivadas das obras de Antonio
Gramsci, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, além dos cristãos influenciados pela
Teologia da Libertação (cf.Evangelista,1992; Netto,1995). A dura experiência da
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ditadura militar (repressão, morte, exílio, o fracasso da luta armada), a luta pela
democratização, a crítica aos partidos tradicionais e ao “socialismo real” e, ao
mesmo tempo, a descoberta e valorização de temas minimizados ou ausentes da
reflexão anterior, contribuíram para a esquerda enfatizar a questão da democracia.
Debate este, aliado a um outro posicionamento sobre a questão da revolução,
tangendo propostas reformistas da socialdemocracia.90 Esse fenômeno era
sintomático da crise profunda que viveria o movimento socialista internacional.
Essa corrente teve seu desdobramento e novidade mais radical no surgimento
do PT - Partido dos Trabalhadores, em 1979, em conexões com as forças sociais que
lhe deram origem – sindicalismo classista, novos movimentos sociais, comunidades
eclesiais de base, entre outras, expressando no campo ideológico, a consciência
alcançada por estas forças.91 Afirmou-se como uma grande frente entre a esquerda do
“novo sindicalismo”, a esquerda católica, remanescentes da esquerda revolucionária
do passado, além da concorrência de personalidades intelectuais e grupos
acadêmicos. Na prática, o surgimento e posterior desenvolvimento do PT produziu
ou agravou crises em agrupamentos de esquerda ainda sobreviventes, levando à
indagação sobre a necessidade de sua existência, face ao fortalecimento do novo
partido. Alguns responderam com a dissolução dentro do PT, em certos casos
formando tendências no seu interior. As concepções políticas assumidas pelo PT,
desde o início, foram marcadas por um anticapitalismo centrado na luta dos
trabalhadores, e que respondiam às principais lutas políticas do momento da
transição política. Mas a questão do socialismo, com todas suas implicações, não se
colocava politicamente para o PT; na prática assumiu uma “consciente indefinição” a
respeito, ainda que comportasse uma diluída ideologia socialista em seu Programa.
“Continuidades ideológicas que não modificarão a ruptura, que será o elemento mais
marcante na trajetória do PT em relação à história anterior da esquerda brasileira, da
qual inicialmente ele nem sequer se considerava seguidor, analisa Sader (1988: 160).
Podendo ser caracterizado mais como um movimento político que um partido, o PT
teve enorme importância na articulação da resistência à ideologia e política burguesa,
90

Esse debate foi aberto pelo ensaio de Carlos Nelson Coutinho, A democracia como valor universal,

publicado em 1979, seguido por novas postulações de Francisco Weffort e Marco Aurélio Garcia. Ver
Garcia (1986); uma crítica deste debate, ver Toledo (1994).
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Sobre o PT, ver entre outros, Meneguello (1989); Fernandes (1991); Sader (1988).
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denunciando do caráter conservador que assumiu a transição política na Nova
República, em 1985. ao rejeitar os instrumentos espúrios utilizado pelas elites para
dar nascimento a uma democracia (Fernandes, 1991).
Nessa nova dinâmica política, a OSM sofreria rebatimentos e reveses
internos. Simultaneamente, os debates da militância que havia se aglutinado em torno
da OSM apontavam para a insuficiência da sua linha sindical, limitada para
responder tanto à complexidade da questões postas pelo desenvolvimento das lutas
sociais, quanto às exigências para objetivar os rumos de um organização política e
ideologicamente

independente.

Desafio

de

grande

envergadura

impunha

encaminhamentos urgentes para estas forças políticas. Ainda que sem um projeto
político bem acabado, - por vezes deixando-se envolver na espontaneidade do
próprio movimento - estes setores haviam investido no aspecto mais avançado do
movimento operário pós-64, aquele que na teoria e na prática reconhecia a
capacidade de se criar uma organização independente dos trabalhadores na fábrica,
da luta sindical e na política com o único meio de romperem com a tradição de
subordinação que os deixou sempre à mercê das influências do controle político e
ideológico das classes dominantes. Se esta perspectiva programática apresentava um
núcleo significativo no interior da OSM, no entanto, esta era incapaz de efetivá-la,
por si mesmo. Os setores que partilhavam destes rumos se articularam em um Ativo
Operário, visando capacitar uma direção que, definindo-se pelo socialismo,
encampasse a frente das lutas, cujo fortalecimento e articulação representasse o
embrião de um movimento político classista e amplamente representativo. O
Ativo92 foi, portanto, um esforço de organização política de sustentação da linha da
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A articulação do Ativo Operário não tinha como objetivo a formação de um partido revolucionário

em contraposição a um partido de massas, nem uma contraposição ao PT, mas a de um núcleo que se
propunha a definições táticas e estratégicas para o avanço do movimento operário naquela conjuntura.
Participaram do Ativo, as mesmas parcelas da esquerda sindical e católica da OSM e do movimento
popular e remanescentes da chamada esquerda revolucionária, que ainda não haviam aderido de início
ao PT. Organizado depois da greve geral de 1979, o Ativo teve existência curta e frustada para a
maioria dos seus militantes, ao se extinguir em 1983, de um lado, face ao desenvolvimento do próprio
PT e do crescimento do movimento sindical mais combativo, com a formação da CUT. De outro lado,
se as diversas forças que integravam a OSM (católicos, esquerda) foram capazes de manter uma
efetiva organicidade em sua prática, não alcançaram a mesma unidade no intento de uma
articulação de natureza essencialmente política; profundas divergências decorrentes da sua
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OSM, reconhecendo que se a formação do Partido dos Trabalhadores - PT,
representou um inequívoco avanço e a afirmação em escala nacional da necessidade
dos trabalhadores se organizarem em partido próprio, independente e antagônico aos
partidos da burguesia e seus aliados, sua prática e seu programa não se desenvolvia
sobre esta bandeira, pois expressava a projeção e aceitação da linha do sindicalismo
dos autênticos como o único meio fundamental para a luta sindical e política (cf. “As
contribuições e limites do PT”, Polêmica, 1982: 55-79) Esta foi uma das tentativas
estratégicas de militantes da OSM e de seu entorno, na formulação de um projeto
político que fosse capaz de direcionar o movimento social para além da resistência e
da reforma, numa perspectiva socialista e revolucionária. Posteriormente, meados
dos anos 80, esse reduzidíssimo círculo de militantes (mas não único) permaneceu
resistindo à avassaladora tendência democratista e, ainda tentou a formação de uma
Corrente Operária Socialista, no entanto, sem qualquer condição objetiva de
efetividade.

3.2 O ideário dos conselhistas e outras idéias do pensamento revolucionário
O redespertar das revoltas de massa na Europa Ocidental, a partir do
movimento de maio de 1968, em sua efervescência, radicalidade política e cultural,
foi um momento propiciador da retomada e divulgação do pensamento e das práticas
políticas de orientação antiburocrática, emancipadora e libertária. A rebelião
estudantil na França, seguida pelas greves industriais que se estenderam também à
Itália e à Inglaterra, desvinculadas de qualquer orientação de partidos de esquerda,
comunistas ou social-democratas, prefiguraram a possibilidade da retomada da
ligação entre teoria revolucionária e prática das massas.93 A crítica ao reformismo, ao
própria heterogeneidade política e ideológica corroborou para a extinção do Ativo. Esta foi uma
importante experiência política, ainda desconhecida, a ser pesquisada e analisada.
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Anderson (1982) considera que a possibilidade de reunificação da teoria e da prática, posta na

virada dos anos 70, entre outras conseqüências, levaria à retomada da “discussão estratégica dos
caminhos pelos quais um movimento revolucionário poderia romper as barreiras do Estado burguês,
avançado para uma real democracia socialista” (Anderson, 1982:22-23; grifo do autor). A renovação
do debate estratégico poderia propiciar nova relevância e vitalidade às tradições adversárias do
stalinismo, em especial a que descendia de Trotsky.
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autoritarismo e ao stalinismo presente nas manifestações de 1968, entre outros novos
temas e pensamentos, levou especialmente à contribuição de Rosa Luxemburg, dos
“comunistas de esquerda” e “conselhistas”, projetando-os para além dos estritos
círculos partidários em que eram conhecidos. As esperanças reacendidas com as
manifestações de 1968, eclodindo no centro do mundo capitalista avançado, ligavamse às esperanças revolucionárias que se acenderam com a recomposição de todas as
forças socialistas dispersas no primeiro pós-guerra e à dolorosa experiência das
revoluções derrotadas, particularmente à história alemã.
Na conformação da OSM, confluíram idéias e concepções sobre a luta de
emancipação do proletariado, que, embora representassem correntes e posições
presentes no embate político e ideológico no movimento revolucionário
internacional, foram veiculadas na maioria das vezes — e assim também na OSM —,
pela influência individual e de pequenos grupos de militantes e intelectuais
socialistas, de modo independente das organizações partidárias, quase sempre no
confronto com suas diretrizes e práticas. Explicando melhor, trata-se de idéias e
pensamento de corte crítico à dogmática stalinista. Neste quadro geral de renovação
política, o ideário universal da democracia socialista foi também retomado entre os
militantes da OSM, principalmente através da divulgação do pensamento e prática
dos “conselhistas”, não sem provocar polêmicas no debate interno. Apresento uma
abordagem desta influência de forma sintética.
O ideário dos “conselhistas” pode ser definido pelo conjunto de concepções
políticas formuladas no contexto da emergência da III Internacional,94 no período de
1910-1921, genericamente designadas pela expressão “comunismo de esquerda”,
entendida como “uma formação intermediária entre bolchevismo e espartaquismo,
por um lado, e sindicalismo revolucionário, por outro. Porém não se tratava de uma
corrente com organização própria: o leque de idéias de seus representantes era de
fato bastante amplo, embora apresentasse um denominador comum suficiente para
justificar aquela definição” (Hájek, 1985b:83). A origem destes grupos é anterior;
advém da oposição de esquerda que se formara no contexto da guerra, imediatamente
após a guerra de 1914-1918, nas fileiras dos partidos socialistas, no âmbito da II
94

A respeito das correntes constitutivas do movimento comunista internacional no período, em

especial sobre estas posições, ver Cuadernos de Pasado e Presente (1977); Claudin (1986); Agosti
(1985); Hájek (1985b); Lenin (1979a).
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Internacional,95 na Alemanha, Holanda, Inglaterra, Hungria, Itália e Áustria, O
comunismo de esquerda se apresentava, então, como uma junção entre anarquismo e
sindicalismo revolucionário, aliando-se aos socialistas de orientação marxista no
combate ao reformismo que se alastrou nos sindicatos e partidos operários em
ascensão na época. No plano político, aliavam-se na corrente internacionalista e
pacifista: Lenin e os bolcheviques, a ala esquerda da social-democracia alemã —
Rosa Luxemburg, Franz Mehring, Karl Liebknecht —, os tribunistas holandeses
Gorter e Pannekoek; estes dois integrariam a corrente dos comunistas de esquerda na
Internacional Comunista, ao lado de outros (cf. Abendroth, 1977, e Lenin, 1979a).
No contexto da falência da II Internacional,96 ante a iminência da guerra imperialista
e a impossibilidade de que o movimento operário inspirado em Marx —
genericamente conhecido até então como movimento social-democrata — lutasse
contra ela ou utilizasse a crise capitalista para realizar seus objetivos revolucionários,
eles estiveram lado a lado, na luta imprescindível contra o imperialismo, na denúncia
da traição nacionalista, reafirmando a solidariedade internacional dos trabalhadores.
Participaram da formação da Internacional Comunista, mas, diante dos rumos da
revolução bolchevique, das derrotas nos demais países europeus, as posições
políticas entre bolcheviques e comunistas de esquerda se confrontaram.
Integraram esta corrente grandes revolucionários do pós-guerra, entre os
quais seus maiores teóricos Anton Pannekoek, Herman Gorter, Amadeo Bordiga e
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Como se sabe, a primeira grande ressonância do legado de Marx e Engels desenvolveu-se na

Alemanha, com a criação do primeiro grande partido de massas, o Partido Social-Democrata Alemão,
que se tornou o eixo da II Internacional, fundada em 1889. Acerca da formação das Internacionais, tal
como as conhecemos hoje, ver indicações da nota 88.
96

As profundas diferenciações de posições na II Internacional vêm à tona e entram em crise em 1914,

que tem com marco histórico a votação favorável das bancadas social-democratas aos créditos de
guerra - a política do social-chauvinismo - , como chamou Lenin (1979a) à submissão das direções
partidárias às suas respectivas burguesias nacionais e à capitulação diante da guerra imperialista,
rompendo com o internacionalismo proletário, herdeiro de Marx e Engels e da I Internacional. Tal
ruptura já se encontrava latente com as diferenças teóricas, cf. nota 88. Rosa Luxemburg também
escreveu em 1915 um importante ensaio de crítica à capitulação traidora do Partido SocialDemocrata
Alemão e da II Internacional, conhecido (devido à censura militar) como Brochura Junius e publicado
posteriormente com o título de A crise da socialdemocracia.
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Georg Lukács,97 com a forte influência da contribuição teórica e política de Rosa
Luxemburgo.98 A partir dos anos 20 e 30, o que restou desta corrente, na medida em
que tomou a forma de várias organizações permanentes no movimento operário
internacional, ficou conhecido como “grupos comunistas de conselhos” — “os
conselhistas”, como usa Mattick (1977:69-88), um dos seus pensadores e
divulgadores, integrante do coletivo dos comunistas internacionais da Holanda. O
pensamento destes revolucionários, no contexto do pós-guerra, bem como a
atualização de seu ideário nas décadas seguintes, são também designados de um
modo geral como um “marxismo heterodoxo” em oposição à “ortodoxia”99 do
“marxismo-leninismo institucionalizado” (Tragtenberg, 1981:7-8; grifos do texto).

97

As idéias destes três se apresentavam, naquele período, de forma substancialmente homogênea,

embora com diferenças teóricas, além de uma participação também diferenciada no interior desta
corrente. Pannekoek e Gorter, por divergências, retiraram-se da Internacional Comunista em 1920;
Luckács, co-editor do órgão teórico radical da III Internacional para os países do sudeste europeu
(Kommunismus), não teve uma permanência duradoura na ala esquerdista, iniciando já nos meados de
20 uma profunda autocrítica teórica e política, como registra em seu próprio balanço em “Posfácio de
1957” a História e consciência de classe (1974). Sobre Lukács, ver Löwy (1979); Netto (1991).
Outros, como o húngaro Béla Kun e o abstencionista italiano Amadeo Bordiga, nem sempre se
alinharam à esquerda. Depois de 1921, estas fileiras poderiam ser melhor caracterizada como
“bolchevismo de esquerda”, integrando revolucionários como o russo Karl Radek e os alemães
August Thalheimer e Blandler, e inicialmente próprio Lukács.
98

Há que se registrar algumas diferenças. Rosa Luxemburg foi, certamente, uma partidária resoluta da

democracia conselhista, como Pannekoek e Gorter, mas em uma perspectiva teórica totalmente
diversa destes quanto à organização, como força que sintetiza a vontade das massas. “Diferentemente
de Pannekoek, sua concepção da dialética materialista — completamente determinada por processos
históricos — não apresenta nenhum traço de mentalidade naturalista. Isto confere a este aspecto de sua
‘ortodoxia’, desde o início, uma base substancialmente crítica” (Negt, 1985:16-17). Sobre a trajetória
e o pensamento de Luxemburg, ver ainda Loureiro (1995); Loureiro & Vigevani (1991).
99

No texto clássico da metodologia marxista de Lukács, - O marxismo ortodoxo - assume outro

sentido, absolutamente oposto à afirmação de Tragtenberg. “O marxismo ortodoxo não significa, pois,
adesão acrílica aos resultados da pesquisa de Marx, nem “fé” numa ou noutra tese marxiana ou a
exegese de um texto “sagrado”. A ortodoxia em matéria de marxismo, refere-se, ao contrário e
exclusivamente, ao método. Ela implica a convicção científica de que, com o marxismo dialético,
encontrou-se o método correto de investigação e de que este método só pode ser desenvolvido,
aperfeiçoado e aprofundado no sentido indicado por seus fundadores” (Lukács, in Netto, org. (1991:
60).
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A eclosão da Revolução Russa colocou para os marxistas revolucionários, de
um lado, a tarefa de organizar a economia e a sociedade socialista num país atrasado
e arruinado pela guerra e, de outro, a questão crucial de como chegar à conquista
revolucionária do poder em outros países do ocidente diversos da Rússia de 1917. A
formulação de Luckács, referindo-se ao seu próprio caminho intelectual e político,
evidencia o seu significado: “Foi só com a revolução russa que, também para mim,
se abriu uma perspectiva de futuro na própria realidade: desde a queda do czar, mas
sobretudo com a queda do capitalismo” (Luckács, 1974:351). O período que
coincidiu com o fim da I Guerra testemunhou um ascenso revolucionário: “O caudal
do movimento comunista [...] parecia a ponto de romper com todos os diques da
ordem capitalista” (Agosti, 1985:70). Deste modo, a linha teórica e política do
comunismo de esquerda, no início de 1919, assentava-se na convicção de que a
revolução mundial atingiria ritmos acelerados, no que não eram de modo algum mais
radicais do que os bolcheviques e outras forças que aderiram à Internacional
Comunista. Mesmo diante da eminência das derrotas e do esmagamento da luta
operária, as ações políticas visando à conquista do poder eram vistas como um passo
para a futura vitória, capazes de redespertar a energia e a vontade das massas.
A “ação direta” das massas, a exigência de “quebrar” as instituições
burguesas, a luta aberta contra o Estado, a necessidade de construir a ordem
revolucionária socialista com base na gestão operária direta e na organização das
massas — expressão do autogoverno dos explorados —, tornara-se uma realidade
com a organização dos sovietes e mais tarde dos conselhos de operários e soldados
na Alemanha, com a república húngara dos conselhos e outras formas variadas do
movimento de massa na Europa daqueles tempos. Ressalte-se que os sovietes na
Rússia e a temática “conselhista”, historicamente longe de ser patrimônio exclusivo e
próprio de correntes e grupos de esquerda “extremista”, “foi a forma característica
assumida pela hegemonia ideológica dos bolcheviques e pela integração desta com
os resultados mais fecundos da elaboração desenvolvida autonomamente por alguns
filões de pensamento do marxismo ocidental” (Agosti, 1985:49). Assim o debate
político do lugar dos conselhos na revolução socialista, a partir da sua efetivação
com a experiência bolchevique, polarizou as tendências dentro do movimento
operário nos países afetados pelo ascenso revolucionário. Os conselhos passaram a se
constituir em organismos próprios para o exercício do poder por parte do
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proletariado, impondo-se sempre como um caminho na prática revolucionária e
assumindo o caráter de um valor universal (cf. Mandel, 1974:9-48). Esta base
programática do movimento comunista assentava-se na concepção de poder
entendido como democracia proletária e como ditadura em relação às classes contrarevolucionárias (cf. Lenin, 1979a).
O ideário dos comunistas de esquerda se conduzia pela recusa a atuar na
renovação

das

velhas

organizações

operária

existentes,

trabalhando

pela

emancipação das massas da influência burguesa,100 proclamando a necessidade de
organizações de classe, de caráter absolutamente novo, capazes não só de virem a
transformar a ordem existente, mas principalmente, de construir a nova sociedade de
modo a inviabilizar qualquer exploração e opressão (cf. Mattick, 1977:84-85). Desse
modo, as posições comuns destes agrupamentos eram, sobretudo, a recusa em
participar das eleições políticas o parlamento burguês e o trabalho nos sindicatos, por
princípio. A defesa do absenteísmo parlamentar era sustentada como um meio para
libertar o proletariado das “ilusões democráticas liberais”. A recusa em atuar nos
sindicatos reformistas, tidos como obstáculo à luta operária e à formação de sua
consciência de classe, se contrapunha com a defesa e o estímulo à criação de
comissões fabris e “uniões operárias revolucionárias”. Na prática política e
organizativa, estabeleciam uma contraposição entre “massas” e “dirigentes”, ação
espontânea e organização, esta vista mais como conseqüência do que de pressuposto
na prática política. A crítica dos “chefes” e ao centralismo levou parte destes grupos
a uma recusa ao próprio partido revolucionário, aproximando-os do anarcosindicalismo.
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Lukács (1974:353-354), no “Posfácio de 1967” a História e consciência de classe, definiu a

posição política assumida pelo comunistas de esquerda como um “sectarismo com objetivos
messiânicos e utópicos [...] elaborando sobre todas as questões os métodos mais radicais, proclamando
em todos os domínios uma ruptura total com todas as instituições, formas de vida, etc., geradas pelo
mundo burguês. Assim se poderia desenvolver uma consciência de classe não falsificada na
vanguarda, nos partidos comunistas, nas organizações comunistas de juventude”. Este sectarismo dos
anos 20, cujos “métodos baseavam-se em tendências violentamente antiburocráticas”, não se
assemelha à variante desenvolvida pela prática stalinista, distingue Luckács, pois “esta pretende,
acima de tudo, proteger de qualquer maneira as relações de força estabelecidas. É conservadora nas
suas finalidades, burocrática nos seus métodos”.
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Gorter e Pannekoek, bem como Bordiga, manifestaram logo suas críticas à
prática instaurada pelos bolcheviques, identificada com um domínio da burocracia
operária, e a ditadura da classe como ditadura dos dirigentes do partido.101 Foram
unânimes em apontar na posição leniniana a tentativa de universalizar a experiência
russa como uma estratégia revolucionária válida para o Ocidente. A pertinente crítica
de Lenin no combate a estas concepções e práticas encontra-se na conhecida
“mensagem” Esquerdismo, doença infantil do comunismo, redigida em 1921 aos
novos partidos comunistas . Para além das polêmicas sobre a ação parlamentar e o
trabalho nos sindicatos e da crítica ao “revolucionarismo que se que se assemelha ao
anarquismo ou recolheu dele qualquer coisa”, o alvo central da concepção de Lenin
estava exatamente na apreensão “da especificidade da experiência bolchevique e da
impossibilidade de sua tradução em fórmulas teóricas e organizativas válidas para o
movimento comunista europeu” (Agosti, 1985:76).102 Contudo, Lenin acreditava que
algumas formas, estratégias e critérios experimentados pelos bolcheviques pudessem
inspirar a ação revolucionária nos demais países na luta pela “república soviética
universal”, insistindo na imprescindível ditadura do proletariado organizada na forma
dos sovietes; na centralização do partido e na sua homogeneidade teórica; na
flexibilidade da tática e na penetração nos movimentos de massa a fim de conquistar
a hegemonia da classe operária e da “massa trabalhadora não proletária” (Lenin,
1980, v. 3:275-349). A posição adotada pelos comunistas de esquerda e pelos novos
partidos em seus respectivos países representou a tentativa de definir estratégias
diversas das levadas na Rússia. Os resultados de tal posição, no entanto, só podem
101

Estas posições encontram-se em alguns textos de Gorter e Bordiga selecionados por Tragtenberg

(org., 1981), em Sobre a organização dos trabalhadores, de Pannekoek (1975), em Sobre o
bolchevismo, texto coletivo do grupo dos comunistas internacionais (Radenkommunisten) da Holanda
de 1934 (1975), e também em Mandel (1974).
102

Afirma Lenin (1980, vol. 3:275-349): “A unidade de tática internacional do movimento operário

comunista de todos os países quer não o desaparecimento de qualquer diversidade, não a supressão
das distinções nacionais. [...] Pesquisar, estudar, descobrir, adivinhar, apreender o que há de
particularmente nacional, de especificamente nacional na maneira concreta pela qual cada país aborda
a solução do problema internacional, o mesmo para todos: vencer o oportunismo e o dogmatismo de
esquerda no seio do movimento operário, derrubar a burguesia, instaurar a República dos sovietes e a
ditadura do proletariado, tal é no momento histórico que atravessamos, a principal tarefa atribuída a
todos os países adiantados (e não somente aos adiantados)”.
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apreendidas na totalidade e na conexão dos elementos objetivos e subjetivos, no
contexto de uma crise revolucionária que não se efetivou nos demais países.103 Ao
mesmo tempo em que o Estado soviético era condenado ao isolamento, com as
seqüelas de uma Rússia atrasada e sem qualquer auxílio exterior, passou a
experimentar as dificuldades para a realização do “socialismo em um só país” e as
ameaças internas dos rumos que seguiu.
A carta de Gorter em resposta ao líder bolchevique é exemplar quanto às
posições dos comunistas de esquerda acima referidas, em especial quanto à questão
sindical. Sua argumentação, retomando Pannekoek, sustenta que sob o capitalismo,
na época imperialista, os sindicatos absorveram a mesma evolução do Estado e de
sua burocracia: “Os operários não são donos de seu sindicato, ao contrário, são
dominados por ele como por uma força exterior contra a qual eles podem se revoltar,
embora esta força tenha sido criada por eles mesmos [...] A conseqüência é que toda
a forma de organização que não permita às massas dominar e dirigir o seu próprio
rumo é nociva e contra-revolucionária; por esta razão ela deve ser substituída por
uma outra forma de organização. [...] Por outro lado, os sindicatos são ainda
associações por categoria profissional e basta isto para que não sejam capazes de
fazer a revolução”.Continuando seu argumento, Gorter recupera a experiência das
novas organizações surgidas em reação ao reformismo e burocratismo dos velhos
sindicatos, as uniões sindicais revolucionárias, formadas segundo setores de
produção: “Como organizações nas quais o operário está permanentemente no centro
da luta, porque a fábrica, a seção de trabalho, são ao mesmo tempo a base de
organização [...] A massa trava e dirige seu próprio combate [...] A União Operária,
formada por comissões de fábrica onde os operários atuam em seu próprio nome
infinitamente mais do que nos velhos sindicatos, porque controlam seus dirigentes e
através deles a própria orientação e porque controlam as de fábrica e através delas a
União Operária” (Gorter, cit. por Tragtenberg, org., 1981:29-36).
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Anderson (1982:33) assinala que “estas derrotas não foram, claro, devidas antes de tudo a erros

subjetivos, mas sim um sinal da força objetivamente superior do capitalismo na Europa Central e
Ocidental, onde sua ascendência histórica sobre a classe trabalhadora conseguiu sobreviver à guerra”.
Em 1920, a revolução alemã, nascida dos conselhos, estava totalmente aniquilada; reveses da contrarevolucão se estenderam à Áustria, à Hungria e à Itália no mesmo período, deixando no seu rastro os
instrumentos para a instalação das ditaduras terroristas do fascismo.
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Foram também veiculadas na OSM algumas posições originárias da luta
interna no partido bolchevique, mais precisamente a plataforma da Oposição
Operária preparada por Alexandra Kollontai para o X Congresso do Partido, em
1920-21Estes oposicionistas não se caracterizavam como comunistas de esquerda, e
foram, inclusive, combatidos pelo grupo Verdade Operária, que assumia as posições
“esquerdistas”, cuja sorte se desconhece.104 A Oposição Operária apresentava-se
como afirmação autônoma do interesse do operariado, canalizando seus
descontentamentos e contrapondo-se aos interesses que se enfrentavam na sociedade
soviética em 1920 — elementos da antiga burguesia proprietária, médios e pequenos
camponeses proprietários e da camada crescente de funcionários do aparelho
administrativo. Propunha uma alternativa à tendência de restrições da democracia
socialista, defendendo a autonomia indiscutível dos sindicatos face aos sovietes, mais
até do que do próprio partido. O eixo de sua argumentação e plataforma assentava-se
na exigência da entrega da reconstrução social e da economia soviética no pós-guerra
aos sindicatos, como “órgãos de massa naturais da classe”, portadores de maior
capacidade para garantir, na prática, a realização da ditadura do proletariado e as
tarefas da revolução. A Oposição Operária opunha-se à direção técnica e individual
das unidades produtivas indicada pelo Partido, através da luta contra uma
preponderância dos técnicos e especialistas burgueses à frente da economia em geral
e das fábricas em particular, na defesa dos operários no “direito destes a gerir seu
próprio trabalho” (cf. Kollontai, 1977: 51-94, e Sachs, 1988:91-94). A derrota da
Oposição na questão dos sindicatos, para além da pertinência e da capacidade dos
sindicatos para dirigir a economia e do obreirismo de sua plataforma, “constituiu-se
na primeira crítica radical da própria evolução da revolução russa ao evidenciar a
contradição central do sistema soviético; — um estado operário em que os interesses
materiais
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A plataforma foi frontalmente combatida pelas lideranças bolcheviques no X Congresso, no qual

também foi instituída a Nova Política Econômica (NEP), em meio ao levante armado dos marinheiros
e operários de Kronstadt, que rompera abertamente com o governo bolchevique, reclamando por
eleição de novos sovietes. A Oposição Operária, com referências políticas e teóricas hesitantes e
limitadas, caiu na passividade frente à realidade da NEP, deixando de atuar na legalidade, conforme a
resolução de proibição de frações organizadas no interior do Partido, aprovadas no mesmo Congresso
(cf. Carr, 1977:224-228;234-235).
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desenvolvimento das forças produtivas sob a forma do salário e da lei do valor” (cf.
“Introdução”, Kollontai, 1977: 17).
A perspectiva política dos comunistas de esquerda, divulgada por alguns
militantes da OSM, foi ao mesmo tempo veículo para a redescoberta das posições de
Rosa Luxemburg, do programa da Liga Spartakus, da experiência dos conselhos de
operários e soldados e, no calor do debate de posições, paradoxalmente propiciou o
resgate do Lenin dos sovietes.105 Especialmente as críticas políticas de Rosa e as
apreciações dos conselhistas quanto aos rumos iniciais da revolução bolchevique,
possuem um sentido de antecipação das tendências profundas que viriam a dominar
ostensivamente a sociedade soviética posterior e, foram elaboradas no processo
contíguo à tomada do poder, - não no auge do stalinismo. Não cabe aqui nenhum
balanço de seus pensamentos e práticas, das suas proposições marcadas pela
perspectiva de um idealismo revolucionário, muitas vezes ingênuo, romântico e
moralista.

Suas formulações e considerações foram discutidas e pensadas pela

militância da OSM, pelo élan antiburocrático e libertário que contêm, à luz das
problemáticas que os desafiava e em resposta a necessidades políticas da organização
independente dos trabalhadores, estabelecimento de vínculos com a ação criadora das
massas, a democracia de base, os fundamentos para a crítica ao burocratismo e às
formas autoritárias de qualquer organismo e instituição política e social.

3.3 Teologia da libertação, Pastoral Operária e mundo do trabalho
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Este resgate de Rosa Luxemburg e Lenin efetivado por alguns militantes não ocorreu no sentido de

opor os dois revolucionários, caindo nas armadilhas dos próprios conselhistas, dos social-democratas
ou liberais que tentam fazer de Rosa uma antibolchevique por suas críticas ferrenhas as medidas dos
primeiros dirigentes soviéticos. Rosa, assim como os bolcheviques, seguiu sempre sem vacilar o
mesmo rumo, a revolução proletária, e colocou sua crítica como contribuição companheira e solidária
na luta pelo mesmo objetivo. As diferenças entre Lenin e Rosa Luxemburg trazem a marca
característica das situações históricas em que desenvolveram sua ação revolucionária e pensaram a
respeito. Nesta linha, ver ensaios de Luckács (1974) e Loureiro & Vigevani (orgs., 1991).
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Os militantes católicos vinculados à Pastoral Operária (PO)106 constituíram-se
em outra força articuladora da formação e consolidação da OSM Sua presença e
práticas exigem identificar as razões que levaram processo estes homens de fé a
inserirem no coletivo operário, em unidade com militantes, cujas opções ideológicas
e políticas sustentavam-se em vertente distintas e mesmo colidentes. A apreensão do
significado da militância católica na OSM requer situar a gênese da Pastoral no clima
conciliar do aggiornamento das estruturas, doutrina e práticas da Igreja Católica
mundial em resposta à crise que a marcou na passagem para os anos 60. E identificar
a nova orientação doutrinária, suas principais preocupações, temas, estratégias e
prática que a orientou no mundo do trabalho, articulando-as à dinâmica do
movimento dos trabalhadores.
A abertura e o posicionamento de setores eclesiais e leigos católicos para uma
teologia e ação pastoral que explicitavam a “opção preferencial pelos pobres” e a
denúncia das medidas da “raiz do mal: o capitalismo”, foram processos conflitivos na
relação com a hierarquia, entre clero e laicato, e sequer resultaram em uma mesma
ação pastoral. Estas opções envolveram a Igreja como instituição social de caráter
religioso, portadora de uma doutrina universalizante, formulada através por um
centro institucional, hierarquizado e autoritário. A Igreja abriga em seu seio
concepções de mundo diferenciadas e posições ideológicas contraditórias, com
conteúdos de classe diversos e antagônicos. Estas diferenciações se expressam em
várias tendências e correntes que atravessam de alto a baixo, vertical e
horizontalmente, o seio da Igreja Católica. Assim, as opções e caminhos do
catolicismo renovado não decorrem apenas de uma oposição entre linhas teológicas e
doutrinárias, ou entre a “religião clerical” e “religião popular”, visto que tanto uma
como outra carregam em si ambigüidades e contradições.107
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A Pastoral Operária, formada por trabalhadores industriais urbanos e sob a coordenação da

hierarquia, é um organismo e uma ação que integram o Plano Pastoral Conjunto (1965-1970) definido
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pondo em prática as deliberações gerais do
Concílio Vaticano II (1961-1965) e do II Encontro do Episcopado Latino-americano de Medellín
(1968).
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“Mas não se pode esquecer que se tem tratado de contradições no seio de uma instituição que,

apesar de tudo, conserva sua unidade, não apenas porque todas as partes em causa desejam evitar um
cisma, mas também porque seus objetivos religiosos aparecem não redutíveis à arena social e política”
(Löwy, 1991:30).
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Alguns cientistas da religião e historiadores explicam o fenômeno das
mudanças internas da Igreja pela necessidade institucional de autopreservação e
influência face à disputa com outras as religiosas, à crise de suas finanças e declínio
das vocações, à abrangência e renovação do marxismo e de movimentos de esquerda,
etc.108 Contudo, mesmo que a reorientação católica tenha ocorrido por estas razões, a
ela efetivou-se na direção dos interesses cotidianos e temporais das classes
subalternas, oposta e crítica à que tradicionalmente assumiu.
Outras interpretações, especialmente no caso brasileiro, consideram que a
instituição católica foi apossada pela população oprimida, “convertendo-a” à sua
causa imediata. Interpretação avaliada por outros como unilateral, ao desconsiderar a
“autonomia relativa do campo religioso-eclesiástico”, sem a qual a sua “abertura ao
povo” não seria compreensível (Boff, apud Löwy, 1991:32).
Os posicionamentos da esquerda brasileira sobre as suas relações como o
mundo católico, são outras. Para alguns, a Igreja apenas mudava de tática para
resguardar e ampliar sua influência institucional e manter seu monopólio e
hegemonia em uma “nação católica”, posição que lhe garantia poder perante o
Estado e outras instituições sociais. Concluíam que frente à acentuada pauperização e
exclusão a que eram submetidas as camadas trabalhadoras, a renovação do
patrimônio ideológico do catolicismo só poderia assumir uma feição progressista.
Portanto, contar com a sua “opção pelos pobres e oprimidos” em alianças e
articulações políticas seria, no mínimo, um equívoco. Outros identificaram na Igreja
renovada a única força política democrática em ação, integrando-se às suas
atividades pastorais no movimento operário e nos bairros populares. A prática
cotidiana destas alas católicas no mundo do trabalho, no entanto, demonstrou que as
relações entre Igreja, forças organizadas da sociedade e Estado seriam bem mais
complexas e contraditórias.
A renovação da instituição católica nos anos 60-70, possui determinações e
condicionantes de ordem histórico-conjuntural em nível internacional e nacional,
externos à Igreja e os de ordem sociais e culturais internos à própria evolução do
movimento católico. Löwy (1989) assinala a simultaneidade de dois processos ideo108

A literatura sobre a renovação da Igreja Católica no Brasil é bastante controvertida; grande parte

foi elaborada por seus próprios agentes imbuídos dos seus valores. Recorro a Souza Lima (1979),
Löwy (1989 e 1991) e Krischke (1979); outros serão referidos.
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políticos na constelação peculiar de eventos ocorridos a partir do final dos anos 50.
De um lado, desenvolve-se o colapso do stalinismo, abrindo um intenso movimento
de crítica teórica e política e de “renascimento do marxismo”, que, entre outras
temáticas, resgatou a reflexão em torno da dimensão humanista do pensamento de
Marx.109 De outro, a crise e a renovação teológica do catolicismo europeu no pósguerra, o aggiornamento da doutrina e da prática da Igreja com o Concílio Vaticano
II. Estes processos orientaram “um relacionamento mais aberto entre cristianismo e
marxismo, mas suas conseqüências na Europa não iriam (com algumas exceções
sobretudo na França) mais além de um ‘diálogo’ entre dois blocos política e
culturalmente opostos” (Löwy, 1989:10). Este diálogo pôs em evidência questões
relacionadas à fé religiosa, à liberdade religiosa e de culto, à alienação e à afirmação
de um conjunto de valores comuns, como a solidariedade, a fraternidade, a justiça, a
igualdade, o valor da paz entre os povos, a emancipação do trabalho e de uma
sociedade de homens livres e iguais.
Márek (1987), ao analisar a desagregação do stalinismo, acentua que o debate
entre o campo marxista e o mundo católico afirmou-se com renovado vigor na cena
política e cultural européia com o posicionamento especial de Togliatti,110 “que
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Por força das interpretações da II e da III Internacionais, a problemática do humanismo esteve

deslocada do centro da obra de Marx. Ressalte-se que, em Marx, os valores humanistas, tais como
justiça, liberdade, eqüidade, cultura, são judicativos em face da ordem burguesa; os fundamentos de
sua crítica não são de natureza ético-morais, como nos demais humanismos, mas de ordem teórica e
política. A análise que Marx empreende sobre o capitalismo e que põe a descoberto a lógica do capital
que preside as relações sociais (tendo como sustentação a teoria do valor trabalho, da qual Marx
elabora a teoria da mais-valia) permite-lhe apreender o caráter explorador da ordem burguesa e a
necessidade e a possibilidade histórica de sua superação. O homem, libertado de todas as formas de
exploração e opressão, terá a possibilidade de se revelar em sua subjetividade, particularidade e
universalidade plenas, pois o “livre desenvolvimento de cada um e a condição para o livre
desenvolvimento de todos” (Marx & Engels, 1980:83). O pensamento de Marx vincula-se à tradição
humanista ocidental, mas ao mesmo tempo expressa a “superação do humanismo clássico ocidental de
cunho liberal, idealista ou romântico restaurador, à medida que não se caracteriza como busca de um
passado perdido [...] E se opõe a outros humanismos, especialmente aqueles cujo fundamentos exigem
o reconhecimento de um ser superior ao qual se subordinam as ações humanas” (Silva, 1991:18).
110

Palmiro Togliatti, comunista italiano, ocupou lugar relevante neste debate, pela sua análise em

torno da problemática da democracia socialista e do reconhecimento de um sistema pluralista com
plena liberdade de criação intelectual e artística. Defendeu, no plano teórico-prático, a idéia de
construção de uma democracia progressiva, onde partidos de massa fortes deveriam agregar o bloco
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observara o caráter equivocado da previsão segundo a qual a transformação da
estrutura social implicaria automaticamente o fim das crenças religiosas, e afirmara
que a consciência religiosa , ao invés de obstaculizar, pode favorecer a compreensão
das lutas sociais e da própria perspectiva socialista” (Márek, 1987:313). Esse debate
propiciou, entre alguns agrupamentos marxistas, o reconhecimento de um potencial
revolucionário na ação de militantes cristãos pela dimensão social e pelo conteúdo
político revelado em situações determinadas, como nas lutas de resistência ao
colonialismo, à discriminação racial, étnica ou religiosa, à abolição ou ao
aviltamento de direitos humanos, na luta pela paz, no enfrentamento das
desigualdades sociais, etc. O agravamento das contradições do capitalismo e de todas
formas de opressão provocariam mudanças nas atitudes contemplativas e na
consciência dos cristãos, levando-os a posturas e práticas que podem ir da denúncia
do próprio “farisaísmo religioso” à mudança de conteúdo da fé e à aceitação do
marxismo como instrumento de análise da sociedade, válido para entender a
exploração, a opressão e a miséria, com a disposição de apreender a superação do
capital opressor e corruptor uma condição essencial para a libertação do homem (cf.
Márek, 1987:313).111
Os rumos deste debate e suas repercussões na ação social e política da Igreja
católica na sociedade brasileira assumiram as particularidades do processo da
renovação no catolicismo no país.
As reorientações da Igreja aqui decorreram, em grande medida, do
enfrentamento da crise de sua influência religiosa e cultural ameaçada por outras
forças religiosas e pelo ateísmo, especialmente entre as camadas da população
empobrecida que aderia ao pentecostalismo e à umbanda. Houve igual
reconhecimento da incapacidade das paróquias, - espaços territoriais e clericais -,
como centro dinamizador da atividade dos leigos e da situação de crise do clero
(abandono do sacerdócio, esvaziamento e fechamento de seminários), exigindo
redefinições e reorganizações. A Ação Católica especializada, - ambiental e laica,
era questionada pela ativa militância cívica e social de seus membros, desde o final
social necessário para o avanço da democracia e do socialismo. A respeito, ver ainda Coutinho (1980);
Spriano (1987).
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“Existe, subjacente a isso, uma contradição que, quando chega a seu limite, leva ao rompimento

com a argumentação religiosa” (Silva, 1991:37, nota 16).
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dos anos 50, especialmente os vinculados à JUC e à JOC que, juntamente com
alguns poucos padres e bispos, voltaram-se para uma aproximação com os
movimentos das forças sociais que lutavam pelas reformas estruturais (cf. Krischke,
1979). O corpo doutrinário que orientava estes grupos não era de caráter teológico,
mas consistiam em elaborações de teor anticapitalista, marcadas por uma opção pelo
socialismo, ainda que genérica e abstrata. Estes grupos encontravam-se sob a
orientação de clérigos pertencentes à ordens religiosas (dominicanos, franciscanos e
jesuítas), principais centros de elaboração de uma interpretação libertária do
cristianismo, familiarizados com o pensamento social moderno e a teologia
contemporânea (especialmente a produzida e transmitida em Louvain e Paris),112
atuando como “verdadeiras redes de intelectuais orgânicos da Igreja em confrontação
com o meio universitário e o mundo intelectual ‘profano’”, analisa Löwy (1991:37).
No quadro de condicionamentos da renovação católica, encontram-se também
as várias iniciativas e experiências na área de educação popular que tomaram um
rumo diverso dos inicialmente definidos pela hierarquia eclesiástica. Foi ao caso do
Movimento de Educação de Base (MEB) criado em 1961 no Nordeste, com
orientações do método educacional de Paulo Freire, para criar alternativas de
mudanças sociais e culturais frente ao crescimento da influência das correntes
socialistas e comunistas. Mesmo objetivo teve a iniciativa de bispos no Nordeste, na
criação de escolas radiofônicas e de sindicatos rurais (cf. Wanderley, 1984). Mais
tarde, ex-integrantes da JUC e do MEB formaram a organização política Ação
Popular (AP), já vista. As experiências de educação popular, dada a participação de
trabalhadores assalariados da cidade e do campo, contraditoriamente, conduziram-se
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Löwy aponta uma característica original do catolicismo brasileiro, que, combinada ao quadro

societário, possibilitou o surgimento das primeiras formulações de um pensamento cristão com
recorrências ao marxismo. Para o autor, existia na Igreja Católica brasileira um ambiente cultural mais
receptivo às novas idéias radicais do que em outros lugares da América Latina, dada a influência da
Igreja e da cultura católica francesa. “A França é o pais onde, ao longo do século XX, pôde-se ver as
evoluções mais radicais da cultura cristã (em particular, da católica): o socialismo religioso de Charles
Péguy e Emmanuel Mounier e o seu grupo em torno da revista Esprit, os socialistas cristãos da Frente
Popular; os cristão antifacistas da resistência (Témoignane Chrétien), a nova teologia do pós-guerra
(Calvez, Chénu, Duquoq, Lubac, etc.), a economia humanista do Pe. Lebret, os padres-operários, a
virada à esquerda da Juventude Católica (JUC, JEC) e os sindicatos católicos (a CFTC) durante os
anos de 1950 e 1960” (Löwy, 1991:59).
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para a luta pela terra, por condições de trabalho e de vida, para a organização sindical
e política e abriram uma fenda no horizonte social e político daqueles educadores e
populares, provocando um “deslocamento ideológico” no interior do bloco católico,
nos termos de Löwy. Pode-se afirmar que a radicalização da militância católica e a
eclosão de um cristianismo emancipador, que emerge como um movimento social,
ocorreu no confronto e em resposta à brutalidade da expansão capitalista e ao
agravamento das contradições e desigualdades sociais no país.
A repressão militar instaurada em 1964 também abateu-se sobre as iniciativas
populares e os núcleos militantes da Ação Católica, atingindo leigos e clero.113 Ao
mesmo tempo em que a ala conservadora católica seguia como um dos pilares da
ordem, constrangendo os renovadores e deixando à própria sorte os grupos
perseguidos, numerosos leigos e religiosos, uma minoria significativa de padres e
bispos lançavam-se à oposição à ordem vigente.
O caráter contraditório inerente aos fenômenos sociais evidenciou-se para
alguns setores da Igreja Católica. À medida que a ditadura militar progressivamente
foi destruindo os canais de participação e organização da massa de explorados e
despossuídos, eram criadas as condições para que a Igreja se transformasse em
refúgio e apoio para a sua resistência. Não se trata de enaltecer o papel assumido pela
Igreja neste período; tal papel é antes resultado de uma combinação de fatores
sociopolíticos, particularmente do tipo de relação e condição que a autocracia
burguesa impôs aos de baixo. Convergiram e se articularam no posicionamento da
Igreja elementos internos e externos à sua dinâmica. Foram os trabalhadores da
cidade e do campo, em suas ações individuais e coletivas, que “ocuparam o espaço
representado pela Igreja, fluxo possível graças à nova índole pastoral delineada no
Concílio Vaticano II, e definida, em seu caráter libertador, na Conferência de
Medellín” (Frei Betto, apud Augusto, 1997:50). As classes populares contribuíram
deste modo para potencializar o posicionamento social e político à causa da
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Recorde-se que mesmo estas iniciativas progressistas de setores da Igreja Católica e a repressão

que se abateu sobre eles não a impediram de apoiar o golpe militar, em declaração oficial da CNBB de
l2 de junho de 1964 (cf. Augusto, 1997:48-49). Somente em 1973 parte do episcopado do Nordeste e
do Centro-Oeste publicou duas declarações que denunciam não só os crimes da ditadura, mas também
identificam como a “raiz do mal: o capitalismo”, referindo-se às conseqüências do milagre econômico
brasileiro para a imensa maioria da população (cf. Souza Lima, 1979:168-200).
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“libertação dos pobres e oprimidos”. Ao mesmo tempo, a repressão que recaiu sobre
setores mais radicais do próprio clero forçou a instituição, que até então se mantivera
em silêncio, a reagir, deslanchando um conflito permanente entre Estado autocrático
e Igreja, e colocando-a como um aliado no front contra a ditadura.114 Como analisa
Abramovay (1980), “a Igreja soube (e pôde) fazer aquilo que o golpe de 1964
impediu a demais organizações populares: manter o ‘contacto cultural com os
simples’(Gramsci) e elaborar, a partir deste contacto, um grande projeto, uma grande
esperança, uma mística social”.
A novidade desta dinâmica no posicionamento e nas atitudes de leigos, padres
e bispos é que não mais se restringiam à dimensão de uma prática socialmente válida,
mas, vinculava-se a um pensamento religioso que combina exegese bíblica e
categorias marxistas de análise — a teologia da libertação. Fenômeno religioso
cultural e político eminentemente latino-americano,115 com um conjunto de escritos
publicados a partir de 1971,116 esta nova teologia é “a expressão/legitimação de um
vasto movimento social que surgiu no início dos anos 60” sintetiza Löwy (1991:25;
grifos do texto).
Um marxista explicita o significado ético-político da “opção preferencial e
solidária pelos pobres e oprimidos”:
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Foram várias as situações e casos da repressão militar sobre a Igreja progressista, com expulsão de

missionários e teólogos estrangeiros, processos e inquéritos policiais, invasão de igrejas, paróquias e
escolas, prisões e assassinatos. Ver Dale (org., 1986, v. 1 e 2).
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Para alguns analistas, a América Latina era um continente favorável ao florescimento da nova

teologia: maioria da população católica imersa na cultura religiosa romana, numa realidade de
miséria, desigualdades sociais e opressão. Os anos 60-70 presenciaram vários exemplos de adesão e
apoio às lutas sociais e movimentos revolucionários na AL após a vitória da Revolução Cubana. Foi o
caso de pe. Camilo Torres, que se engajou na guerrilha colombiana, morto em 1967; os movimentos
sacerdotais, “Sacerdotes para o Terceiro Mundo” na Argentina e no Chile; “Onis” no Peru,
“Golconda” na Colômbia, “Igreja e Sociedade” na Bolívia. A partir de 1970, registra-se o movimento
ecumênico desenvolvido no Chile, “Cristãos para o Socialismo” (cf. Krischke, 1979:86; e Löwy,
1991:39).
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Dentre os mais conhecidos formuladores da teologia da libertação, vale lembrar o jesuíta peruano

Gustavo Gutiérrez, os brasileiros Hugo Assmann, Leonardo e Clodovis Boff e o chileno Pablo
Richard e o mexicano Enrique Dussel.
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Uma ação para elevar os mais humildes e os mais batidos, entre os espoliados e os
renegados à consciência de si mesmos, de sua condição humana, da injustiça
enraizada na sociedade existente e do valor da rebelião fundada em uma ética que
repudia a violência como meio de dominação, desumanização do dominante e do
dominado, de reprodução incessante e do poder a serviço dos privilégios [...] Neste
terreno a luta de classes existe objetivamente [...] Não há como ser solidário com o
pobre e o espoliado e ignorar o que é a luta de classes (Fernandes, 1986:235-237).

Foram exatamente as condições violentas da luta de classes, objetivas e
incontornáveis, como explicita Fernandes, que levaram os teólogos da libertação à
aproximação com o marxismo, que se lhes apresentou não só como teoria capaz de
desvendar as determinações da pobreza e opressão, mas também como “uma
proposição radical para a sua abolição” (Löwy, 1991: 97). A opção pelos pobres, em
todas as dimensões de sua vida cotidiana, propiciou que a teologia da libertação
encontrasse o marxismo no terreno vivo da luta de classe, como uma opção ética,
filosófica e política.
Mas qual o significado e conteúdo é atribuído à categoria pobres ? Quem são
estes pobres e oprimidos da teologia da libertação? Expressa-se aqui a negação da
noção de pobre tal como tradicionalmente concebido pela doutrina social da Igreja:
vítima passiva e inocente, objeto de caridade, da ajuda e da tutela. Os pobres e
oprimidos passam a ser apreendidos pela ótica da solidariedade e fraternidade em sua
luta pela auto-emancipação, convergindo para um princípio fundamental da
perspectiva de classe proletária, contido no Manifesto Comunista: “A emancipação
dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores”. Löwy (1991:96)
identifica nesta mudança, talvez, a novidade política mais importante e a mais rica
das conseqüências e contribuições do marxismo adotada pelos teólogos para a
doutrina da Igreja. Evidentemente, há uma grande distância entre o pobre do
cristianismo — pleno de sentido bíblico e religioso — e o proletariado do marxismo
— o sujeito histórico revolucionário. No entanto, o conceito de pobre e oprimido,
reinterpretado pelos teólogos, aporta-se à complexa e diversificada configuração das
classes trabalhadoras na América Latina: uma massa enorme de pobres e excluídos
na cidade e no campo, que envolve o proletariado nas formas diversas de
assalariamento,

desempregados,

semi-empregados,

ambulantes,

temporários,

marginalizados, semi-escravos, aposentados, camponeses, etc.; mulheres, índios,
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jovens, atravessados pelas diferenças e discriminações de sexo, raça, etnia, além das
suas diversidades culturais e ideo-políticas — são “os de baixo”, como explicita
sempre Florestan Fernandes.
Löwy (1989:16-17) considera que a relação entre o cristianismo e marxismo
na teologia da libertação vai além de uma mera incorporação seletiva e heurística de
alguns

conceitos,117

pois

se

refere

a

valores

e

opções

ético-políticas

anticapitalistas,118 como a crítica do individualismo e a valorização do coletivo e da
comunidade, o universalismo e o humanismo como afirmação da unidade substancial
do gênero humano, acima das raças, etnias e nações, a solidariedade com os pobres e
a sua luta pela autolibertação por uma sociedade sem exploração nem opressão.
Assumindo esta perspectiva, a teologia da libertação “lança a Igreja Católica e todo o
cristianismo além das fronteiras dos dias que vivemos e das tragédias de duros
enfrentamentos pela conquista de uma forma concreta de liberdade maior, de
liberdade saturada pela igualdade e pela desalienação completa da pessoa, do
trabalho e da relação transformadora do ser humano com a sociedade ambiente”
(Fernandes, 1986:235).
Mas, em se tratando de duas vertentes culturais e filosóficas distintas —
cristianismo e marxismo —, a convergência que se opera na teologia de libertação é
tensa e seletiva, expressa na rejeição de dimensões e conteúdos do pensamento de
Marx, incompatíveis com a religião cristã: o ateísmo, o materialismo, a crítica da
alienação religiosa (cf. Löwy, 1989:17).
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O autor afirma que em alguns teólogos há uma incorporação utilitária e seletiva do marxismo,

distinguindo em suas produções uma filosofia ou ideologia, negada por ser incompatível com a fé
cristã, e uma ciência social, utilizada como uma ferramenta analítica, o que tornaria a teologia da
libertação mais aceitável à Cúria Romana e aos conservadores. Löwy identifica nesta aproximação a
influência de Althusser com o “corte epistemológico” que promove na obra de Marx, separando
ciência e ideologia. Influência contraditória com a perspectiva humanista que o cristianismo interpela
na tradição marxista, tendo em vista o anti-humanismo althusseriano (Löwy, 1989:16).
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O estudioso localiza nas formulações teológicas da libertação a inspiração predominante do

“marxismo ocidental”, especialmente Ernest Block, Henri Lefèvre, George Luckács, Lucien
Goldmann, além de Antonio Gramsci e Ernest Mandel. Ao lado das referências teóricas européias,
encontram-se as latino-americanas, especialmente o resgate de José Carlos Mariátegui como fonte de
um marxismo original e das preocupações postas pela revolução cubana.
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Novamente recorro a Fernandes (1986), que, solidarizando-se com Leonardo
Boff ao ser punido pela Cúria Romana, afirma:
Como marxista percebo bem que somos “companheiros de rota” e que, de outro
lado, a teologia da libertação desempenha um papel ativista maior por causa das
debilidades e do desvios do movimento socialista revolucionário e das distorções
dos partidos comunistas na América Latina . Ela ocupa, no seio das massas, o lugar
que poderia (e, eu penso, deveria) ser nosso! São contingências e enigmas de uma
sociedade capitalista ultra-reacionária” (Fernandes, 1986:236).

Foi neste segundo momento de reorientação da Igreja Católica, a partir dos
anos 70, e iluminados pela teologia da libertação, que parcelas significativas e leigos,
padres e teólogos e alguns bispos avançaram na organização das Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs)119 e nas Pastorais de base popular (operária, da terra, da
periferia, etc.). Sader (1988:151-152) explicita o significado destas novas
organizações:
As transformações ocorridas então na Igreja não podem ser subestimadas. De um
lado, a formação das comissões pastorais e das comunidades de base não devem ser
vistas como simples sucedâneos de organização anteriores que incorporavam leigos
e dirigiam suas ações para a vida “profana”. Agora tais organismos interferiam
também na própria organização interna da Igreja [...] De outro, as críticas à
organização social não se limitavam a questões secundárias, mas denunciavam os
próprios fundamentos do sistema.

Isto posto, podemos retomar as considerações sobre a atuação da Pastoral
Operária (PO) na cidade de São Paulo,120 em sua vinculação com a OSM. O
surgimento e a estruturação da PO teve início em 1970, a partir da articulação, por
iniciativa da hierarquia, de todas ações e grupos envolvidos na ação pastoral junto ao
operariado (cf. Augusto, 1997: 76-78). Os primeiros anos da PO foram de conflitos
119

Sobre as CEBs, em suas relações com os movimentos populares, ver Singer & Brant (1980) e

Sader (1988).
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Em 1970, com a nomeação de Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo da Arquidiocese de São Paulo,

esta se torna um dos “modelos” da Igreja popular, pela força das suas comunidades de base e das
pastorais — operária e de periferia — e pela defesa dos direitos humanos, posicionamento e ação
diante dos crimes da ditadura.
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entre os integrantes da antiga JOC e da ACO “com uma visão classista na defesa da
definição da Igreja pela causa da classe operária”, e os tradicionais e conservadores
círculos operários e empresários cristãos, com a defesa da “a colaboração das classes,
a confraternização cristã entre exploradores e explorados” (cf. depoimentos em
Augusto, 1997:76-79).
Os depoimentos citados informam que o impasse se resolveu à medida que a
Pastoral passou a se organizar “fora” do próprio conselho arquidiocesano
coordenador, ou seja, descentralizando-se nas regiões episcopais distribuídas pela
Arquidiocese, correspondentes à região da Grande São Paulo.121 Esta estruturação
iniciada a partir de 1972, propiciou aos grupos originários da ACO e da JOC maior
autonomia e estreitamento dos vínculos com as ações coletivas fabris e sindicais nas
zonas industriais. O pólo com posições mais radicais e rebeldes da PO se
desenvolveu junto ao operariado metalúrgico da cidade de São Paulo, pautado em
elementos fornecidos pela experiência destes militantes nas fábricas e nas relações
com grupos e práticas de esquerda marxista, no caso a Oposição Sindical
Metalúrgica, forçando a organização católica a “priorizar o operariado fabril dentre
as classes componentes do mundo do trabalho”.
Os objetivos definidos nos anos da formação da PO (1970-1975) orientavamse por princípios do “evangelho do trabalhador: a verdade, justiça, liberdade e
fraternidade”. A ação se desenvolveria nos “diversos ambientes” cotidianos da classe
operária ou “comunidades”: a fábrica, a família, o sindicato, a sociedade e a
política”. O objetivo geral: “libertar o homem-operário todo e todos os homens
operários em toda sua vida operária”. Fazer do operário um “homem-livre”, implica
dar-lhe: “uma consciência crítica, madura, capaz de analisar toda a realidade
humana”; “uma atuação transformadora, inteligente, organizada, capaz de anular os
erros que a análise tenha apontado e capaz de construir a verdade e o bem”: “uma
participação ativa, total e permanente na vida de cada comunidade a que pertence”.
Estas referências explicitam os fundamentos idealistas do humanismo cristão,
atribuindo à ação temporal a mudança da realidade exterior e dos homens, tendo
como finalidade a formação pessoal dos operários, em ativistas capacidade, virtudes
e valores à luz da ética cristã.
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Estas regiões episcopais de organização da PO foram a mesma base regional para o funcionamento

e coordenação da OSM na cidade até 1975, como foi observado no item 2.2.2.
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O local de trabalho — a fábrica — é afirmado como a base que sustenta o
operário consciente com os pés no chão, expressando uma visão idealista e “mística”
do espaço fabril, como “lugar” possível de realização da justiça e até da liberdade!
Se é na fábrica que o operário trabalha, é aí a primeira instância que ele deve atuar e
sentir-se homem-livre e totalmente livre com a justiça total atendida, resolvendo
problemas de salário e de participação, com seus direitos respeitados de participante
de uma entidade que tem uma unidade, como é a fábrica. Fábrica primeiro,
sindicato depois. Só haverá consciência de classe se o operário tiver a comunidade
de base da fábrica como campo primordial de sua atuação humana, apostólica,
trabalhista; depois sim, com os pés no chão ele terá um sindicalismo autêntico [...]
Os futuros sindicatos só serão bons e eficientes quando tivermos operários líderes
conscientizados e treinados dentro das fábricas vivenciando sua participação ativa
reconhecida por direito (Augusto, 1997:83-84; grifos meus).

A partir de 1975, a PO tornou-se prioridade do I Plano de Pastoral da
Arquidiocese de São Paulo e nos planos seqüenciais até meados dos anos 80,
expressando o interesse e a preocupação da Igreja com a condição de exploração a
que estava submetido o operariado industrial, ao mesmo tempo, marcando sua
presença e influência no protagonismo do movimento operário e sindical no período.
A priorização da Pastoral Operária demonstrava sua força e vitalidade junto à
hierarquia, que por sua vez procurava manter suas bases mais críticas e conflituosas
amarradas às suas diretrizes eclesiais122.
Marca esta tendência a própria denominação que passa a assumir — Pastoral
no mundo do trabalho —, “porque o trabalho marca a vida do homem de modo
fundamental e é o que constrói a sociedade” (jornal Companheiro, PO-SP, Natal de
1975, grifo do texto). Para a episcopado, no entanto, “a atenção especial ao
operariado” direciona-se para a harmonização das classes no mundo do trabalho: “ A
Pastoral no Mundo do Trabalho não pode ficar somente na denúncia profética da
situações injustas. Nem pode cair na posição simplista e injusta de agravar os
conflitos cegos, entre empregados e patrões [...] A missão da PO é [...]
122

Neste período a Pastoral Operária publicava um jornal denominado Companheiro, depois Onde

está teu irmão?; posteriormente passou a ter uma coluna própria no jornal o O São Paulo, órgão
oficial da Arquidiocese.
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fundamentalmente, de construção de uma sociedade nova onde as classes
harmonizadas possam dar aquilo que lhes é próprio para a construção comum,
recebendo cada um segundo suas reais necessidades” (O São Paulo, 23/1/76, apund
Augusto, 1997:101).
A atuação da PO pautava-se pela metodologia “‘ver-julgar-agir’ do
trabalhador”, herança da JOC e da ACO, pois se “o trabalhador não se enxerga a si
próprio como tal, ele revela uma consciência ingênua [...] A reunião da PO é para
tratar dos conflitos do capital e trabalho em suas variadas manifestações [...] à luz do
Evangelho”. Trata-se de uma abordagem que tem como temática central a reflexão e
efetivação de uma “espiritualidade do conflito”, como explica um dirigente da
Pastoral: “— Espiritualidade é ascese, disciplina, disposições corretas ao lado de uma
determinada mística. Espiritualidade do conflito é a postura daqueles cristãos
envolvidos no conflito capital e trabalho e nas determinações daí advindas”
(depoimento em Augusto, 1997:131). Pode-se entender, portanto, que o pensamento
e a prática dos militantes católicos se inscrevem em uma perspectiva de realização da
“mística”, através do “engajamento” e da “inserção” orientados por valores éticomorais na luta terrena por justiça, liberdade e igualdade.
Uma das características da atividade da Pastoral esteve na priorização dos
grupos de base, partindo da experiência e das representações expressas pelos sujeitos
envolvidos sobre as situações e privações cotidianas vividas na família, no trabalho,
no bairro ou sobre os acontecimentos e questões da vida social e política. Este estilo
de atuar, próprio da metodologia “ver-julgar-agir” e da assimilação das propostas de
educação de Paulo Freire, orienta para uma aproximação progressiva da “realidade
objetiva”, partindo sempre da consciência alcançada pelos trabalhadores para
apresentar novas informações e conhecimentos e orientar para novas ações capazes
de mudar aquela realidade. Esta dinâmica aparentemente ingênua — “trabalho de
formiga” — seria um instrumento para desenvolver o senso crítico, a
“conscientização”, a atividade comunitária e coletiva e conduzir à inserção em lutas e
movimentos de maior fôlego. Daí decorre as atividades de informação e formação, a
dimensão educativa da prática política, treinamentos e animação dos grupos de base,
desenvolvidas mediante uma variedade de cadernos, cursos, boletins sobre o
funcionamento da sociedade, a história da classe e o movimento operário, do “povo
de Deus”, capacitação para o trabalho de base, etc. Observa-se nesta pedagogia um
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certo “populismo teórico” e o tão caracterizado basismo e obreirismo das práticas da
esquerda católica em geral. Os militantes da PO procuraram imprimir esta pedagogia
e estilo na OSM que, por outras motivações e vias, buscava efetivar um sindicalismo
a partir da base operárias nos locais de produção. Esta pedagogia gerou dificuldades
e embates nos momentos de definição de estratégias e procedimentos pela OSM,
especialmente pelo “basismo” excessivo e ingênuo dos católicos. Mas, também
levou os núcleos de origem de esquerda a avaliarem o modo como desenvolviam
suas aproximações e relações cotidianas com homens e mulheres na prática social e
política. A prática dos católicos veio ao encontro do processo de crítica e autocrítica
de práticas antidemocráticas, cupulistas, demagógicas e manipuladoras do
autoritarismo político dos partidos e sindicatos, em curso na própria constituição da
OSM. Como sugere Löwy (1991:108), “corretamente formuladas, essa sensibilidade
[dos cristãos da libertação] antiautoritária e essa aspiração de uma democracia de
base não seriam uma contribuição preciosa à auto-organização dos oprimidos e uma
recomposição antiburocrática do movimento operário?”.
As fontes consultadas sobre a atuação da Pastoral Operária registram várias
situações que delineiam sua presença na formação da Oposição Sindical Metalúrgica:
participação nas inúmeras pequenas lutas nas fábricas e nas atividades no sindicato,
composição das chapas eleitorais, solidariedade cotidiana com os companheiros, mas
também o embate acirrado com os militantes de esquerda, embate por vezes
preconceituoso e excludente, nem sempre justo. Na convivência, o aprendizado foi
mútuo: por parte dos militantes socialistas e marxistas, implicou no esforço de
ultrapassar o sentimento anticlerical arraigado; e por parte dos operários católicos,
vencer o preconceito contra os não-crentes.
Em sua presença na OSM neste período, os militantes operários da PO
também experimentaram episódios e práticas que abriram conflitos com a
coordenação arquidiocesana, numa posição abertamente crítica à atitude ponderada e
eqüidistante da hierarquia eclesial, manifestação de frustração, descontentamento e
rebeldia (cf. depoimentos em Augusto, 1997:95-96).
A Pastoral Operária de São Paulo nos anos 70 e 80 desenvolveu um prática
singular em relação à própria PO nacional e ao conjunto das demais pastorais.
Situada no centro nevrálgico da luta de classes no país, com inserção nas empresas
mais dinâmicas da indústria metalúrgica, aliada a um protagonismo na resistência
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fabril e na luta contra a ditadura militar política e no ressurgimento do movimento
grevista e sindical do período, a Pastoral Operária objetivou-se através da prática da
OSM. A radicalidade do pensamento e da prática da OSM nas fábricas e na luta
sindical, contraditoriamente, fortaleceu e influenciou a PO na sua constituição, ao
longo dos anos 70, até meados de 80. Esta inserção peculiar deu à PO uma condição
privilegiada e referencial na efetivação da estratégia e da ação de uma Igreja da
libertação dos pobres e oprimidos e, ao mesmo tempo, instaurou dilemas e conflitos
reais para os militantes católicos. “Mergulhados” na luta sindical, na interlocução
política e no embate ideológico com correntes de ideário socialista e inspiração
marxista, tornaram-se portadores de uma “teologia do conflito” com a hierarquia
religiosa no seio da instituição. Subjacente a este conflito, para muitos dentre eles,
esboçou-se a possibilidade de uma “dinâmica de autonomização”, 123 em relação à
Igreja, o que, no entanto, não se efetivou como ruptura.
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Löwy (1991:35-36) identifica a ocorrência desta dinâmica — que, no limite, pode levar ao

rompimento com a hierarquia e orientação católica —, ao analisar a autonomização da JUC no início
dos anos 60.
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Capítulo II

INDÚSTRIA, TRABALHO E OPERARIADO
METALÚRGICO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO COMPLEXO INDUSTRIAL METALÚRGICO
No imediato pós II Guerra ocorreu um crescimento sem precedentes da força
de trabalho urbano-industrial em decorrência do padrão de acumulação instaurado no
país, conferindo ao operariado fabril uma relevância quantitativa e qualitativa no
conjunto da população economicamente ativa (PEA), ainda que tenha igualmente
ocorrido um vertiginoso aumento de emprego no setor de serviços. Entre 1950 e
1980, conforme dados dos Censos Demográficos, foram acrescidos 3,6 milhões de
pessoas à força de trabalho da indústria de transformação e 3,5 milhões a mais no
setor de serviços. 1 No mesmo período, o emprego urbano cresceu cerca de 6,42% ao
ano, numa taxa superior ao crescimento da própria população urbana, que foi de
4,83%. O mercado de trabalho incorporou, portanto, não só a população que afluía às
cidades, mas também se serviu de parcelas do imenso exército industrial de reserva
que nelas já viviam. O emprego na indústria de transformação aumentou 7,78% ao
ano e sua contribuição para a renda interna foi de 20,2%, em 1950, para 26,3%, em
1980, num crescimento inverso ao da agricultura, que decresceu, no mesmo período,
de 24,9% para 13,2%. Estes dados evidenciam uma “urbanização capitaneada pela
indústria” (Morais, 1986:11), motor básico do aprofundamento da divisão social do
trabalho no país.
Por sua vez, a industrialização ocorrida entre 1950 e 1980, como se sabe, foi
capitaneada pela indústria de bens de consumo duráveis (em geral de consumo do
próprio capitalista) e de bens de capital, com um crescimento de respectivamente,
15,3% e 12,8% ao ano, enquanto o setor de bens de consumo não-duráveis 1

Recorro aos estudos de Morais (1986) e Nogueira (1990), que exploram dados dos Censos do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho e as pesquisas do DIEESE e Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados - SEADE .
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destinados prioritariamente ao consumo das massas assalariadas - cresceu apenas
5,8% ao ano. Isso foi resultado, em grande medida, de uma expansão industrial
“hierarquizada pelo poder da grande indústria”, ao conservar e subordinar as
pequenas e tradicionais empresas, que formaram uma verdadeira rede anexa às
montadoras de autos, produtos eletroeletrônicos, etc. (Morais, 1986:11).
Neste processo, destacou-se a emergência do chamado pólo dinâmico e
moderno da economia brasileira, no interior do complexo industrial metalúrgico,

2

que contempla parte do setor produtor de bens de produção ou de capital, incluindo
bens intermediários, - o capital constante - e, o setor produtor de bens de consumo
duráveis. A predominância anterior, desde o início do século, era a da indústria
tradicional,

3

que se limitava aos ramos de produção de bens de consumo não-

duráveis ancorada basicamente na mecânica. Contava com baixa densidade de
capital, com o predomínio o de origem nacional, baixa qualificação do trabalho,
salários rebaixados, pequenas empresas, baixa competitividade, dependente de
maquinário e equipamentos estrangeiros. O florescimento do setor moderno, a partir
da II Guerra, foi determinado pela intensa penetração de capital externo com o
incremento tecnológico e produtivo, potenciando a produtividade da força de
trabalho, como já observei. Constitui-se, em conseqüência, uma grande indústria que
incorporou a indústria química e de bens de capital, baseada em eletricidade,
petróleo, motor a explosão, entretanto, exigindo maior composição orgânica do
capital, tecnologia mais complexa, elevado nível de qualificação do trabalho e
salários relativamente mais altos. O setor moderno ou dinâmico desenvolveu-se com
uma significativa concentração da produção e de um imenso contingente de
trabalhadores nas unidades fabris, o que implicou como não poderia deixar de ser,
2

Conforme o Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do Ministério da Fazenda,

sob a denominação genérica de indústria metalúrgica

reunem-se quatro ramos industriais do

complexo metal-mecânico: metalurgia; mecânica; material elétrico, eletrônico e de comunicações; e
material de transportes.
3

A divisão da indústria de transformação pela classificação utilizada pelo Censo Industrial do IBGE

no período em que estudo era a seguinte: tradicionais (madeira, mobiliário, couros e peles, têxtil,
vestuário, produtos alimentícios, bebidas, fumo, editorial e gráfica), dinâmica A ou intermediária
(minerais não-metálicos, metalúrgica, papel e papelão, borracha e química) e dinâmica B (mecânica,
material elétrico, eletrônico e de comunicações, material de transporte); incluem-se nesta última os
setores de plásticos, indústria famacêutica e perfumaria (cf. Humphrey, 1982:35).
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uma profunda restruturação do capital, do mercado de trabalho e da estruturação
social (cf. Oliveira, 1972:76-116).
A

nova

dinâmica

do

desenvolvimento

industrial

provocou

rápido

deslocamento de força de trabalho tradicionalmente absorvida pelos setores têxtil,
alimentício, vestuário, cerâmica, móveis, definindo nova distribuição ocupacional do
operariado urbano. A evolução e o peso da indústria metalúrgica são demonstrados,
por exemplo, pela distribuição da PEA, que no período de 1950 a 1976 passou de
174.607 para 1.420.210 trabalhadores. Em termos percentuais, em 1950, os
trabalhadores metalúrgicos representavam 18,6% do total de empregados pela
indústria de transformação do país, e os têxteis, 39,4%. Estes percentuais se
alteraram significativamente por volta de 1976, quando os metalúrgicos passaram a
representar 48,8%, e os têxteis 14,6% do total de assalariados da indústria de
transformação (cf. Gitahy et al., 1982:105). Em 1980, os metalúrgicos representavam
cerca de 30% (2.053.000) num total de 6.939.000 trabalhadores da indústria
brasileira, conforme a PEA daquele ano (cf. Morais, 1986:91, Quadro III).
A incorporação da economia brasileira ao padrão monopolista de acumulação
se fez com forte diferenciação interna da estrutura produtiva, setoriais e regionais e a
conseqüente diferenciação do mercado de trabalho e das classes trabalhadoras,
configurando um quadro de heterogeneidade estrutural, marcando a economia e o
sistema produtivo industrial.

4

Todavia, como vários autores5, entendo não ser

possível dar conta da transformação industrial com tal conceito, sustentado no
contraste entre o tradicional e moderno e na suposta oposição e dualidade entre os
setores produtivos. Mesmo porque os setores dinâmicos não são homogêneos:
apresentam diferenciações no seu interior quanto à origem do capital, porte das
empresas, tecnologias de produção, níveis salariais e qualificação do trabalho. E nem
os setores tradicionais permaneceram estacionados em práticas de gestão e
4

Para alguns autores a heterogeneidade estrutural e as diferenças de inserção no mercado de trabalho,

determinam por si, a fragmentação de interesses entre os trabalhadores das empresas tradicionais e
modernas, forjando uma diversificada pauta reivindicatória, bem como as tendências diferenciadas do
sindicalismo brasileiro. São relevantes os estudos de Rodrigues (1970) e Almeida (1975 e 1978).
5

Está é a análise de Oliveira (1972), na crítica ao pressuposto dualista das teorias da modernização

(moderno-arcaíco, rural-urbano) mantido pela teoria da dependência (centro-periferia,integradomarginal). O autor repoe a questão da heterogeneidade estrutural articulada e subordinada aos
mecanismos internos e externos da acumulação capitalista no país. Ver também Humphrey (1982).
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produções, haja visto o desenvolvimento alcançado pela indústria têxtil, alimentícia,
editorial e gráfica, por exemplo, dadas as mudanças tecnológicas e dos processos
produtivos. Além do mais, estes setores, em geral ligados ao capital nacional,
tonaram-se sócios menores na associação com os grupos multinacionais e com o
Estado.
Trata-se, portanto, de desvelar, a partir da constatação empírica de tais
diferenciações, o que presidiu e deu unidade ao padrão de acumulação monopolista
no país. Do ponto de vista que adoto, esta diferenciação é entendida não com o
pressuposto dualista, como resíduo de um passado arcaico ou de uma
industrialização não plenamente desenvolvida. Ao contrário, o enfoque de análise é o
da lógica estrutural de um capitalismo monopolista que só poderia se desenvolver
articulando as diversas, contrastantes e contraditórias formas de realização
econômica, as várias modalidades de capital que funcionam lado a lado, num
processo de concorrência e cooperação. Processo no qual se articulam a contínua
reprodução das formas tradicionais de produção às mais avançadas, através de
variados mecanismos de intensa exploração da força de trabalho, uma combinação
da mais-valia absoluta e relativa - base da acumulação.

Portanto, uma

heterogeneidade que não se objetiva pela oposição entre os setores produtivos e
respectivas classes proprietárias, mas como expressão e resultado do modo mesmo
como se deu no país a objetivação do capitalismo, que engendrou a combinação
contraditória e necessária entre o tradicional e o moderno, indispensável à sua
expansão. O que ocorreu foi, antes, uma complementaridade entre os diversos
setores industriais e segmentos empresariais, na qual o grande capital associado se
impôs, homogeneizando e subordinando os demais setores, através da articulação
decisiva com o Estado, pela manutenção de uma economia dependente e
subordinada, no contexto do capitalismo monopolista internacional.

2. O COMPLEXO METALÚRGICO

NO

MUNICÍPIO

DE

SÃO PAULO - dispersão e

concentração industrial
São vários os fatores históricos que explicam como a Região Metropolitana
de São Paulo, tornou-se espaço de concentração industrial, cuja importância como
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centro nevrálgico da economia brasileira e a decorrente redefinição da divisão
setorial e espacial do trabalho no país, é analisada em vasta literatura. 6 A indústria
metalúrgica teve aqui destaque, com alta concentração de capital e de trabalhadores,
transformando-se em uma das principais referências do confronto entre capital e
trabalho no país.
Passo a caracterizar a indústria metalúrgica, quanto aos dados físicos de sua
estrutura — empresas, porte, ramos e emprego. Ultrapassa os objetivos deste estudo
uma análise do desenvolvimento da indústria metalúrgica no município. Estou
apenas mapeando o terreno, para delinear a peculiaridade da estrutura produtiva
metalúrgica na malha urbana da cidade de São Paulo — espaço e tempo da luta
operária e sindical —, tal como se configurava nos anos 80.
Existente no município desde o final do século passado, resultado da
dinâmica do início da própria industrialização no país, a indústria metalúrgica
centrava-se basicamente na produção de bens de consumo não-duráveis. Suas
empresas, de pequeno e médio porte, eram em sua maioria do ramo da metalurgia
(destinadas especialmente à fundição e serralharia, artefatos de alumínio, ferro,
ferragens em geral aço e bronze) e da mecânica (com produção de máquinas,
ferramentas, peças e acessórios de reposição para a lavoura e outras indústrias,
fabricação de carroças), além da nascente indústria de material de transportes
(formada por oficinas de reparo e consertos de peças de veículos e produção de peças
para locomotivas, carros e vagões).
O advento da I Guerra, com o estrangulamento e redução das importações e
exportações, bem como a reabertura do comércio externo na década seguinte,
proporcionou maior expansão industrial da grande São Paulo, 7 especialmente através
da concorrência entre os setores industriais e no abastecimento dos demais estados da
federação. Na dinâmica de desenvolvimento das relações capitalistas de produção,
6

Ver entre outros, Singer (1973); Kowarick & Campanário (1985); Negri et al. (1988); Brant (org.

1992); Santos (1994); Negri (1996).
7

Ressalte-se que, até meados dos anos 30 já se encontravam instaladas no município algumas das

empresas nacionais mais importantes do setor, como por exemplo, a Villares (1918), Fábrica de Aços
Paulista (1923), Lorenzetti (1923), Máquinas Piratininga (1935), Metalúrgica Prada (1936). Com o
objetivo de precisar minhas análises para esta caracterização, trabalhei os dados sobre a indústria
metalúrgica na cidade de São Paulo,organizados por Cleodon Silva (Instituto Lidas), a partir do
Cadastro Industrial do SENAI de 1985 e 1990.
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este período trouxe consigo um primeiro indício de participação de capital externo
diretamente na indústria, alavancando alguns ramos “modernos”, como a metalurgia
e material de transportes e a química (cf. Negri, 1994:32-33).
O processo econômico internacional advindo da crise de 1929 acarretou
dificuldades na capacidade de importação e nas inversões industriais, levando a uma
superação da capacidade ociosa anterior e a um esforço interno de produção de bens
de produção, caracterizado como uma industrialização “restringida”,

8

que se

estendeu de 1929 a 1955. Apoiada no fortalecimento do mercado interno, a indústria
metalúrgica em São Paulo se intensificou com relativo vigor na primeira metade dos
anos 50, com a instalação de empresa produtoras de máquinas e ferramentas e de
metalurgia. (Rohm, Wapsa, SKF, Sandvik, Siemens, Philips, entre outras). Esta
expansão se articula ao padrão de acumulação projetado ainda no período do governo
Vargas,

9

fundado numa prévia ampliação do setor de bens de produção, que não

chegou a concretizar-se totalmente naquele momento (cf. Oliveira, 1984).
Com posto no capítulo anterior, no período de 1956 a 1967 consolidou-se a
expansão industrial e sua concentração no Estado de São Paulo, especialmente na
Região Metropolitana, aí se instalando grande parte da nova capacidade produtiva
metal-mecânica. Sob impacto das medidas estatais de estímulo à industrialização
pesada, consubstanciadas no Plano de Metas do governo Kubistchek, a indústria
metalúrgica desenvolveu-se de modo acelerado. Vários estudos atribuem a
concentração industrial em São Paulo ao desenvolvimento do setor de bens de
produção, que tem como mercado principal a indústria de bens de consumo. As
8

“Há industrialização porque a dinâmica da acumulação passa a se assentar na expansão industrial,

ou melhor, porque existe um movimento endógeno de acumulação, em que se reproduzem,
conjuntamente, a força de trabalho e parte crescente do capital constante industriais; mas a
industrialização se encontra restringida porque as bases técnicas e financeiras da acumulação são
insuficientes para que se implante, num golpe, o núcleo fundamental da indústria de bens de produção,
que permitiria à capacidade produtiva adiante da demanda, autodeterminando o processo de
desenvolvimento industrial” (Mello, 1984:110, grifos do texto).
9

Oliveira (1980:76-78) esclarece que é deste ponto de vista que se entende os vários

empreendimentos produtivos do Estado, consubstanciados, por exemplo, na PETROBRÁS, na Cia
Siderúrgica Nacional e início da Cia Vale do Rio Doce. Iniciativas surgidas não de uma ideologia
nacionalista, mas em decorrência da impossibilidade de abastecimento no mercado internacional, de
bens de produção, dando continuidade à expansão industrial iniciada antes da eclosão da II Guerra.
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empresas do setor de bens de produção podem usufruir de ganhos de escala porque
seus produtos são em geral padronizados, o que torna esta parcela da indústria
naturalmente mais concentrada (cf. Singer, 1973, Kowarick & Campanário, 1985, e
Negri, 1996). Esta nova fase diferencia-se da anterior pela presença do capital
externo e pela ação do Estado, que estabeleceu as bases das relações entre o capital
internacional e nacional e investiu em infra-estrutura (cf. Mello, 1984:117). Os
principais exemplos deste desenvolvimento são a implantação do parque
automobilístico e de autopeças na região do ABC, a indústria mecânica com a
produção de máquinas, ferramentas e equipamentos sob encomenda e a indústria de
material elétrico e de comunicações, - essa fortemente concentrada na capital
paulista. A expansão diversificada da indústria manifestou-se na estrutura do
emprego: os setores metal-mecânico e eletroeletrônico geraram maior número de
postos de trabalho, conforme informações de Negri (1996: 121).
No ciclo expansivo do “milagre brasileiro” (1968-1973) teve continuidade o
percurso desta industrialização assentada principalmente no setor de bens duráveis,
ampliando o parque industrial da grande São Paulo, que se tornou o pólo mais
importante de mediação no processo de integração entre a economia do País e o
mercado internacional. Pelas características do próprio modelo econômico da
ditadura militar, os investimentos do Estado em infra-estrutura e incentivos fiscais
concentraram-se na região liderada pela capital paulista: “Cresceu, assim, o peso
relativo deste núcleo urbano não só enquanto receptor de investimentos estrangeiros,
mas também como espaço construído capaz de fazer circular o valor ali criado”
(Kowarick & Campanário, 1985:68).
Este processo se evidencia com a ampliação em cerca de 50% do parque
industrial metalúrgico na capital, no período de 1956 a 1970, sendo relevante o
crescimento da metalurgia e da mecânica, com respectivamente, 27,6% e 23,7%
novos estabelecimentos, em relação ao total destes ramos de atividade registrados
pelo Cadastro Industrial do SENAI (1990). O ramo de material elétrico atingiu cerca
de 19,2% de novas empresas implantadas; o de material de transportes teve no
período o seu maior crescimento, 28,4%, coincidindo com a implantação da indústria
automobilística e da rede de autopeças no país. No entanto, se o cálculo for feito com
base no total de 1.244 novas instalações industriais entre 1956-1970, verifica-se que
a expansão deste este ramo foi pequena em relação aos demais, 10,6%, definindo a
131

tendência do menor peso deste ramo produtivo na estrutura industrial metalúrgica na
cidade. Como é sobejamente conhecida, na divisão territorial no Estado de São
Paulo, a indústria automotiva tem sua concentração no ABC.
Em 1980, conforme o Censo Industrial do IBGE, a indústria metalúrgica na
cidade de São Paulo possuía 7.369 empresas e 387.813 trabalhadores (sendo 338.845
vinculados diretamente à produção), o que significava 29% do total dos
estabelecimentos da indústria de transformação e 42% do total de pessoal empregado
no município. Os quatro ramos apresentavam a seguinte participação percentual
relativa ao número de empresas e de pessoal empregado, respectivamente: o ramo
metalúrgico detinha o maior peso, com 42,7% e 35%, seguido pela mecânica, 31,6%
e 28,1%; material elétrico e de comunicações, 17,5% e 23,6%; por último, o ramo de
material de transportes, 8% e 13% (cf. Nogueira, 1990:38). Observa-se nesses dados,
a reduzida presença do ramo produtivo de material de transportes, que na estrutura
industrial nacional detém a maior concentração de produção, maior participação de
capital estrangeiro e maior contingente de trabalhadores nas unidades produtivas. Sua
menor participação no município, no entanto, é intermediada pela concentração da
moderna indústria eletroeletrônica, com 61% de empresas e 56% de trabalhadores
metalúrgicos do total do Estado de São Paulo.
Em 1980, o maior índice de estabelecimentos localizava-se entre as indústrias
consideradas tradicionais e intermediárias, - as metalúrgicas -, seguida pelo setor
mecânico, embora a diferenciação segundo a modernização tecnológica não coincida
necessariamente com a distribuição por ramo industrial. Nessa configuração geral
ressalte-se que, não havia empresas estatais metalúrgicas no município de São Paulo,
contudo, até 1990, aí localizavam-se algumas das principais empresas multinacionais
brasileiras do setor, como a Caloi, Metal-Leve, Gradiente, Ecisa, entre outras.
Conforme os dados do Censo Industrial de 1980, o número de empresas
metalúrgicas no município representava 48% do total do Estado de São Paulo e 40%
do pessoal ocupado no setor metalúrgico (cf. Nogueira, 1990:39). A partir de 1985,
após os picos da crise recessiva, a indústria metalúrgica no município registrava
decréscimos consideráveis, seja em relação ao emprego com uma redução de cerca
de 22%, seja pela redução do número de estabelecimentos industriais, cerca de 26%
em relação ao de 1980, conforme dados do Censo Industrial do IBGE (cf. Renner,
1992:55-60).
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Todas essas informações refletem a complexa realidade industrial da cidade
de São Paulo, de um lado, caracterizada por uma heterogeneidade devida à presença
dos pólos tradicionais, intermediários e modernos da produção e pelo peso
diferenciado de cada ramo produtivo e, de outro, por uma dispersão industrial,
devida ao significativo número de micros, pequenos e médios estabelecimentos,
traçando uma “estrutura empresarial relativamente desconcentrada [o que] significa
que a concentração industrial mescla-se com a dispersão industrial, confirmando a
característica de uma estrutura heterogênea e diferenciada no interior de si mesma”
(Nogueira, 1990:32, grifos meus).
Tal peculiaridade se evidencia ao tomar o porte das empresas, num total de
6.696 estabelecimentos industriais e 319.185 trabalhadores, conforme informações
da RAIS de 1984 organizadas por Nogueira (1990). As micro e pequenas empresas
constituíam 82,6% do total, empregando apenas 19,9% do pessoal; as médias
perfaziam um total de 16%, com mais de 47% do emprego. Em contrapartida, as
grandes empresas, apesar de representarem apenas 1,4% do total, eram responsáveis
por 32,9% do pessoal ocupado. Desse modo, a dispersão industrial constatada pela
presença de elevadíssimo índice de pequenas e médias empresas não é ofuscada pela
concentração de trabalhadores (cf. Nogueira, 1990:40). Ao cruzar os quatro ramos de
atividade econômica e os percentuais entre pequenas, médias e grandes empresas em
sua capacidade de emprego, Nogueira (1990) demonstra a existência de uma
estrutura empresarial que se assemelha. Assim, nos ramo metalúrgico, de mecânica e
de material elétrico, as médias empresas detinham o maior índice de emprego,
seguidas pelas grandes, exceto no ramo de material de transportes, onde a maior
concentração de empregos localizava-se nas empresas de grande porte, ainda que
fosse o menor índice de estabelecimentos industriais. Quanto aos pequenos
estabelecimentos, os de maior percentual nos quatro ramos de atividade econômica,
empregavam o menor percentual de trabalhadores em suas unidades produtivas.
Seguindo esta trilha sugestiva trabalhada por Nogueira (1990), apresento na
Tabela 1, organizada a partir de outra fonte — o Cadastro Industrial do SENAI de
1985 —,
10

10

a relação entre porte das empresas, trabalhadores empregados e ramo

O Cadastro Industrial do SENAI apresenta algumas limitações que trazem decorrências

metodológicas, como: não contemplar microempresas e oficinas que empregam de 1-4 trabalhadores;
considerar estabelecimentos industriais, todas as unidades produtivas de cada empresa separadas
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produtivo, demonstrando a pulverização da atividade produtiva do setor metalúrgico
confirmando “um quadro mediatizado de concentração industrial” no município de
São Paulo (Nogueira, 1990:34). Por essa fonte, a indústria metalúrgica do município
representava 27,2% do total de estabelecimentos da indústria de transformação e
42,8% do total do pessoal ocupado, respectivamente 4.327 empresas empregando
375.753 trabalhadores. Os quatro ramos têm a seguinte participação percentual em
relação ao total da indústria metalúrgica, em números de empresas e de
trabalhadores: metalúrgica, 36,1% e 29,6%; mecânica, 28,8% e 22,6%; material
elétrico e de comunicações, 23,1% e 29,9%; material de transportes, 11,9% e 17, 7%.
Observa-se um equilíbrio entre os três primeiros ramos industriais, com um relativo
peso da indústria metalúrgica pelo número de estabelecimentos, mas mantendo o
percentual aproximado dos demais em termos de emprego; o ramo da indústria de
material de transportes permanece com menor presença no município. Outra
peculiaridade da indústria metalúrgica no município evidenciada na Tabela 1, referese ao maior índice de emprego, localizado nas indústrias de médio porte nos quatro
ramos, correspondendo a 51,1% do contingente operário metalúrgico ocupado em
29,2% do total de estabelecimentos. As grandes empresas, apenas 2,8%, por sua vez,
empregavam um percentual significativo de pessoal, 33,5%; os pequenos
estabelecimentos representavam o maior percentual, cerca de 67,9% com o menor
índice de pessoal ocupado, 15,2%.
Para maior visibilidade e precisão da feição peculiar da indústria metalúrgica
na cidade de São Paulo, caracterizada pela dispersão e concentração industrial,
regionalizo as informações contidas na Tabela 1, referida à divisão regional do

espacialmente, ou seja, com endereços distintos, incluindo escritórios; tomar o número total de
trabalhadores sem especificar os vinculados diretamente à produção. Esta metodologia resulta em
pequenas diferenças quanto ao número total de empresas (menor) e de trabalhadores (maior) que as
demais fontes predominantemente utilizadas (IBGE, RAIS). Essa observação é válida para leitura das
Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5. A despeito das limitações, optei por este Cadastro, por ser o único disponível na
ocasião, com a possibilidade de desagregação e espacialização dos dados, seja em ramo produtivo e
porte, o que considero de relevância para meu estudo, pois permite uma maior aproximação com o
quadro estrutural da indústria e da categoria metalúrgica nas várias regiões do município, nas quais se
desenvolveu a atuação da OSM e do Sindicato. Estas informações, no entanto, não prescinde das
mediações sociais e políticas para a análise, o que realizo nos capítulos seguintes.
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município em zonas eleitorais sindicais utilizadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos, 11
demonstrada na Tabela 2. Em seguida, tomo os mesmos dados físicos apresentados
na Tabela 1 (porte das empresas por ramo de atividade e empregos), organizados em
três regiões fabris e eleitorais distintas: Sul, Oeste e “Mooca” (vide distribuição das
zonas eleitorais no Mapa 1). A escolha dessas regiões não foi aleatória: são as de
maior densidade industrial e maior concentração do operariado metalúrgico, o que é
observado na Tabela 2. E, por isto mesmo, nestas regiões estavam localizadas as
bases sociais da OSM e do próprio Sindicato. As informações regionalizadas
oferecem, portanto, novos elementos para as mediações necessárias na apreensão das
ações e processos desenvolvidos pelo movimento sindical e operário na base
industrial e territorial da capital paulista, analisadas nos capítulos III e IV.

11

A divisão das zonas eleitorais do Sindicato corresponde geograficamente às regiões industriais. É a

mesma referência que utilizo para a organização dos resultados das eleições sindicais no município,
apresentada no IV capítulo. A elaboração desta espacialização utiliza instrumento de geocodificação
que, a partir de dados globais alcança a desagregação da informação com um significativo
detalhamento nos espaços geográficos. A regionalização adotada articula as zonas eleitorais definidas
pelo Sindicato dos Metalúrgicos e a unidade básica do território, - os distritos, nos quais se subdivide
o Município, de acordo com a Lei Municipal nº 11.220 de 20/05/92. A geocodificação que apresento
foi elaborada por Cleodon Silva, especialmente para este estudo.
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TABELA 1 - Porte das Empresas por Ramo de Atividade e Empregos na Indústria Metalúrgica
Município de São Paulo - 1985
Porte da
Indústria

Metalúrgica
Empresas
Empregos

Mecânica
Empresas
Empregos

Material Elétrico
Empresas
Empregos

Material de Transporte
Empresas
Empregos

Total
Empresas
Empregos

Pequeno
% do porte
% do ramo

1.127
38,33
72,15

21.064
36,72
18,90

918
31,22
73,50

17.758
30,96
20,91

590
20,07
58,94

12.510
21,81
11,12

305
10,37
59,22

6.028
10,51
9,02

2.940
67,95

57.360
15,27

Médio
% do porte
% do ramo

402
31,75
25,74

57.633
29,98
51,70

309
24,41
24,74

44.063
22,92
51,88

369
29,15
35,96

59.031
30,71
52,47

186
14,69
36,12

31.520
16,40
47,15

1.266
29,26

192.247
51,16

Grande
% do porte
% do ramo

33
27,27
2,11

3.2782
25,99
29,41

22
18,18
1,76

23.115
18,32
27,21

42
34,71
4,20

40.953
32,46
36,40

24
19,83
4,66

29.296
23,22
43,83

121
2,80

126.146
33,57

1.562
111.479
1.249
84.936
1.001
112.494
515
66.844
36,10
29,67
28,87
22,60
23,13
29,94
11,90
17,79
Fonte: Tabela organizada por Cleodon Silva - Instituto LIDAS a partir das informações do Cadastro Industrial do SENAI/1985.

4.327
100,0

375.753
100,0

Total
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TABELA 2 - Número e % de Empresas e Trabalhadores da Indústria Metalúrgica
por Zonas Eleitorais Sindicais
Zonas
Eleitorais
1. Norte
2. Sul
3. Leste
4. Mooca
5. Oeste
6. Sudeste
7. Noroeste
Total

Empresas
Número
351
947
680
707
708
493
441
4.327

%
8.1
21.9
15.7
16.3
16.4
11.4
10.2
100

Trabalhadores
Número
%
2.4671
6.6
115.072
30.6
40.669
10.8
49.428
13.2
65.258
17.4
43.592
11.6
37.063
9.8
375.753
100

Fonte: Tabela organizada por Cleodon Silva - Instituto LIDAS a partir das informações do Cadastro
Industrial do SENAI/1985.

A região Sul (Tabela 3), com uma moderna industrialização basicamente
desenvolvida a partir de meados dos anos 50, é a de maior peso; cerca de 115.072
trabalhadores — 30,6% do total dos metalúrgicos da cidade encontrava-se ocupado
em suas 947 empresas, 21,8% do total. A zona Sul é o espaço geográfico de
localização das maiores fábricas da cidade, como Villares, MWM, Caterpillar, Caloi,
Cibié, Monark, Metalúrgica Prada, Pial, Wapsa, Weber, Metal Leve (essa era a maior
empresa metalúrgica, com cerca de 4.500 trabalhadores em 1985). O peso destas
indústrias era relevante; apenas 48 (5,0%) delas empregavam 54,4% do operariado
metalúrgico da região, seguido pelas de médio porte, 33,4% das empresas e 43,8% de
pessoal ocupado. O maior percentual de empresas estava entre as pequenas fábricas,
61,6%, empregando apenas 10,8% de trabalhadores. Verifica-se que as indústrias de
grande porte dos ramos da mecânica e de material de transportes detinham a maior
concentração de trabalhadores, enquanto no ramo da metalurgia e de material
elétrico, a concentração localizava-se nas médias empresas. A indústria de material
eletroeletrônico possuía nesta região o maior número de unidades produtivas, 32,1%
dos estabelecimentos, e também o maior índice de emprego, 34,3%.
Na região Oeste (Tabela 4), em 1985, o maior número de empresas era do
ramo metalúrgico, cerca de 31,5%, empregava o maior índice de trabalhadores da
região - 34%; seguida pela indústria de material elétrico e de comunicações, com
25,7% das empresas, absorvendo 30,8%do total dos metalúrgicos. Verifica-se que
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nesta região o maior índice de emprego era oferecido pelas empresas de médio porte
nos quatro ramos, ou seja, 32% das empresas médias concentravam o maior
percentual de pessoal ocupado, cerca de 57,2% dos trabalhadores, acompanhando a
regra peculiar da indústria metalúrgica na cidade. As grandes fábricas (Sofunge,
Sabroe, Basilicata, Rolamentos FAG, Philips) — apenas 19 num total de 708 —
empregavam 28,9% dos trabalhadores metalúrgicos da região Oeste.
A Tabela 5 é demonstrativa do quadro metalúrgico da “Mooca”(inclui Brás,
Pari, Glicério, etc.), região berço da industrialização na cidade, o que lhe confere
alguns traços peculiares em relação às demais regiões fabris. O ramo da metalurgia,
considerado tradicional e intermediário, era nesta área o de maior peso, com o
percentual de 41,7% de empresas e 37,9% dos trabalhadores da região. Na “Mooca”,
o maior número de empregos metalúrgico, - 52,6%-, era também absorvido pelas
empresas de médio porte, cerca de 25,6% delas, no entanto, sem ofuscar o índice de
emprego das 10 grandes fábricas localizadas na região (Ford, Fame, Continental
2001, Colmeia, Fillizolla, Matarazzo, Arno, etc.), que detinham 34,8% do total de
operários metalúrgicos empregados. As indústrias de menor porte eram a maioria,
cerca de 516 (73,0%), com 25,3% do emprego da região em 1985.
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TABELA 3 - Porte das Empresas por Ramo de Atividades e Empregos na Indústria Metalúrgica
Região Sul - Município de São Paulo - 1985
Porte da
Industria

Metalúrgicas
Empresas
Empregos

Mecânicas
Empresas
Empregos

Material Elétrico
Empresas
Empregos

Material de Transporte
Empresas
Empregos

Total
Empresas
Empregos

Pequeno
%

178
70,1

3.334
16,9

196
67,8

4.343
14,6

165
54,3

3.955
1,0

44
44,0

797
3,0

583
61,6

12.429
10,8

Médio
%

69
27,2

10.283
52,9

82
28,4

12.483
41,9

121
39,8

20.241
51,3

44
44,0

7.419
28,4

316
33,4

50.426
43,8

Grande
%

7
2,7

6.078
30,9

11
3,8

12.932
43,5

18
5,9

15.277
38,7

12
12,0

17.930
68,6

48
5,0

52.217
54,4

Total
254
19.695
289
29.758
304
39.473
100
26.146
%
26,9
17,1
30,5
25,9
32,1
34,3
10,5
22,7
Fonte: Tabela organizada por Cleodon Silva - Instituto LIDAS - a partir das informações do Cadastro Industrial do SENAI/1985.

947
100

115.072
100
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TABELA 4 - Porte das Empresas por Ramo de Atividades e Empregos na Indústria Metalúrgica
Região Oeste - Município de São Paulo - 1985
Porte da
Industria

Metalúrgicas
Empresas
Empregos

Mecânicas
Empresas
Empregos

Material Elétrico
Empresas
Empregos

Material de Transporte
Empresas
Empregos

Total
Empresas
Empregos

Pequeno
%

148
66,4

3.005
13,5

145
69,0

2.732
18,9

105
57,7

2.061
10,3

64
68,8

1.248
14,6

462
65,4

9.046
13,9

Médio
%

68
30,5

11.032
49,8

61
29,0

9.047
62,8

72
39,6

12.334
61,3

26
27,9

4.922
57,4

227
32,0

37.335
57,2

Grande
%

7
3,1

8132
36,7

4
2,0

2.635
18,3

5
2,7

5.712
28,4

3
3,3

2.398
28,0

19
2,7

18.877
28,9

Total
223
22.169
210
14.414
182
20.107
93
8.568
%
31,5
34,0
29,7
22,1
25,7
30,8
13,1
13,1
Fonte: Tabela organizada por Cleodon Silva - Instituto LIDAS - a partir das informações do Cadastro Industrial do SENAI/1985.

708
100

65.258
100
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Tabela 5 - Porte das empresas por ramo de atividades e empregos na Indústria Metalúrgica
Mooca - Município de São Paulo - 1985
Porte da
Industria

Metalúrgicas
Empresas
Empregos

Mecânicas
Empresas
Empregos

Material Elétrico
Empresas
Empregos

Material de Transporte
Empresas
Empregos

Total
Empresas
Empregos

Pequeno
%

214
72,5

4.125
47,6

155
82,0

2.956
38,5

92
66,2

1.957
13,6

55
65,5

1.018
11,2

516
73,0

10.056
25,3

Médio
%

78
26,5

1.0693
58,54

34
17,9

4.723
61,5

42
30,2

6.104
42,5

27
32,1

4.497
49,4

181
25,6

26.014
52,63

Grande
%

3
1,0

3.447
39,8

-

-

5
3,6

6.317
43,9

2
2,4

3.591
39,4

10
1,4

13.355
33,5

Total
295
18.265
189
7.679
139
14.378
84
9.106
%
41,7
37,95
26,7
19,3
19,7
36,1
11,9
22,9
Fonte: Tabela organizada por Cleodon Silva - Instituto LIDAS - a partir das informações do Cadastro Industrial do SENAI/1985.

707
100

49.428
100
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Em suma, conclui-se pelas Tabelas (3, 4 e 5) com as informações
regionalizadas, que há um equilíbrio na distribuição dos ramos da indústria
metalúrgica no espaço urbano da cidade de São Paulo. Observa-se que, nas três
regiões, encontram-se os quatro ramos com ligeira predominância de um, seja em
número de empresas, seja em número de empregos, ou coincidindo. Este quadro é
representativo de toda a cidade, não havendo nenhuma região fabril em que a
presença de determinado ramo industrial seja exclusiva ou com predominância
acentuada. Há a convivência, no mesmo tecido urbano, de unidades produtivas cujo
tamanho, ramo, grau de capitalização, origens do capital, organizações e tecnologia
são diversificados, compondo o complexo industrial metalúrgico na cidade de São
Paulo.
A peculiaridade da estrutura produtiva metalúrgica evidencia-se ao ser
comparada com outras regiões do estado de São Paulo. A Tabela 6 mostra as
diferenças de distribuição do emprego entre as indústrias nos município de São
Paulo, São Bernardo e Diadema, onde empresas pequenas, médias e grandes
convivem, mas com marcantes diferenças quanto ao percentual de emprego da força
de trabalho. Verifica-se que nos dois últimos municípios há altíssima concentração
operária em reduzido número de grandes empresas — apenas 4,8% delas detêm 70%
do total do emprego metalúrgico, característica da estrutura da indústria
automobilística ali situada. Na capital, como já foi bastante enfatizado, a
concentração de trabalhadores ocorre nas médias e grandes empresas, 18,6% dos
estabelecimentos absorviam 83% do emprego, conforme os dados do DIEESE de
1982, trabalhados por Santos (1994).

TABELA 6 – Distribuição (%) das empresas e trabalhadores
metalúrgicos em função do número de empregados
Municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo e Diadema – 1982

Número de
Empregados
0 a 50
51 a 500
Mais de 500

São Paulo
Empresas
81,4
16,8
1,8

Trabalhadores
17,0
44,4
38,6

São Bernardo do Campo e
Diadema
Empresas
Trabalhadores
61,0
4,8
34,2
25,2
4,8
70,0

Fonte: Tabela organizada a partir de Santos (1994:89) com base nas informações do DIEESE/1982.
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Entendo ainda ser fundamental, a incorporação da dimensão espacial na
análise da estrutura produtiva da indústria metalúrgica no município de São Paulo,
evidenciando outras facetas do fenômeno que descrevo. A relevância da articulação
das dimensões do tempo e do espaço nos permite reconhecer uma geografia de ação
das classes sociais, territórios e lugares de poder e conflitos de classe, “vitais como
forças organizadoras da geopolítica do capitalismo, ao mesmo tempo em que são
sede de inúmeras diferenças e alteridades que tem que ser compreendidas tanto por si
mesmas como no âmbito da lógica global do desenvolvimento capitalista” (Harvey,
1992:321).

O quadro de dispersão e concentração que caracteriza o setor

metalúrgico adquire ainda maior complexidade se for considerada a distribuição
espacial das suas fábricas na imensa extensão territorial da cidade (1.516 km²),
revelando o setor produtivo de destaque de sua malha industrial. A geografia da
indústria metalúrgica é estampada nos mapas de distribuição das empresas de
pequeno (Mapa 2), médio (Mapa 3), grande porte (Mapa 4) e na superposição do
conjunto das empresas (Mapa 5) no tecido urbano de São Paulo.12 Configura-se
assim, um espaço geográfico no qual se concentra a encarnação física do trabalho
acumulado na forma de instalações, máquinas, infra-estruturas, matérias-primas, etc.,
que assumem a função de capital na medida em que se convertem em instrumentos
de exploração do trabalho assalariado, o trabalho morto sobre o qual se exerce o
trabalho vivo. Este espaço, - a cidade de São Paulo -, constitui o que Harvey (1990:
VIII) concebe como “ambiente construído”, 13 sustentado na análise marxiana acerca
do enraizamento na superfície local, de parte dos meios de produção e das formas
materiais nas quais o produto da indústria assume.
12

Este mapeamento da indústria metalúrgica no município utiliza os mesmos instrumentos e

metodologias referidas na nota anterior, também geocodificados por Cleodon Silva para este estudo.
13

“Ambiente construido funciona como un vasto sistema de recursos creados por los seres humanos,

que comprende valores de uso cristalizados en la paisaje físico, que se pueden utilizar para a
producción, el intercambio y el consumo. Desde el punto de vista de la producción, estos valores de
uso pueden considerarse como precondicciones generales de la producción y como fuerzas directas
dentro de ella. Tenemos que ocuparnos entonces, ‘de las mejoras implantadas em el suelo, las
conducciones de aguas, los edificios; y en gran parte [también] la maquinaria, puesto que, para
poder funcionar, necesita ésta fijarse [al suelo]; los ferrocarriles; en una palabra, toda forma
[material] en que el procduto de la industria tenga que unirse sólidamente a la superficie’
(Grundisse, II, p.145)” (Harvey, 1990:238).
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Mapa 1 - Zonas Eleitorais Metalúrgicas na Malha
Distrital do Município de São Paulo
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Mapa 2 – Distribuição Espacial das Empresas de
Pequeno Porte no Município de São Paulo
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Mapa 3– Distribuição Espacial das Empresas de
Médio Porte no Município de São Paulo
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Mapa 4 – Distribuição Espacial das Empresas de
Grande Porte no Município de São Paulo

146

Mapa 5 – Distribuição Espacial das Empresas Metalúrgicas no Município de São Paulo
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3. FEIÇÕES DO OPERARIADO METALÚRGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
A heterogeneidade industrial e as transformações na produção e organização
do trabalho na indústria metalúrgica determinam diferenciações no interior da
categoria metalúrgica do município de São Paulo, que se vincula pelo mercado de
trabalho a setores tradicionais, intermediários e modernos das indústrias do setor,
apresentando uma diversidade que se manifesta no salário, escolaridade, sexo,
condições gerais de trabalho, qualificação, profissão, ocupação, etc., portanto, uma
diversidade de trabalho concreto/útil. 14
Assim, é necessário considerar a lógica do capital que, em sua reprodução
ampliada, cria, amplia, diversifica, fragmenta e transforma a configuração do
proletariado. Mas, ao mesmo tempo que diversifica e diferencia, contraditoriamente,
cria a condição de unificação do trabalho abstrato. Por isto, enfatizo, ao longo deste
estudo, que a homogeinização dos trabalhadores assalariados na formação social
brasileira teve na política salarial, legislação trabalhista e sindical (com as formas
específicas que assumiram em diferentes conjunturas), os instrumentos políticos
mediadores privilegiados e fundamentais à própria acumulação monopolista,
atingindo todas as esferas produtivas. Estes mecanismos políticos tiveram o papel de
“igualar pela base” ou “igualar reduzindo” na expressão de Oliveira (1972:11), ou
seja, em grande medida, uniformizando o conjunto dos trabalhadores assalariados.
Assim o movimento sindical se viu forçado, por décadas, a buscar sua unidade “por
baixo”, e a lutar por emprego e por pisos salariais mínimos, setorizando interesses e
14

Refere-se aqui à distinção marxiana entre trabalho concreto e abstrato, resultante do caráter dúplice

da mercadoria. “Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem no sentido
fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano igual ou trabalho humano abstrato gera o valor da
mercadoria. Todo trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de trabalho do homem sob a forma
especificamente adequada a um fim, e nessa qualidade de trabalho concreto útil produz valores de
uso” (Marx, O Capital, livro I, v. II, 1985:53). Na sociedade capitalista a dimensão concreta do
trabalho é subordinada à sua dimensão abstrata, que estabelece uma relação de equivalência entre os
vários trabalhos concretos; é a “substância criadora do valor”. “Ao desaparecer o caráter útil dos
produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados, e desaparecem
também, portanto, as diferentes formas concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um
do outro para reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho humano abstrato”
(Marx, O Capital, livro I, v. II, 1985:47).
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reivindicações, o que foi favorável à própria acumulação. Esta uniformização criada
pelo capital, mediada por seu aparato político e jurídico, não significa a unidade da
classe trabalhadora; é antes o seu contrário, pois a impediu de forjar sua real unidade
de classe, possível pelo que há de essencial entre todos: o trabalho abstrato que todos
realizam para o capital.
Sendo “o capital nivelador por excelência: estabelece o nivelamento dos
diversos trabalhos e a igualdade de condições de exploração do trabalho” (Iamamoto,
1992:73), ele contraditoriamente cria condições e interesses comuns entre os diversos
assalariados, independentes de suas funções e atividades que exercem, tornando
possível forjar a unidade de classe a partir do processo produtivo. Possibilidade de
unificação, não se objetiva por si, mas é necessariamente e sempre mediada pela
subjetividade e pela consciência que os sujeitos possam ter desta possibilidade, pela
direção ideo-política que venham a imprimir no processo cotidiano. A divisão
técnica e instrumental do trabalho fabril é fonte de interesses diversificados,
divergentes e contraditórios dos trabalhadores entre si, visto que as atividades
administrativas, técnico-científicas e de recursos humanos assumem a posição de
gestão e controle sobre a força produtiva operária propriamente dita. Posição que é
reforçada pelas relações mantidas por estes assalariados com a estrutura de poder e
de propriedade da empresas, o que remete para a luta de interesses de classe entre os
metalúrgicos no interior do processo de trabalho. Nestas atividades encontram-se os
níveis hierárquicos, que tem a atribuição de comando e a direção do processo de
trabalho em nome do capital, como necessidade inerente à lógica do processo de
trabalho e valorização, devido à sua natureza antagônica.
O primeiro ponto a ser situado é: quem são os metalúrgicos? No que diz
respeito ao enquadramento trabalhista e sindical por ramo, são considerados
metalúrgicos todos os assalariados empregados neste setor industrial, independentes
do “lugar” que ocupam na produção ou na administração empresarial. Esta distinção
está diretamente relacionada à divisão técnica do trabalho, à separação entre trabalho
manual e intelectual, atribuídas a indivíduos diferentes. Refere-se exatamente à
separação entre as várias atividades ligadas à concepção, planejamento e controle e
execução no processo de trabalho, constituindo, de um lado, uma malha
hierarquizada de funções (gerentes, supervisores, pessoal técnico de nível superior,
mestres, contramestres, etc.), segundo os modelos de controle e gerenciamento da
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produção; e de outro, os operários diretamente da produção, - a classe dos operários
fabris.
Esta configuração da distribuição dos trabalhadores na indústria metalúrgica
remete à discussão teórica quanto ao caráter de trabalho produtivo destas divisões e
subfunções na esfera da produção material, o que situo para demarcar as balizas de
análise, sem adentrar nas dificuldades e polêmicas que o tema suscita.15 Marx, 1985:
41-42,v. II), ao analisar a divisão do trabalho com o desenvolvimento da “maquinaria e

grande indústria”, oferece pista para pensar as diferenciações do trabalho fabril:
A distinção essencial é entre os trabalhadores que efetivamente estão ocupados coma
as máquinas-ferramentas (adicionam-se a estes alguns trabalhadores para vigiar ou
então alimentar a máquina-motriz) e meros ajudantes (quase exclusivamente
crianças) desses trabalhadores de máquinas. Entre os ajudantes incluem-se mais ou
menos todos os feeders (que apenas suprem as máquinas com material de trabalho).
Ao lado dessas classes principais, surge um pessoal numericamente insignificante
que se ocupam com o controle do conjunto da maquinaria e com sua constante
reparação, como engenheiros, mecânicos, marceneiros, etc. É uma classe mais
elevada de trabalhadores, em parte como formação científica, em parte artesanal,
externa ao círculo de operários da fábrica é só agregada a eles. Esta divisão de
trabalho é puramente técnica.

Fica claro na citação que Marx refere-se às “classes principais”, “os
ocupados com as máquinas-ferramentas” e os “meros ajudantes”, como parte
diferenciada e fundamental da produção, assinalando também as suas diferenciações
internas. Ao lado destas, e “só agregada” a eles, há outros distintos grupos de
trabalhadores assalariados, que não são o operariado fabril no sentido estrito, como
analisam Villalobos (1978: 33) e Ridenti (1994: 72-73). Estes segmentos que
compõem as gerências, as supervisões, chefias e administração são exercidos por
indivíduos não proprietários capitalistas, mas são agentes do capital no interior das
empresas e ao mesmo tempo parte assalariado do trabalho produtivo. Contudo, estas
distintas qualificações técnicas, ocupações e especializações profissionais que
definem os trabalhos individuais, - “divisão puramente técnica” - a que se refere o
texto, apresentam outros desdobramentos como trabalho produtivo na acepção
15

Sobre o trabalho produtivo/trabalho improdutivo, sustento-me em Marx (1985 v.II; e 1978);

Braverman (1980); Villalobos (1978); Ridenti (1994).
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marxiana, a serem associados à noção de trabalho coletivo, à totalidade dos
trabalhos combinados:
Com o caráter cooperativo do próprio processo de trabalho amplia-se, portanto,
necessariamente o conceito de trabalho produtivo e de seu portador, do trabalhador
produtivo. Para trabalhar produtivamente, já não é necessário, agora, por
pessoalmente a mão na obra; basta ser órgão do trabalhador coletivo, executando
qualquer uma de suas subfunções (Marx, 1985: 105 v.II).

Para Marx, o que imprime a peculiaridade do trabalho produtivo deriva da
própria natureza da produção capitalista que,
não é apenas produção de mercadoria, é essencialmente produção de mais valia. O
trabalhador não produz para si, mas para o capital. Não basta, portanto, que produza
em geral. Ele tem de produzir mais-valia. Apenas é produtivo o trabalhador que
produz mais valia para o capitalista ou serve à autovalorização (1985: 105,v.II).

Portanto, a premissa para analisar esta malha de “funções de capacidade de
trabalho” em qualquer setor produtivo, é de que seus portadores, são todos
assalariados e “fatores vivos no processo de produção do capital”, que impõe a todos,
direção e controle, subordinando-os diretamente ao seu processo de produção e
valorização.16 Deste modo, ressalte-se que em Marx não há redução do ser proletário
ao conjunto dos assalariados realizadores de trabalho fabril, embora o tenha
localizado como núcleo fundamental da produção e reprodução do capital. Como
pondera Villalobos (1978: 16) “para Marx, o conceito de trabalho produtivo está
16

No Capítulo inédito demonstra Marx: “Com o desenvolvimento da subsunção real do trabalho ao

capital ou do modo de produção especificamente capitalista, não é o operário individual, mas uma
crescente capacidade de trabalho socialmente combinada que se converte no agente (Funktionär)
real do processo de trabalho total, e como as diversas capacidades de trabalho que cooperam e
formam a máquina produtiva total participam de maneira muito diferente no processo imediato de
formação de mercadorias, ou melhor, de produtos - este trabalha mais com as mãos, aquele com a
cabeça, um como diretor (manager), engenheiro (engineer), técnico, etc., outro como capataz
(overloocker), um outro como operário manual direto, ou inclusive como simples ajudante -, temos
que mais e mais funções da capacidade de trabalho se incluem no conceito imediato de trabalhadores
produtivos, diretamente explorados pelo capital e subordinados em geral ao seu processo de
valorização e de produção.” (Marx, 1978:71-72, grifos do texto).
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longe de denotar um lugar social especificamente operário no processo de produção”.
Do mesmo modo que não há em sua formulação nada que sugira uma redução do
trabalho produtivo às funções materiais ou físicas, e às produtoras de bens ou
transformações materiais.
Com estas referências assinalo que o protagonismo operário a que me refiro
neste estudo, diz respeito à ação da classe operária, do operariado fabril
metalúrgico na luta imediata contra a exploração e dominação capitalista. Mesmo
porque no movimento sindical e operário do período que analiso, com pequeníssimas
e localizadas exceções, os demais segmentos (pessoal técnico, de planejamento e
administração e outros setores) assumiram predominantemente a posição de
“representantes patronais”, opondo-se à ação daqueles ou, no máximo, oscilaram
entre os interesses dos “de cima” e os “de baixo”, ainda que tenham sido
beneficiados pelas lutas travadas pelo operariado, através dos acordos coletivos e do
enquadramento sindical que os uniformiza.
Para delinear o perfil aproximado da categoria metalúrgica parto da
constatação empírica de sua diferenciação interna, no que retomo a mesma
perspectiva de análise adotada por Nogueira (1990). As várias formas de integração
do trabalhador individual ao mercado de trabalho e suas diferenciações internas são
tomadas a partir do que é fundante em suas condições materiais e subjetivas de
existência. Procuro, situar o conjunto dos trabalhadores metalúrgicos, como força
produtiva social do trabalho, apropriada pelo capital, que se desenvolve à medida em
que o trabalhador é submetido à determinadas condições de trabalho impostas pelo
capital.17 A análise da particularidade do proletariado do ABC realizado por Antunes,
pode-se estender à situação dos metalúrgicos de São Paulo:
Esta categoria, [...] constituiu-se enquanto núcleo moderno do proletariado
brasileiro, cuja origem remonta à grande indústria tradicional mas que, através do
processo de industrialização recente, viu germinar um novo contingente quantitativa

17

“A força produtiva que o trabalhador desenvolve como trabalhador social é, portanto, força

produtiva do capital [...] Uma vez que a força produtiva social do trabalho não custa nada ao capital e,
por outro lado, não é desenvolvida pelo trabalhador, antes que seu próprio trabalho pertença ao
capital, ela aparece como força produtiva que o capital possui por natureza, como sua força produtiva
imanente” (Marx, 1985:264).
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e qualitativamente distinto do anterior, responsável pela elevação, a um patamar
superior, da própria configuração do proletariado (Antunes, 1988:160).

Conforme dados da RAIS de 1984, apresentados na Tabela 7, na distribuição
do emprego na indústria metalúrgica, cerca de 62% é ocupado por trabalhadores da
produção, operadores de máquina e assemelhados, composto pelo núcleo de
operários qualificados que se localiza no centro do processo produtivo, pelo amplo
segmento com menor especialização e sem qualificação profissional, já registrado na
seção anterior. Os demais estratos perfazem um total aproximado de 28,7%, entre
pessoal de escritório, recursos humanos, engenharia de produção, etc. É possível que
estejam incluídos no “grupo de assemelhados aos serviços de administração”, os
vários trabalhadores assalariados em atividades vinculadas à transportes, segurança,
limpeza, restaurante, etc., ainda não tercerizados pelas empresas.
TABELA 7 - Empregos por ocupação e sexo (%) na indústria metalúrgica
Município de São Paulo - 1984
Total de
empregos

M

F

61,99

51,37

10,41

Trabalhadores de serviços administrativos e assemelhados

13,92

8,76

5,10

Trabalhadores de profissão técnica e cientifica e assemelhados

7,83

7,11

0,71

9,24

7,69

1,47

7,02

5,92

1,08

Grupos de ocupação
Trabalhadores de produção industrial, operadores de maquinas
e assemelhados

Sexo

Trabalhadores que não podem ser classificados segundo a
profissão
Outras profissões

Fonte: RAIS (31/12/84). Adaptação da tabela citada em Nogueira (1990:58).

Outra característica do perfil do operariado metalúrgico da cidade de São
Paulo é a presença de significativo índice de mulheres. A crescente incorporação de
grande contingente de força de trabalho feminina ao mercado de trabalho industrial,
expressa para os assalariados, cada vez mais a impossibilidade de subsistência de
suas famílias, sem ter vários de seus membros no trabalho. Para o capital em
contrapartida, exprime o movimento ascensional da apropriação da força de trabalho
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suplementar, dos empregos mal pagos, sem qualificação, estendendo de modo
intensivo, a sobrecarga do trabalho.
A evolução do emprego feminino entre 1970 e 1980 teve uma taxa anual de
crescimento em cerca de 10,6%, ou seja, passou de 21% em 1970, para 28% do total
da PEA, em 1980 (cf. Morais, 1986: 15). A participação das mulheres no mercado de
trabalho foi marcada também pela mudança de sua distribuição nos diversos setores e
ramos industriais, passando a ter índices elevados, não apenas nos ramos
tradicionalmente empregadores de força de trabalho feminina (têxtil, vestuário e
alimentícia), mas, também na moderna indústria química, farmacêutica, plásticos,
material elétrico e eletrônico (cf. Gitahy et al., 1982).
Conforme dados de 1984 apresentados da Tabela 7, pode-se deduzir que a
presença das mulheres no total do emprego da indústria metalúrgica era de 18,7%,
sendo 55,5% absorvido por operárias da produção. Em 1990, pelas informações do
Cadastro Industrial do Senai,

18

a participação feminina permaneceu-nos mesmos

índices, aproximadamente 18,2% (68.517 trabalhadoras do total de 375.562
metalúrgicos), com a seguinte distribuição por ramo: 15,5% no metalúrgico; 11% na
mecânica; 12% no material de transportes. As mulheres representavam 30% (34.340
trabalhadoras) da força de trabalho absorvida no ramo de material elétrico e de
comunicações, reafirmando uma tendência de feminilização neste contingente com o
decorrente rebaixamento do nível salarial (cf. Leite, 1982:49-75).
Alguns estudos19 indicam que a maior incorporação de mulheres nestes
ramos, especialmente na indústria eletroeletrônica, advém de algumas características
do processo produtivo, uma vez que pressupõe um trabalho ‘delicado, minucioso e
limpo, habilidade e destreza manual’; qualidades tidas como próprias da atividade
feminina, adquiridas em seu processo de socialização. Ressaltam ainda a organização
do processo de trabalho, traduzida em uma decomposição mais acentuada das tarefas,
com operações mais simples, rotineiras e de ciclo curto, permitindo a utilização de
força de trabalho mais jovem, com baixa ou nenhuma qualificação, com uma vasta
18

Recorro ao Cadastro Industrial do SENAI de 1990 para complementar as informações, visto que a

fonte de 1985, privilegiada nos itens anteriores, não registra informações sobre emprego feminino e de
faixa etária no contigente metalúrgico da cidade de São Paulo.
19

Acerca do trabalho industrial das mulheres, ver entre outros: Gitahy (1981); Leite, (1982);

Humphrey, (1984); Lobo (1991); Delgado (1993).
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disponibilidade de mulheres. Lobo (1991:19) acrescenta a estes fatores, a política de
gestão do trabalho adotada pelo patronato brasileiro, a partir da década de 70 que,
demonstrou uma tendência acentuada ao “aliciamento das mulheres, de menores de
ambos os sexos, cujo custo é menor e que passam por menos agressivos na hora das
negociações”.
A problemática da divisão sexual do trabalho não se esgota no conteúdo
diferente dos trabalhos e tarefas e nos supostos comportamentos mais dóceis,
maleáveis e disciplinados das mulheres. Ë marcada, sobretudo, pela “existência de
relações assimétricas no nível da hierarquia, da qualificação, da carreira e do salário”
(Lobo, 1991:47). Em outras palavras, o trabalho industrial das mulheres caracteriza-se
por salários mais baixos que os dos homens, independente do ramo ou de trabalho
igual desenvolvido; localiza-se em setores ou atividades sem maiores exigências de
qualificação profissional, com tarefas repetitivas e monótonas, sofrendo formas mais
rígidas de seleção e controle. Este quadro diferenciado e assimétrico acerca do trabalho
feminino remete necessariamente às questões específicas em torno de pautas se
reivindicações e, desafios para a mobilização, representação e organização sindical
nada desprezível, impondo “a incorporação real das demandas que tentam reduzir as
discriminações de gênero no marco das relações de trabalho” (cf. Delgado, 1993:199).
Assim a crescente presença feminina no mundo do trabalho vem atribuir maior
diversidade e complexidade à configuração da “classe-que-vive-do-trabalho, que tanto
é masculina, quanto feminina” (Antunes, 1995:46).
Quanto à qualificação profissional, organizo as informações do Cadastro
Industrial do SENAI-1985, que embora incompletas, permitem uma amostragem das
peculiaridades na indústria metalúrgica, em seu heterogêneo padrão produtivo e
tecnológico relativamente avançado, absorvendo um alto índice de emprego não
qualificado. As informações registradas correspondem apenas à 33,2% (88.429
trabalhadores registrados como qualificados, semi-qualificados e técnicos) do total
dos trabalhadores empregados em 1985 (357.753 metalúrgicos) conforme Tabela 1,
portanto, só podem ser tomadas como uma amostra. Os dados apontam para um
quadro de absorção baixa de técnicos e qualificados, cerca de 4% e 16%
respectivamente; e 4% de semiqualificados. A indústria mecânica, como já posto,
utiliza o maior índice de trabalhadores qualificados, 28%; seguida pelo de material
do transportes com 14,4%; a metalúrgica com 11,8% e com menor índice o de
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material elétrico, apenas 8,8%. É possível inferir como hipótese, sustentada nas
informações e análises anteriores, e com cautela, dada a ausência de números
precisos que, a diferença restante entre a soma destes percentuais eqüivale ao
percentual de trabalhadores não qualificados, configurando um dos traços mais
perversos perfil do operariado metalúrgico da capital paulista, se cruzados com
outras informações e pesquisas.
Quanto à escolaridade, em 1984, 15,6% dos trabalhadores não havia
concluído o primeiro grau e 2,3% era de analfabetos. O maior índice localizava-se
entre os que possuíam o primeiro grau completo (curso primário), cerca de 32,3%; e,
26,5% estava entre o segundo grau completo ou incompleto (curso ginasial); apenas
13,1% tinham o colegial completo ou incompleto (cf. dados da RAIS de 1984;
Nogueira,1990:61). Isto eqüivale a dizer que aproximadamente 78% dos
metalúrgicos, executavam tarefas e atividades que requerem baixo grau de
escolaridade, fortalecendo as informações acerca de ausência ou baixa qualificação e
baixo nível salarial localizado nestas faixas de empregados.
Outro elemento importante no perfil dos metalúrgicos é a sua composição por
faixa etária, o que remete a questões como: experiência profissional, qualificação e
tempo de trabalho; a experiência individual e coletiva nas lutas da categoria. A idade
do trabalhador implica cumprimento de legislação específica de proteção ao trabalho
que, no caso dos jovens e aprendizes, por exemplo, é objeto de reivindicações e
conquistas expressas nos acordos coletivos, como salário aprendizagem, abono de
faltas para estudo, estabilidade em idade de serviço militar. Conforme dados da
RAIS de 1984, recolhidos de Nogueira (1990:58), a grande maioria dos trabalhadores
do setor, 72,3% do total, localizava-se na faixa ente 20 e 39 anos, ou seja, no período
de vida considerado o mais produtivo. A faixa entre 40 e 49 anos cai para 13,9% e
apenas 5,8% tinham mais de 50 anos, indicando uma precoce exclusão do mercado
de trabalho, seja pelo desemprego, rotatividade, afastamento temporário (doença,
acidente de trabalho) ou aposentadoria. O percentual de emprego de jovens e
adolescente era de 7,5%.20
20

O Cadastro Industrial do SENAI, não oferece informações sobre faixa etária dos trabalhadores

metalúrgicos, mas apenas dados sobre “menores”, cujos índices, em 1990, caiu para 2,8%,
representando um total de 10.456 postos de trabalho. Os ramos da mecânica e material elétrico
absorvem o maior número de trabalhadores na faixa etária abaixo de 18 anos de idade, cerca de 3,0%.
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A situação salarial e das condições de trabalho é essencial para uma
aproximação aos contornos da exploração do trabalho dos metalúrgicos em São
Paulo. Para isto, recorro inicialmente ao estudo do DIEESE (1975), dedicado à
análise dos resultados da política salarial da ditadura militar sobre a evolução salarial
de 81 categorias de trabalhadores, apresentando o desempenho dos salários reais e os
percentuais de reajuste no período de 10 anos. Ressalto que utilizo dados do período
1961 a 1976, por serem invariavelmente demonstrativos do impacto do arrocho
salarial, criando as condições imediatas de reação dos assalariados nos anos
seguintes, base geral que move meu estudo. O quadro dos salários dos metalúrgicos
da cidade de São Paulo revela uma acentuada perda do poder de compra dos salários
nos três primeiros anos de aplicação da lei do arrocho, com uma ligeira recuperação
no período de 1968 a 1970, (devido ao abono de 1968 já referidos, pelas pressões das
greves) tornando a cair a partir de 1971. Este quadro adquire maior concretude na
medida em as informações da pesquisa de distribuição salarial ocorreu nas maiores
empresas metalúrgicas (DIEESE, 1977).

21

Assim em 1966, 64,55 dos metalúrgicos

encontrava-se na faixa de 2 a 5 salários mínimos, caindo para 39,9% em 1971, e
37,3% em 1976, evidenciando crescente empobrecimento já assinalado. Verifica-se
que o percentual de metalúrgicos na faixa de até 2 salários mínimos sofreu uma
tendência inversa, ou seja, o crescimento de sua concentração: em 1961 era de
Há vários elementos que contribuem para explicar este índice, que não significa o cumprimento da
legislação trabalhista, acordos coletivos ou do Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado em
1980. Um mapeamento geral das condições de trabalho infantil e do adolescente na indústria em São
Paulo, realizado pelo Instituto Lido com informações da Delegacia Regional do Trabalho (1992),
apontam de um lado, que grandes empresas não empregavam diretamente a força de trabalho jovem,
mas a estimula a sua exploração, comprando insumos e produtos produzidos por crianças e
adolescentes, o que tende a crescer pelo processo de terceirização e precarização. E de outro se
verificou que o emprego de crianças e adolescentes na própria indústria metalúrgica ocorria em
processos técnicos de trabalho e áreas de risco da produção com altos índices de acidentes. A
contratação do jovem na condição de aprendiz significa, quase sempre, dispensa dos encargos
trabalhistas e sociais.
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A pesquisa abrangeu as seguintes grandes empresas por ramo de atividade: a) Metalúrgicas:

Sofunge, Metalúrgica Fracalanza, Metalúrgica Prada, Fábrica de Aços Paulista, Armco do Brasil; b)
Mecânicas: Indústria Villares, Máquinas Piratininga, SIAM-UTIL, Fundição Brasil, Mahanke
Industrial; c) Material Elétrico: Philco Rádio e Televisão, SAME, IBRAPE, Lorenzetti, AEG
Telefunken; d) Material de Transportes: Ford, Wolkswagen, Wapsa, Metal Leve, Ind. e Com. RCN.
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27,7%, em 1971, atingiu a casa de 54% com pequena queda para 48,9%, em 1976. A
tendência de crescimento nas faixas superiores a 5 salários mínimos, revela a
incorporação de pessoal técnico e administrativo pelas grandes empresas.
A pesquisa oferece ainda dados de evolução salarial por ramo de atividade. As
faixas salariais mais altas localizavam-se na indústria mecânica, mesmo nas empresas
médias (cf. DIEESE, 1977:34-38), devido à incorporação de trabalhadores mais
especializados. Concluiu-se ainda que, na indústria metalúrgica nacional a distribuição
dos salários é pior do que nas empresas estrangeiras. No entanto, há uma nítida
tendência da empresa estrangeira em assimilar a distribuição salarial das empresas
nacionais, expressando os incentivos propiciados pela política econômica da ditadura
ao capital externo, através da exploração da força de trabalho (cf. DIEESE, 1977:45).
Os dados referentes à distribuição salarial de acordo com a qualificação, são
igualmente reveladores. Destaca-se, a alta compressão salarial dos trabalhadores não
qualificados concentrados na faixa de até 2 SM, o que como visto decorre, em parte,
da existência do vasto excedente de trabalhadores, da política nacional de salários e
de empregos. Os metalúrgicos qualificados, de modo geral, experimentaram um
aumento real no período. No entanto, é necessária uma ressalva: a evolução salarial
do pessoal ligado à administração e serviços se diferencia da situação dos
metalúrgicos qualificados da produção. Os primeiros tiveram um “rebaixamento
generalizado em 1966, mas já em 1971 a situação melhora principalmente pelo
crescimento da faixa de 5 a 10 SM. Em 1976, a situação altera-se novamente para
pior, com o aumento da concentração nas faixas inferiores e diminuição nas
superiores [...]. Quanto aos operários da produção, verificou-se que nos anos de 1971
e 1976, que a situação melhora em relação a 1966, principalmente com o incremento
dos trabalhadores na faixa de cinco ou mais salários mínimos” (DIEESE, 1977:67).
Humphrey (1982) enfatiza em seu estudo acerca do impacto da política de
salários na indústria automobilística, (o que se pode estender aos outros ramos do
complexo metalúrgico), os salários nominais mais altos serviram de base para a
imposição de um controle e disciplina mais rigorosa e de uma maior intensidade do
trabalho. O autor demonstrou também que, “os efeitos dos salários mais altos não
seria criar uma força de trabalho protegida da competição do exército industrial de
reserva [...]; ao contrário, seria expor a força de trabalho à competição por empregos”
(Humphrey, 1982:108). Assim estes operários estiveram subordinados ao controle
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rigoroso, pois dificilmente conseguiriam alcançar estes níveis salariais em outras
empresas, considerando a abundância de trabalhadores excedentes e a possibilidade
de treinamento rápido para a execução de tarefas, apontado nos itens anteriores.
A leitura desta situação salarial permite concluir como Antunes (1998:157),
de que no seu conjunto, “a categoria metalúrgica de São Paulo sofreu intensa erosão
salarial não ficando impune às vicissitudes da política de compressão salarial que
atingiu o conjunto da classe trabalhadora”. Este quadro de deterioração dos salários
sofreu, nos anos seguintes algumas alterações, decorrentes de um conjunto de leis e
decretos - os “pacotes” - instituindo reajustes salariais periódicos, que com raras
exceções, sempre foram abaixo da inflação e do real custo de vida. A modificação
mais profunda ocorreu em 1979, sob a forte pressão do movimento grevista: a Lei
67/79, como veremos no próximo capítulo. A “nova política salarial” instituiu
correções semestrais com base no INPC (índice nacional de preços ao consumidor)
fixado pelo governo, com faixas salariais diferenciadas e, introduziu a possibilidade
de negociações anuais para incorporar os ganhos de produtividade aos salários.
No contexto de crise econômica dos anos 80, implementou-se uma política
recessiva, com significativa redução da massa de salários e de empregos. A política
governamental foi a de garantir margens de lucros das empresas, pagamento dos
juros e prestações aos credores financeiros nacionais e internacionais, condição para
novos investimentos, empréstimos e a recuperação da economia. Como sempre, os
trabalhadores brasileiros pagaram a conta, através de políticas salariais austeras que
resultaram em uma impressionante transferência de “recursos extras” para o capital e
para o Estado (Morais, 1986:41). 1983 foi o ano de sucessivos decretos salariais,

22

que traziam embutida uma política de aprofundamento do padrão de arrocho e
espoliamento de 1964, agravando a recessão e o desemprego.
O rebaixamento salarial e a degradação das condições de vida do operariado
metalúrgico foram evidentes: pelos parâmetros do DIEESE, em 1983, cerca de 60%
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Decreto Lei (DL) 2.012 (jan/83) que retirou os 10% do INPC para os reajustes da faixa salarial

inferior a 3 salários mínimos; DL 2.024 (mai/83) alterando faixas e índices; DL 88.437 (jun/83)
conhecido pelo “expurgo do INPC; -DL 2.045 (jul/83) que estabeleceu o teto de 80% do INPC para os
reajustes de todos trabalhadores; DL 2.065 (out/83) que restabeleceu de reajustes por faixas,
reintroduzindo o efeito “cascata” de 1979. (Cf. DIEESE, “Divulgação”, 4 , 7/83; Morais, 1986:38-53;
Renner, 1993).
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destes trabalhadores, não atingiam o SM necessário para uma família sobreviver. O
índice do custo de vida estava por volta de 72,9%, enquanto o reajuste salarial não
ultrapassava 46,5% para a categoria no município (cf. “Boletim DIEESE”, abril/83).
Acordos coletivos de trabalho firmados pelo Sindicato dos Metalúrgicos nos
ano 80 registram a existência de inúmeras faixas salariais de distribuição da
categoria, expressão da ampla diferenciação salarial no seu interior, o que constitui
um obstáculo para a própria definição das reivindicações e para a unidade em torno
das mesmas. Esta diferenciação tornou-se, naquele período, um dos itens de
organização e luta das comissões de fábrica, como abordo no capítulo seguinte.
Outra diferenciação definida em acordos coletivos refere-se à distribuição do salário
normativo (piso salarial da categoria), que obedece a critérios de números de
trabalhadores empregados nos estabelecimentos fabris (empresas até 50 empregados;
empresas de 51 até 2.500 empregados e empresas de mais de 2.500).
Naquele período, o índice de desemprego na categoria metalúrgica teve altos
índices, como registrei. Conforme informações veiculadas pelo Sindicato, dos 535
mil desempregados no município em 1983, 15,6% (cerca de 80 000), eram
trabalhadores metalúrgicos (O Metalúrgico, junho de 1983). O DIEESE registrou no
período de 1980 a 1984, o desemprego de aproximadamente 145.368 metalúrgicos.
Destes desempregados, 79,5% estavam na faixa de até 3 SM; 19,9% de 3 a 7 SM;
1,6% de 7 a 15 SM; 1% mais de 15 SM. Estas informações apontam que a maior
rotatividade do emprego ocorreu na faixa dos baixos salários, agravando ainda mais
as condições de vida destes trabalhadores.
Em suma, a inserção e experiência do trabalho para os operários metalúrgicos
da cidade de São Paulo, efetivou-se no contexto de um mercado altamente
competitivo para todos os trabalhadores, independentes de seus atributos individuais
de empregabilidade, por força da expansão industrial e do padrão de acumulação
daqueles anos. Por trás desta diversidade, está a lógica do capital que exige a
subordinação do conjunto da força de trabalho às condições e relações de trabalho
despóticas e opressivas, dominadas pelo perverso arrocho salarial imposto no regime
ditatorial.
As marcantes diferenças criadas pelo avanço da acumulação monopolista, não
criaram, naquele período, uma postura exclusivista e corporativa por parte dos
operários de maiores salários, o que implicaria na aceitação da política salarial da
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autocracia burguesa. Isto não quer dizer que a crescente heterogeneidade não tenha
gerado comportamentos, ações individuais e grupais entre os trabalhadores, pois
seria negar a concorrência dos trabalhadores entre si, o que é inerente à sociedade
capitalista e no caso, fortalecida pela ofensiva política da ditadura do capital.
Também não significa que os interesses específicos e as diferenças tenham sido
dissolvidas;

contudo,

superexploração

do

essas
trabalho

práticas
que,

tornaram-se

secundárias

contraditoriamente

foi

diante

da

propulsora

de

aproximações de classe entre os operários especializados e a massa de “peões”,
entre trabalhadores das empresas tradicionais e modernas, entre diversas categorias
assalariadas, - industriais e de serviços estatais e privadas. As condições salariais e
de trabalho sob a ditadura militar propiciaram ações solidárias e coletivas, fazendo
com que o operariado se reconhecesse e se identificasse em cada confronto
específico. E apontaram a possibilidade de que a crescente heterogeneidade no
interior da classe operária se tornasse um elemento unificador e conduzisse a luta
por salários para cima, colocando o confronto entre o capital e trabalho no país
noutro patamar.
A política salarial levou o sindicalismo, que recém surgia, à ação unificada
com o movimento popular e democrático na luta contra a ditadura militar. “Foi a
política que unificou o movimento sindical, contendo a tendência centrífuga
proveniente da estrutura econômica do país” (Boito Jr., 1994:24, grifos meus).
Lembro que a Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, sustentada na
perspectiva política da unidade dos interesses de classe dos trabalhadores, apontava
para a unificação de amplos setores assalariados.
É importante levar na fábrica, uma discussão de uma prática que atinja todos os
trabalhadores de todas as seções, independente de salários, peões e especializados,
com base nas necessidades mais imediatas do conjunto da classe operária hoje. [...]
Nós até podemos dizer, sem medo de errar, que todos os operários nas várias
categorias aceitam os pontos centrais de reivindicações, pontos mínimos para uma
unidade prática: fim do arrocho salarial, maior segurança e melhores condições de
trabalho, estabilidade no emprego, liberdade de organização nas fábricas (“Pontos de
Partida para uma Atividade de Oposição Sindical combativa”, OSM-SP-1976).
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Para concluir, recorro mais uma vez à análise de Fernandes, precisa quanto à
dinâmica da luta de classes nos quadros de consolidação do capitalismo monopolista
no país e ao “lugar” do proletariado moderno, como o metalúrgico, nesse confronto.
A industrialização maciça fortaleceu o proletariado e projetou politicamente um
setor de ponta com potencialidades hegemônicas [...] O regime de classes,
indiferenciado e deprimido nas regiões nas quais a descolonização não foi até o fim
e até o fundo, excluindo o trabalho da categoria de mercadoria ou inibindo sua
valorização através do mercado [...], apresenta um máximo de saturação e de
dinamismos diferenciados em alguns pólos industriais densos e fortes. Esses
contrastes não traduzem apenas uma “contemporaneidade” de fases históricas
distintas, Eles refletem a superfície e as profundezas do desenvolvimento capitalista
desigual, em um ponto no qual o “atraso relativo” deixa de servir de equilíbrio
estático de conjunto e as “forças de ponta” carregam atrás de si todas as demais,
gerando uma situação histórica revolucionária de longa duração. Os diversos
momentos de tensão e de conflito vinculados ao mais velho e atrasado e aos mais
recente e moderno, ganham a luz do dia e eclodem na cena histórica encadeados e
em atrito, permitindo que as “forças de ponta” operem, em escala nacional, em todos
os níveis de organização, diferenciação e expansão do regime de classes (Fernandes,
1982:53-54).

4. INDÚSTRIA E TRABALHO METALÚRGICO SOB O IMPACTO DA
CRISE DOS ANOS 80
As considerações acerca de alguns aspectos estruturais da indústria
metalúrgica no município, com a heterogeneidade que a conforma, apontam para seu
aprofundamento em níveis ainda mais complexos, a partir dos anos 80, em
decorrência da crise estrutural e da desarticulação progressiva do padrão de
desenvolvimento capitalista retardatário no país, produzindo os primeiros impulsos
para mudanças tecnológicas e da gestão do trabalho. Passo a situar este quadro em
seus traços mais gerais.
Amplamente tematizada, a crise econômica brasileira (1979 a 1983)
apresentou manifestações conhecidas: violento arrocho salarial, queda de produção,
emprego e investimentos, especialmente nos setores de bens de capital e bens de
consumo duráveis, redução dos gastos estatais, evasão de capitais estrangeiros,
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alimentação do processo inflacionário e baixas taxas de crescimento do PIB. Vários
diagnósticos acerca do caráter da crise dos anos 80 (Mantega, 1988; Tavares & Fiori,
1993; Mattoso, 1995; Mota, 1995) indicam que o esgotamento do dinamismo da
industrialização brasileira foi desarticulado simultaneamente e sob o impacto da
emergência um de conjunto de transformações produtivas, tecnológicas, financeiras,
políticas e geopolíticas que abalariam as estruturas da ordem econômica mundial,
colocando novos problemas e dimensões à crise interna.23 Mas a crise brasileira não é
“um desdobramento da crise econômica internacional, nem tampouco da expressão
periférica da crise global, mas, da constatação de que ela é uma manifestação
particular de um movimento geral”. Assim o quadro nacional é determinado pela
crise internacional, “em função do modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil e
pelas relações sociais nele vigentes” (Mota, 1995:63).
A crise estrutural brasileira, caracterizada como crise da dívida externa, foi
marcada por um processo interno no qual
a elevação da inflação aliada à ruptura do padrão de desenvolvimento brasileiro
favoreceram a estagnação da esfera produtiva, tornando os ciclos de crescimento,
anteriormente intensos embora curtos e instáveis, praticamente inexistentes e
interrompendo o processo de assalariamento e de formalização das relações de
trabalho e, consequentemente ampliando a pobreza, a exclusão e a heterogeneidade
da estrutura do mercado de trabalho (empregos e salários) (Mattoso, 1995:126).

A análise da crise na década de 80 permite identificar processos econômicos e
sociopolíticos com marcantes traços de continuidade, saturação e indicativos de
fratura ou ruptura do padrão de acumulação instaurado desde os anos 50 e
redimensionado no pós-64, caracterizando-se como uma década de transição (Mota,
1995:62). Transição que se evidencia nos impasses das classes dominantes diante dos
23

Asseveram Tavares & Fiori (1993:18): “As políticas de ajuste ocorridas na década de 80, depois da

crise da dívida externa de 1982, fazem parte de um movimento de ajuste global que se inicia com a
crise do padrão monetário internacional e os choques do petróleo da década de 70, ao lado do processo
simultâneo de reordenamento das relações entre o centro hegemônico do capitalismo e os demais
países do mundo capitalista. Passa também por uma derrota política do chamado 'socialismo real' e
desemboca numa generalização das políticas neoliberais em todos os países periféricos, começando
pela América Latina, passando pela África e estendendo-se ao Leste Europeu e aos países que
surgiram com a desintegração da União Soviética.”
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caminhos possíveis de superação da crise econômica, seja pela impossibilidade de
continuidade do modelo de desenvolvimento sustentado no arrocho salarial que havia
dado suporte ao milagre brasileiro, agora contestado pela organização e reivindicação
do movimento sindical. Seja também pelas dificuldades do Estado na obtenção de
novos recursos para continuar financiando a acumulação, a não ser buscando novas
estratégias econômicas e políticas de expropriação de amplos segmentos da
sociedade, especialmente os assalariados (cf. Mantega, 1988:42).
Os setores produtivos da economia reagiram à recessão de forma
diferenciada, tendendo obviamente a ocorrer uma maior iniciativa e dinâmica de
enfrentamento

naqueles

setores

vinculados

à

exportação

e

às

empresas

transnacionais, em decorrência das próprias estratégias da política econômica. Mas,
em geral, o capitalismo industrial brasileiro demonstrou capacidade de expansão e
readequação maior que outros países periféricos da América Latina.

24

Dentre as

estratégias adotadas para enfrentar a crise e garantir a elevação dos lucros, recorreuse a uma forte reorientação em direção ao mercado externo, através da política
exportadora, como principal fonte de expansão do produto industrial, com o
fortalecimento do setor de produção de bens de capital. Com a prioridade de
adequação aos padrões internacionais de competitividade, os setores modernos da
economia passaram a introduzir inovações tecnológicas e de organização do
trabalho, dando início à modernização do parque produtivo, com a formação, ainda
parcial e incipiente, seletiva e tópica, de um complexo industrial microeletrônico,
associado à indução deliberada de uma disciplina como linha mestra das políticas
de gestão da força de trabalho (cf. Diaz, 1988; Abramo, 1990). A recuperação da
taxa de lucro do capital esteve condicionada, em grande medida, à intensificação e ao
uso predatório da foça de trabalho, com base em fragmentação de tarefas, baixos
salários, sem repasse de ganhos de produtividade, ampliação de jornadas de trabalho,
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Mattoso (1994:137) assinala que apesar da gravidade da crise, no Brasil não se efetivou uma

desinsdustrialização, como na Argentina, México e Chile, sob a égide do Consenso de Washington.
Aqui se manteve grosso modo, a mesma estrutura produtiva da indústria instalada a partir dos anos 50,
permanecendo como o maior parque industrial do Terceiro Mundo e o maior crescimento do PIB
latino-americano. Esclarece o autor: “[...] a preservação da estrutura industrial, é sem dúvida, um fator
importante, senão definitório, para se entender a dinâmica aparentemente contraditória da economia,
do mercado de trabalho e dos sindicatos no período” Ver ainda Diaz (1988) e Mota (1995).
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além da extrema flexibilização do trabalho (alta rotatividade, ausência de barreiras
para demissões, etc.), dispondo de reservas de força de trabalho e capacidade ociosa
(cf. Boletim Dieese, ago./84, maio/85 e nov/85; Morais, 1986; Mattoso, 1995).
A recessão dos anos 80 teve um duplo e contraditório impacto sobre a
estrutura produtiva do país. No primeiro biênio (1981 a 1983), o desenvolvimento
industrial foi gravemente afetado; no segundo (1984-1985), apresentou sinais de
crescimento em alguns setores, mas, sem recuperar os índices anteriores. Aqui volto
às informações que permitem compreender a extensão da crise recessiva e das
medidas da política econômica com refrações no interior da indústria metalúrgica,
particularizadas na cidade de São Paulo. Segundo informações do IBGE (cf. Renner,
1993:37-50), esse setor teve perdas superiores à média nacional da industrial de
transformação do país nos picos da crise. Entre 1980 e 1985, registrou-se uma queda
da contribuição da indústria metalúrgica do Estado de São Paulo, especialmente da
região metropolitana de São Paulo, ao valor da transformação industrial do país, de
52% para 47%. Ao longo do período de 1978 a 1988, o ramo de maior crescimento,
ainda que com um índice muito reduzido, foi o de material elétrico e de
comunicações, seguido pelo metalúrgico, com médias anuais de 3,89% e 2,61%,
respectivamente (cf. Renner, 1992:55-58). No auge da crise, constatava-se que os
ramos mais atingidos eram o mecânico e o de material de transporte, diretamente
ligados às políticas recessivas implementadas pelos segmentos industriais
dependentes de encomendas governamentais e aos cortes dos gastos públicos. Entre
1984 e 1986, houve crescimento da produtividade em todos os ramos do complexo
metalúrgico, destacando-se o ramo de material elétrico e de comunicações, com a
fabricação e a montagem do setor de informática; e o ramo metalúrgico, que passou a
ter significativa participação no mercado interno e nas exportações com produtos
manufaturados e siderúrgicos (cf. Negri, 1996:207).
A perda de expressão dos setores mais dinâmicos da indústria de São Paulo
em relação ao conjunto do país se manifesta no controvertido processo de
desconcentração

do

parque

industrial

metropolitana ao longo da década.
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25

brasileiro,

esvaziando

a

economia

Segundo estudiosos da problemática, esta

Várias empresas metalúrgicas do município transferiram-se para o interior do Estado ou outras

regiões do país, ou reduziram suas unidades, ampliando os índices de desemprego. Eram empresas de
grande porte e com reconhecida tradição de organização fabril, como a Massey Ferguson, Caterpilar,
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dinâmica se explica pelos efeitos da crise recessiva do período, mais drásticos para
São Paulo (estado e município), em razão de sua concentração de dois terços da
indústria de bens de capital e de possuir uma estrutura produtiva mais integrada e
com maior interdependência técnica — o que implica maior sensibilidade às
condições e resultados da atividade econômica. São considerados outros fatores nas
chamadas deseconomias de aglomeração: as políticas estatais e os incentivos fiscais
de fomento industrial em outras regiões e, - uma problemática ainda não
suficientemente aprofundada, porém decisiva -, o efeito do peso da organização
sindical sobre as decisões espaciais das empresas (cf. Negri, 1996:180).
A análise desse desempenho, sob o ângulo do emprego, revela que a adição
de valor à produção metalúrgica no país não significou necessariamente acréscimos
em volume de emprego. Boletim do Dieese (maio de 1985) publica alguns
indicadores nacionais, a partir de estudo do IBGE, destacando-se os seguintes: o
número de empregos do ramo metalúrgico havia caído 14,9%, o total de salários
também (-51,8%), mas o quantum de produtividade foi de 27,6% ! O ramo mecânico
seguia a mesma tendência: - 26, % do pessoal ocupado, com a massa de salários
reduzida em 29,8% com um crescimento da produção em 17,2% (média de jan.nov./84).
A indústria mecânica teve uma redução de 47% de trabalhadores e a de
material elétrico e comunicações de 51%, de acordo com um balanço da evolução do
emprego em 207 empresas metalúrgicas no período de 1979 a 1984, quando foram
eliminados 119 mil postos de trabalho na base territorial dos Sindicatos dos
Metalúrgicos de São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo (DIEESE,
“Divulgação”, março de 1984). Em 1984, no entanto, teria ocorrido ligeira expansão
industrial, especialmente no setor mecânico, em decorrência da política exportadora,
o que não se refletiu no nível de expansão do emprego, dada a brutal redução
verificada anteriormente, seguindo a tendência nacional. O desempenho da indústria
metal-mecânica era a manifestação do processo de racionalização defensiva, ou seja,
uma adequação das empresas à crise, traduzida em maciça dispensa de trabalhadores,

Sharp, Metalúrgica Prada, Telefunken; estas se localizavam na zona Sul de São Paulo; e a Philips, na
zona Leste.
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aliada à intensificação do trabalho e ao prolongamento da jornada do contingente
empregado.26
De fato, as grandes empresas do setor empreenderam uma estratégia
ofensiva, como analisa Diaz (1988:42-45), preparada exatamente no período
recessivo, quando o volume de emprego se encontrava em níveis mais baixos. Tal
estratégia se efetivou através da introdução de novas tecnologias, poupadoras de
força de trabalho, desempregando parcelas de operários. Os analistas referidos
apontam que o impacto do desemprego ocorrido pela introdução da automação
apenas aprofundou os índices de desemprego por racionalização, que foi muito
superior, reduzindo os efeitos do incremento de emprego com as medidas de
recuperação, destinadas ao crescimento da competitividade do capital. Diante deste
quadro, o estudo do DIEESE (“Divulgação”, 3, mar./84:17) concluía, e antecipava
que, nos 10 anos seguintes, dificilmente os contingentes desempregados seriam
absorvidos ao mesmo nível de 1979.
O crescimento do número de estabelecimentos do ramo de material
eletroeletrônico e de comunicações na capital paulista ocorreu principalmente pela
expansão da indústria de informática, com um número significativo de empresas
nacionais, resultado da política protecionista do governo brasileiro.

27

Em

contrapartida, a geração de empregos nesta indústria foi relativamente baixa e, em
geral, restrita a empregos altamente especializados, o que abordo adiante. Outro
determinante do baixo emprego e do aumento do desemprego no ramo
eletroeletrônico foi a desativação de linhas de produtos com baixa competitividade
internacional, como calculadoras, radio gravadores, rádio portáteis e rádio-relógio,
tal como ocorreu em unidades da Sharp e da Philips.

26

A ampliação da jornada de trabalho com horas-extras, um recurso para a não contratação e

intensificação do trabalho, levou os metalúrgicos de algumas empresas da capital a trabalharem em
média 12 horas por dia, o que ocorria na Metal-Leve, Indústrias Villares, Siemens, Sofunge, Fame,
Filizolla, Voith, Holstein-Kappert, conforme DIEESE “Divulgação”, 3, 1984).
27

A Lei de Reserva de Mercado na área de Informática é de 1984, mas, desde 1976, vinha ocorrendo

um crescente protecionismo às atividades produtivas de processamento eletrônico (Abramo, 1990:58).
Ressalte-se que a região que obteve os maiores incentivos e investimentos no setor eletrônico e de
comunicações foi a Zona Franca de Manaus, reduzindo o peso relativo desta produção no Município
de São Paulo (Negri, 1996:176).
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O êxito da dinâmica do sistema produtivo nos anos 80, destacada nos estudos
consultados, encontra-se na década anterior, do intenso desempenho do complexo
metalúrgico nos anos 70, especialmente a partir das mudanças estabelecidas no
governo Geisel, com o II PND. O Plano consistiu em investimentos públicos,
visando superar estrangulamentos da estrutura econômica do período anterior a 1974,
através da expansão e da consolidação do setor produtor de bens de capital e de
insumos industriais, bem como no setor petroquímico e siderúrgico.

28

Esses setores

operaram, portanto, em um mercado protegido, num contexto político ainda sem a
aberta contestação operária, alcançando maturação nos anos posteriores. Isto explica
porque a reorientação exportadora de meados de 80 empreendida no enfrentamento
da crise, propiciou um crescimento significativo, como o verificado na indústria
mecânica e metalúrgica no município de São Paulo. Concorreram também para esta
expansão, e de modo contraditório, outras estratégias adotadas pelo capital, como a
descentralização da produção, fazendo com que as grandes fábricas criassem em
torno de si uma rede de pequenas unidades produtivas, fornecedoras de peças,
insumos e serviços. A este processo articulou-se ainda uma horizontalização
progressiva das grandes empresas, surgindo as empresas-enxutas, reduzindo suas
plantas industriais, até então predominantemente verticalizadas.
Nos anos 80, o mercado de trabalho brasileiro esteve sujeito a todas as
flutuações da atividade econômica industrial, como se pode identificar a partir da
situação da indústria e do emprego metalúrgico. Houve uma redução do emprego
industrial e ampliação da precarização das relações de trabalho, com aumento dos
trabalhadores sem contrato de trabalho, ampliação da informalização, redução do
poder de compra dos salários, aumento da desigualdade de renda dos indivíduos e
das famílias. Não obstante, numa contra tendência ao que se desenvolvia nos países
capitalistas centrais e outros polos industriais na periferia, o movimento operário e
28

Na análise de Mattoso (1995:132), “tal Plano apenas teria mantido o nível de emprego, deixado de

enfrentar a crise energética , favorecido atividades agroindustriais e exportadores em setores já
obsoletos e dada a sua crença na estabilidade internacional, prenunciado a grave crise da dívida que se
abateu sobre a economia nos primeiros anos da década de 80”. Baseado noutros estudos, o autor
assinala que a recessão foi reforçada pelos investimentos públicos para a ampliação da capacidade
produtiva das grandes empresas estatais, e não em gastos sociais, o que atuaria como estabilizadores
anticíclicos; embora é claro, o II PND tenha conseguindo constituir um novo eixo de expansão
econômica.
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sindical afirmava-se no cenário nacional (Mattoso, 1995:138).

A ampliação

democrática iniciada na década anterior, e a relativa preservação da estrutura
industrial do país permitiram que os trabalhadores, apesar da crise e pressionados
pelo processo inflacionário, avançassem na conquista de direitos do trabalho, na
ampliação dos espaços de negociação coletiva, na criação de novos organismos de
base, de centrais sindicais nacionais alcançando um amplo reconhecimento social,
através da confrontação com o capital e o Estado.

4.1. Difusão de novas tecnologias e controle da força de trabalho na indústria
metalúrgica
À heterogeneidade que marca a indústria metalúrgica no município de São
Paulo, acrescenta-se a diferenciação quanto aos sistemas de organização e controle do
processo de trabalho e às complexas tecnologias utilizadas na produção. Vale destacar
alguns traços do modo como o capital organiza o consumo da força de trabalho,

29

presentes na realidade que analiso nas décadas de 70 e 80. Passo a caracterizar os
elementos componentes do processo e da organização do trabalho na indústria
metalúrgica, a partir de informações recolhidas de vários estudos e pesquisas, ainda
que desiguais e parciais no que se refere aos ramos produtivos e seus resultados,
divergentes e diferenciados em seus arcabouços teórico-metodológicos. 30

29

Sustento-me na análise marxiana para considerar que: o processo de produção capitalista é tanto um

processo de trabalho, de produção de novos valores de uso, mediante o consumo da força de trabalho
— capacidade potencial criadora de valores, como um processo de valorização, de criação de maisvalia, no qual uma dada quantidade de tempo de trabalho abstrato socialmente necessário tem a
propriedade de criar um valor excedente, que ultrapassa a quantidade de valores, tanto de força de
trabalho, quanto de meios de produção consumidos. Marx (1985); Marx (1978); Brighton Labour
Process Group (1976); VVAA (1982); Braverman (1981); Harvey (1990). Os estudos e pesquisas
sobre o processo de trabalho despontaram em meados dos anos 70, expressando as mudanças em
curso nas relações de trabalho fabril e de serviços, e acompanhou a retomada da discussão sobre a
temática no interior da tradição marxista (na qual a formulação de Braverman foi central), ainda que
não se restrinja a esta perspectiva.
30

Recorri à vasta relação de estudos desenvolvidos por várias áreas (engenharia, economia, sociologia

do trabalh) no país, citando aqui algumas coletâneas que se referem ao setor metalúrgico: Fleury &
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Com o desenvolvimento do padrão monopolista a partir dos anos 50,
articulado ao avanço de novos paradigmas produtivos e tecnológicos, difundiram-se na
indústria brasileira os princípios e técnicas tayloristas,31 através das extensas formas de
decomposição, parcelamento e fragmentação de tarefas no processo de trabalho. A
expansão do taylorismo,32 no contexto da modernização industrial, ocorreu associada à
introdução das técnicas do fordismo,33 com a produção em massa de produtos
homogeneizados, a crescente utilização das linhas de montagem com o controle dos
tempos e movimentos do trabalho, a produção em fluxo contínuo. Desnecessário dizer
que as práticas do fordismo e do taylorismo assumiram formas peculiares, dadas as
condições gerais da economia e da luta de classes no país.
Alguns estudos, analisando as particularidades do processo produtivo sob a
ditadura militar, estabeleceram relações entre as despóticas formas de organização e
gestão do trabalho, no interior das fábricas, e os mecanismos políticos e jurídicos
repressivos sobre o conjunto dos trabalhadores (cf. Humphey, 1982; Fleury, 1983;
Leite, 1985). Outros estudos identificaram ainda, no mesmo período, a recorrência à
Vargas (orgs., 1987); Feury & Fischer (orgs., 1987); Neder (1988); Abramo (1990); Castro & Leite
(1990); Ferretti et al. (1994), Hirata (org. 1993).
31

Em 1931, foi criado o IDORT (Instituto Racional de Trabalho) pelo empresariado paulista, entidade

que articulou os esforços de introdução do taylorismo no país, centrando iniciativas na difusão de seus
princípios orientados para a socialização e disciplinarização da emergente força de trabalho industrial.
Tem-se aí a perspectiva de criação de um “novo tipo humano, um novo tipo de trabalhador”, como
analisou Gramsci em Americanismo e fordismo. As técnicas tayloristas, fornecedoras das normas e
métodos de organização do trabalho, só encontraram contexto favorável de implantação, nos anos 50,
período de instalação da indústria automobilística que, no tocante ao processo de trabalho, foi também
propulsora da produção em massa segundo as técnicas fordistas. Á respeito, ver Vargas (1985).
32

Braverman (1981), em seu livro obrigatório sobre o tema, enfatiza que o taylorismo pertence à

cadeia de desenvolvimento dos métodos e organização do trabalho no seio das relações capitalistas de
produção. O autor, partindo das formulações de Marx, analisa as mudanças ocorridas no processo de
trabalho na fase monopolista, situando o significado da divisão do trabalho para o processo de
controle e adaptação dos assalariados no âmbito do processo de trabalho, especialmente sob a lógica
das formas da “gerência científica”.
33

Uso aqui o termo fordismo, em sua acepção mais restrita, designando a forma constitutiva da

organização da produção ao longo deste século, portanto, como uma variante nos processos de
trabalho, não se referindo a um modo determinado de organização societal. Ver Mattoso (1995);
Antunes (1995); como modo de vida, ver Gramsci (1974); Clarke (1991); Harvey (1992); Mota (1992
e 1995).
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variantes racionalizadoras, psicologizantes e persuasivas, que aperfeiçoam os modelos
taylorista e fordista, tais como a rotação, o enriquecimento de cargos e os grupos semiautonômos, com o objetivo de prevenção de conflitos no processo produtivo,
obviamente sem alterar a dinâmica que os determina (cf. Fleury, 1987, e Fischer,
1987).
O padrão de desenvolvimento alcançado pela indústria brasileira naqueles anos
é caracterizado por alguns autores como típico de um “fordismo periférico” (Lieptz,
apud Leite, 1994:127-128, e Mota, 1995:43), denominação referente à nova divisão
internacional do trabalho dos anos 70, que criou possibilidades de rápida
industrialização em países periféricos, e à relação entre estes e as economias centrais.
Assim, o modelo aqui implantado apresentaria a tipicidade do fordismo, com o
processo de mecanização, produção intensiva e crescimento do mercado de bens de
consumo duráveis, guardando diferenças relevantes em relação ao modelo dos países
centrais, no que tange aos salários, qualificação, condições gerais de trabalho e
controle e gestão do trabalho.
Um dos estudos mais citados sobre a organização do trabalho nos anos 70 é o
de Fleury (1987), com base em pesquisa realizada em indústrias metal-mecânicas da
grande São Paulo, automatizadas ou não. Este pesquisador identificou um esquema
predominante, ao qual denominou de “rotinização do trabalho”

34

que, mesmo

contendo alguns elementos constitutivos básicos do taylorismo, apresentava
especificidades próprias do padrão de acumulação brasileiro. Ainda que este
esquema tenha se sobressaído no setor metal-mecânico é possível sua generalização,
indicando como nos anos 70, as fábricas modernas se beneficiaram da exploração do
trabalho, recorrendo à contínua rotatividade da força de trabalho e aos mecanismos
de contenção e disciplinarização do operariado para os propósitos de intensificação
da produtividade, sem necessariamente introduzir mudanças tecnológicas ou mesmo
de gestão do trabalho. Portanto, era uma estratégia de procura do lucro através da
34

Para o autor, “basicamente a rotinização do trabalho, implicava, em nível da fábrica na criação de

um sistema de apoio à produção que planejasse a tarefa até o ponto em que esta pudesse ser entregue a
uma pessoa desprovida de conhecimento sobre o produto e o processo. As tarefas planejadas assim,
simples e individualizadas, permitiram a substituição temporária (por falta) ou permanente (demissão)
dos trabalhadores. Ao mesmo tempo a rotinização implicava a existência de altas hierarquias para as
tarefas de coordenação” (Fleury, 1987:90).
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mais-valia absoluta, com o aumento da intensidade da utilização do trabalho. Neste
esquema, “o trabalho na produção não é organizado de forma a utilizar a mão-deobra de maneira eficiente, mas sim de forma a desqualificá-la, minimizando a
possibilidade de surgimento de conflitos dentro da fábrica” (Fleury, 1987:97; grifos
meus).
Como observa Oliveira (1972:50), as indústrias dinâmicas, após satisfazerem
o requisito da “técnica de produção”, com o emprego de força de trabalho
qualificada, utilizavam-se abundantemente de trabalhadores semi e não qualificados,
em proporção semelhante às indústrias consideradas tradicionais, com baixos
salários, servindo-se do imenso exército industrial de reserva para fins de
acumulação. 35
Na indústria metalúrgica, o setor metal-mecânico apresenta um nível de
heterogeneidade talvez mais elevado que os demais, tanto em termos dos bens
produzidos (bens de capital e bens intermediários), tecnologia empregada e
organização do processo produtivo, quanto ao porte, origem do capital, etc. Os
produtos são fabricados em pequenos lotes, cuja demanda não é contínua, com
variações em tamanho, complexidade de funções e tecnologia incorporada. A
produção destina-se predominantemente ao mercado interno: empresas estatais
(siderurgia, hidroelétrica), indústria automobilística, petroquímica, empresas do
mesmo ramo e para exportação.36 Estas indústrias operam com processos produtivos
complexos, apoiadas na utilização de maquinaria universal, exigindo um
35

Marx apresenta uma vigorosa e precisa formulação deste pressuposto: “Se uma população

trabalhadora excedente é produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com
base no capitalismo, esta superpopulação torna-se, por sua vez, a alavanca da acumulação capitalista,
até uma condição de existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um exército industrial
de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse criado à
sua própria custa. Ela proporciona às suas mutáveis necessidades de valorização o material humano
sempre pronto para ser explorado, independente dos limites do verdadeiro acréscimo populacional"
(1985, v. II: 200).
36

A indústria de máquinas exportava cerca de 50% de sua produção nos anos 70 para Estados Unidos,

México, Irã e outros países do Terceiro Mundo. A crise que afetou estes países a partir de 1980 e a
concorrência com a produção de máquinas-ferramentas com controle numérico (MFCN) no mercado
mundial provocaram a redução das exportações. Em 1980 o Brasil ocupava o 13º lugar entre os países
produtores de MFCN; em 1988 caiu para o 22º (cf. Abramo, 1990: 35). Estes dados complementam a
análise sobre a indústria mecânica no município de São Paulo apresentada no item anterior.
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departamento de engenharia produtiva com alta capacitação tecnológica e alta
proporção da atividade de trabalhadores qualificados, com elevada intervenção no
processo produtivo. Em conseqüência, a força de trabalho qualificada na indústria
mecânica chega a atingir até 40% do total de pessoal empregado, equivalente ao
dobro da média geral da indústria de transformação (cf. Diaz, 1988:53).
Estas características fazem com que a indústria metal-mecânica utilize
cronogramas flexíveis, de acordo com o tipo de produtos a serem desenhados e
fabricados — portanto, com uma organização da produção dificilmente submetida a
um esquema taylorista e muito menos fordista. Já as empresas fabricantes de bens
seriados, do mesmo ramo, apresentam certas diferenças, por produzirem em maiores
lotes, portanto com possibilidade de uma programação produtiva mais estável, típica
do fordismo.
A investigação de Leite (1985), recorrendo a uma amostra de 19 indústrias
metal-mecânicas paulistas no início dos anos 80, identificou a introdução de novas
tecnologias com a automatização microeletrônica, como um fenômeno ainda restrito
e localizado nas grandes empresas do setor, mas com uma perspectiva de expansão,
dadas as exigências de competitividade. A introdução da microeletrônica fez com
que coabitassem, muitas vezes na mesma fábrica, máquinas automatizadas e
máquinas convencionais.
Estas indústrias introduziram ainda nos anos 70, equipamentos com
microprocessadores, as máquinas-ferramentas com controle numérico (MFCN), e no
início dos anos 80, os sistemas de desenho auxiliado por computador (CAD), de
manufatura com auxílio de computador (CAM) e a combinação de ambos
(CAD/CAM). Estes equipamentos deslocam e substituem o trabalho qualificado,
separaram as funções de programação e execução, antes concentradas em um só
trabalhador, provocando uma modificação significativa no conteúdo do trabalho que
tradicionalmente caracteriza o ramo metal-mecânico. Assim, “expropriam o saber
operário”, resultado do acúmulo da experiência individual dos trabalhadores,
transferindo-o para o programas das máquinas (MFCN), assim pela estreita
articulação entre trabalho de escritório e de execução, o controle do processo
produtivo é transferido para o primeiro (cf. Dias, 1988:59). Como nota Braverman
(1981:18), o trabalhador é “sistematicamente roubado em sua herança profissional”,
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no modo como o capital reorganiza os processos de trabalho com o avanço da ciência
e tecnologia.
As pesquisas indicam ainda que as inovações organizacionais atribuíram aos
trabalhadores qualificados funções pobres de conteúdo, operando uma simplificação
e desqualificação e, ao mesmo tempo, a intensificação do trabalho com a operação
simultânea de várias máquinas. Contraditoriamente ocorria também o aumento da
complexidade nas atividades de preparo das máquinas, exigindo trabalhadores com
maior qualificação em conhecimentos e habilidades técnicas (cf. Leite, 1985)
Uma vez implantada na indústria mecânica, a microeletrônica converteu-se
no eixo da atividade produtiva, dando início ao processo de modificação da
organização e de controle do trabalho, com a introdução de células de produção,
passando de uma estrutura por funções, para a de “processos”; ou seja, no lugar de
seções de tornos, fresas, retíficas, são instaladas “minifábricas” que produzem um
conjunto de peças semelhantes do começo ao fim. Alastraram-se também as práticas
de enriquecimento de cargos, grupos semi-autônomos, como nos projetos das
empresas líderes da indústria de máquinas (Villares, MWM, Sandvik), conforme
conclusões de pesquisas posteriores (cf. Abramo, 1990:34-36). Isso representou a
requalificação ou a eliminação de algumas profissões qualificadas e semiqualificadas
ou de funções na divisão técnica do trabalho, como ferramenteiro, fresador, inspetor
de qualidade, operador vigilante, ponteador, entre outras; em seu lugar surgiram
operários “polivalentes” e “multifuncionais” - técnicos em programação,
computação, eletrônica, etc.
Isso significaria uma mudança na composição técnica da classe trabalhadora
associada a um processo de expropriação do saber dos antigos operários
especializados e privilegiamento de profissionais cuja formação básica se dá fora do
processo de trabalho (técnicos de nível médio e superior) (Abramo: 1988:142-143).

O setor de autopeças, cujas empresas integram o ramo metal-mecânico e
igualmente diversificado, é formado por grandes subsidiárias de capital externo, ao
lado de uma expressiva maioria de pequenas empresas e oficinas especializadas,
administradas de maneira tradicional e pouco formalizadas, em um sistema de
propriedade e controle familiar. O desenvolvimento deste setor esteve fortemente
determinado por sua dependência em relação às montadoras, responsáveis por cerca
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de 73% de seu mercado consumidor, em 1977, e 58% em 1988 (cf. DIEESE, 1988).
A heterogeneidade do setor não se apresenta apenas no porte e na origem do capital
de suas empresas, mas também na natureza dos distintos processos produtivos
encontrados em seu interior. A indústria de autopeças produz cerca de 500 produtos
diferentes, com densidades tecnológicas e escalas de produção muito variadas.
Na tentativa de recuperar a produtividade e os lucros dos alcançados nos anos
70, o setor de auto-peças empenhou-se na produção para o mercado externo,
estratégia através da qual também procurava reduzir a sua dependência em relação às
montadoras, além de manter a produção destinada ao mercado interno de reposição.
De qualquer modo, tanto as novas exigências adotadas pelas montadoras, quanto o
requisito para a exportação necessariamente pressionaram pela padronização,
precisão, qualidade e menores custos das peças, impondo racionalização e
modernização. Com esta meta, desde então, vem ocorrendo a introdução de meios de
operação (MFCN) e de controle e de auxílio de projetos informatizados (CPLs,
CADs) em grande parte das maiores empresas do setor, ainda que de modo muito
incipiente e restrito, não ultrapassando cerca de 3% do total de máquinas nas plantas
antigas e 10% nas novas. (cf. Abramo, 1990: 58). Na indústria de autopeças, também
foi identificado um processo assimétrico de mudanças tecnológicas e de organização
do trabalho. Algumas empresas, como a multinacional alemã Bosch, avançaram em
sofisticados sistemas de informatização da fábrica, articulados a um novo estilo
gerencial de controle da produção, sem introduzir máquinas de base microeletrônica
(cf. Diaz, 1988:37). Introduziram-se processos de racionalização, mediante
alterações apenas na organização do trabalho, pelo menos em sua fase introdutória,
operando com sistema kanban (interno e externo com as montadoras), MRP
(material requeriment planning) e o envolvimento dos operários através dos Círculos
de Controle de Qualidade (CCQ)37 e das células de produção, processos estes que
37

Os programas de CCQ, uma das “invasões japonesas” na organização da produção nas empresas

metalúrgicas a partir de 81-82 e uma estratégia organizacional de controle da organização do
operariado nos locais de trabalho, o que tratarei no capítulo III. “São definidos como “núcleos
voluntários de liderança cooperativa”, cuja estruturação assegura “a participação consciente e criativa,
bem como a identificação pessoal de todos os integrantes dentro de objetivos comuns”. Contando cada
grupo com 10 a 15 operários, competindo entre si na busca de maior produção, para obter “prêmios
ilusórios”, esses grupos cooperativos são a forma encontrada pelo patronato para estimular a
produtividade e melhorar a qualidade dos produtos que a resistência operária põe em risco” (Maroni,
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apresentam relativa autonomia face a equipamentos microeletrônicos, colocando sob
grande pressão e controle os trabalhadores e obtendo resultados no que se refere à
produtividade. É o caso das condições gerais de trabalho de algumas das grandes
empresas do setor nos anos 80, como Weber, Wapsa e Bosch.
Fleury (1987:51-66), na continuidade de seu estudo nos anos 80, identificou
que a rotinização teria sido abandonada pela maioria das empresas que a
empregavam, introduzindo as inovações citadas, por necessidade de eficiência e
competitividade no mercado e, fundamentalmente, para buscar maior controle e
adesão dos trabalhadores, que avançavam em sua resistência e organização nos locais
de trabalho.
O ramo de material elétrico e de comunicações é igualmente diverso e
complexo, englobando a produção de bens eletrônicos de consumo e a indústria de
informática. Essa foi implantada em meados dos anos 70, com significativo número
de empresas, - a maioria nacionais -, resultado da política protecionista do governo
brasileiro, como apontei anteriormente. São empresas que incorporaram certo grau
de inovação tecnológica em relação aos padrões internacionais, associadas a novas
formas de organização do trabalho, exigindo força de trabalho com alto nível de
capacitação técnica; cerca de um terço dos empregados do setor possuem curso
superior (cf. Abramo, 1990). Os salários neste segmento são superiores à média da
indústria, bem como à média dos salários da indústria eletrônica de bens de consumo
duráveis, o que define uma assimetria no interior do próprio ramo produtivo.
A indústria eletroeletrônica se caracteriza ainda por forte concentração de
força de trabalho feminina, semiqualificada e não qualificada, principalmente na fase
de inserção de componentes no trabalho de montagem que, em geral, é transferido
das empresas dos países centrais para sua execução em empresas na periferia, por ser
considerado um dos priores processos técnicos. O conteúdo deste trabalho pressupõe
qualificações baseadas na habilidade manual, destreza, acuidade visual e atenção.
Mas a introdução da microeletrônica tende a alterar estas exigências, na medida em
que elimina parcelas do trabalho manual. De acordo com as pesquisas referidas (cf.
Abramo, 1990:38), a automação nestas fábricas aumenta a precisão, a qualidade e a
1983). Em 1982, segundo a revista Exame, (25 / 08/82, O que está mudando nas fábricas), havia cerca
de 4 mil CCQ em 400 empresas de vários setores produtivos, agrupando pelo menos 40 mil membros
voluntários. Ver ainda Salermo (1987), Hirata (1993).
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confiabilidade dos produtos, controlando ao máximo a incidência de erros humanos,
considerada alta na montagem manual. As inovações nos produtos e nos processos de
produção estariam exigindo outros atributos da força de trabalho, como escolaridade,
capacidade de abstração, responsabilidade e confiança.
Tais inovações resultam em uma tendência crescente de redução de postos de
trabalho, especialmente da força de trabalho menos qualificada. Para se ter uma idéia
da redução de empregos neste ramo industrial, veja-se este exemplo: na fase de
inserção de componentes eletrônicos, a máquina é de quatro a dez vezes mais rápida
que o homem. O efeito é evidente, ressalta Abramo (1990), considerando que apenas
um trabalhador operando uma máquina pode substituir de quinze a vinte
trabalhadores. Outra decorrência, não diferente do que vem ocorrendo no conjunto da
indústria, é o crescimento da tendência de polarização das qualificações: de um lado,
a exigência de alta especialização do pessoal de engenharia e técnicos na
programação dos equipamentos e, de outro, a desqualificação crescente dos
operadores, cujo trabalho se reduz a carga/descarga do equipamento.
O ramo de material de transportes, no qual se localiza a indústria
automobilística, as montadoras, é composto por grandes empresas com manufatura
de fluxo contínuo, predominando a produção em série, onde o ritmo da produção está
determinado pelo ritmo de trabalho — o “arquétipo da fábrica fordista”.
Caracterizada como o setor de ponta mais dinâmico e modernizado da economia, a
indústria de material de transportes tem a liderança na introdução de novas
tecnologias e novos paradigmas organizacionais, impulsionada por seu vínculo direto
ao capital externo. Diaz (1988:37) registra que a automação iniciada nestas empresas
a partir de 1984, foi direcionada em três processos operados simultânea e
articuladamente: a) informatização da fábrica, inclusive a produção; b) automação
microeletrônica com o sistema CAD/CAM, controladores lógico-programáveis
(CPLs), robôs, linhas de montagem de cadência flexível; c) reorganização do
processo produtivo com a introdução dos sistemas just-in-time (JIT) e kanban.38

38

Refere-se a sistemas vinculados ao toytismo. Kanban, sistema de informações que controla a

quantidade de produção em cada processo; administra os estoques, viabilizando o just in time (JIT),
que implica modificações mais globais envolvendo todo o processo (produção, controle de qualidade,
transportes, estoque) ; o princípio é produzir o que é necessário, na quantidade necessária e no
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As novas tecnologias e equipamentos foram implantados, em geral, nas áreas
produtivas com maior absorção de força de trabalho (usinagem, funilaria,
ferramentaria, pintura, montagem final) e nas áreas de apoio (teste, controle de
qualidade, transportes, estocagem e software). Modificaram-se os processos técnicos
da produção e a organização do trabalho, provocando a redução parcial do trabalho
manual apenas nas operações chaves, eliminação de determinadas tarefas,
diminuição dos “tempos mortos” de produção e de movimentação dispensável. Para
os trabalhadores, em contrapartida, tais mudanças significaram a perda da autonomia
do trabalho e a subordinação à cadência dos novos equipamentos com forte desgaste
mental, não obstante tenha ocorrido redução do desgaste físico em alguns setores.
Os trabalhadores tornaram-se prisioneiros da linha de montagem, uma vez que o
ritmo do trabalho passa a ser controlado pelos robôs. Na lógica do capital, estas
mudanças objetivaram maior racionalização e flexibilização da produção, do
emprego e das condições gerais de trabalho (cf. Sousa, 1988; Diaz, 1988).
Vários estudos desenvolvidos na década de 80, acerca dos efeitos das
inovações tecnológicas e de gestão do trabalho na indústria automobilística,
apontaram que ao mesmo tempo, pelo menos naquela etapa inicial, estaria ocorrendo
uma extensão do fordismo nos setores produtivos não integrados à linha de produção
automatizada. Na linha de montagem convencional, a qualidade do trabalho depende
da experiência, ritmo e diversificação de tarefas e habilidades dos manuais do
operário, numa atividade fisicamente extenuante e prejudicial à saúde, cujo critério
central é a intensificação do trabalho para obtenção de maior produtividade. O capital
estaria privilegiando a expansão do controle técnico sobre o conteúdo e o ritmo de
trabalho e assim obtendo um ganho político através do controle dos espaços
conquistados pelos trabalhadores em sua organização interna nas fábricas. Nas
conclusões destes estudos, registra Abramo (1990: 24), a automação microeletrônica
estaria acentuando algumas das características mais marcantes do padrão
taylorista/fordista, tais como a extensão da linha de montagem, o controle dos ritmos
e dos tempos, a separação entre concepção e execução das tarefas. Carvalho &
Shmitz (1990: 151) constatavam que “o fordismo vive no Brasil dos anos 80”, pois,

momento necessário. Sobre o toytismo, recorrer a: Watanabe (1993 ); Hirata (org., 1993); Salermo
(1987); Lojkine (1995); Antunes (1995).
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na indústria automobilística, “as tarefas tornaram-se mais ritmadas pela máquina que
antes e o fordismo, ao invés de ser superado, é intensificado”.39
Estes elementos de base empírica mostram a grande heterogeneidade da
indústria metalúrgica quanto à sua base tecnológica, as formas de gestão e
organização do processo de trabalho, tanto entre ramos e empresas como também
intra empresas.

4.2. Flexibilização e reestruturação produtiva nos anos 80: a precarização e
intensificação do trabalho
Esta rápida abordagem do padrão tecnológico e organizacional da indústria
metalúrgica não tem a preocupação de efetuar uma tipologia, mesmo porque o mais
importante é identificar os determinantes mais gerais de sua caracterização, que as
observações anteriores procuraram indicar. Os processos ocorridos nesta complexa e
dinâmica indústria são uma clara manifestação da inserção dos conglomerados
industriais na dinâmica do monopolismo, sintonizada com a reestruturação produtiva
internacional. Os traços dos processos produtivos evidenciaram, a partir da base
empírica de fonte secundária e restrita utilizada, uma feição heterogênea e híbrida,
com a presença ainda marcante do modelo taylorista-fordista em grande parte das
fábricas, de um lado. E de outro, com a existência hegemonizadora de novas
tecnologias e inovações organizacionais típicas do toyotismo, mesclando-se ao
fordismo.
As mudanças instauradas, no entanto, não é uma transposição mecânica do que
vem ocorrendo nos países centrais, ainda que sofram as mesmas refrações decorrentes
da nova divisão internacional do trabalho, detendo traços universais do capitalismo
mundializado. Estes processos não são simples, e implicam em reter a particuralidade
do capitalismo brasileiro e das condições do mundo do trabalho nos anos 80.
39

Estas conclusões, de certo modo, vão na direção de algumas proposições de que o fordismo em si é

dotado de componente e dimensão flexível, detendo a capacidade de incorporar mudanças
tecnológicas uma a uma, substituindo ferramentas ou alterando a organização das seções de uma
fábrica, sem necessariamente alterar a lógica do sistema como um todo (cf. Clarke, 1991).
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Primeiro, a expansão lenta, incipiente e localizada da automação
microeletrônica, naquelas empresas já no final dos anos 70, não representou nenhum
obstáculo à alta produtividade do trabalho e parece não ter dificultado a
competitividade de seus produtos no mercado externo (cf. Fleury, 1983, Humphey,
1982, e Leite, 1994). Esta situação refere-se à fase de altos níveis de acumulação, sob
os condicionantes econômicos e políticos da ditadura militar, mais precisamente nos
tempos de “milagre econômico”, que garantiram ao grande capital um modo de
consumo da força de trabalho e de organização do processo produtivo apoiado na
intensificação das formas absoluta e relativa de exploração, com baixos salários,
rigidez da disciplina fabril, alta rotatividade, menos do que pela adoção de um novo
padrão tecnológico. Contudo, uma vez adotadas, as novas tecnologias puderam ter o
aproveitamento máximo das possibilidades abertas pelo capital (cf. Leite, 1994:130), o
que foi garantido pela repressão e pelo despotismo fabril, resultando no processo
intenso e extenuante de dilapidação da força de trabalho, sob a autocracia burguesia.
No final da década, em meio à crise da ditadura e ao desaquecimento da
economia, parte das empresas mais dinâmicas recorreram a meios de controle novos e
mais aceitáveis pelos operários, baseados nos CCQ, no enriquecimento de cargos, 40 no
trabalho participativo e na descentralização na tomada de decisões, articulados ou não
a mudanças tecnológicas (processo caracterizado por vários autores como
“neofordismo”); o que se fez sem alteração da lógica taylorista-fordista e das relações
de poder no seu interior. A busca de maior envolvimento e adesão dos trabalhadores
tornou-se um mecanismo para garantir a produtividade, mantendo uma força de
trabalho confiável, cooperativa, responsável e cuidadosa (com os equipamentos, a
qualidade dos produtos, na redução de custos), no exato momento em que a resistência
e a ação dos trabalhadores nas empresas e na sociedade pressionavam por alterações
nas relações de trabalho.
No início dos anos 80, o empresariado adequou-se ao contexto de crise
recessiva, associando a dispensa maciça de trabalhadores à reestruturação da produção,
40

As pesquisas também indicaram que estas inovações não trouxeram nenhuma nova qualificação,

nem um trabalho “enriquecido” para o operariado. A prática de enriquecimento de cargos pressupõe
desqualificação anterior, já que estes grupos operam através da recombinação de tarefas já
desqualificas, fragmentadas, calculáveis e requerendo pouco tempo de treinamento (Brighton Labour
Process Group, 1976; Gorz, 1980) .
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especialmente nas grandes empresas, privilegiando a introdução, com maior rapidez e
intensidade, de tecnologias de base microeletrônica, que, por sua vez, são também
poupadoras de força de trabalho. A modernização tecnológica obedeceu ao imperativo
da acumulação, inerente à lógica do capital, na busca de um novo equilíbrio, que
permitisse a elevação dos lucros e de competitividade no mercado internacional. Esta
estratégia ofensiva do capital, todavia, não foi uma iniciativa puramente econômica,
restrita à escolha de uma “melhor prática tecnológica” (cf. Diaz, 1988:32): foi
sobretudo político-organizacional, alterando relações de produção e de trabalho. O
que implica apreendê-la no confronto capital e trabalho no interior da fábrica,
articulado às relações que se conformavam a sociedade brasileira naqueles anos. O
movimento operário e sindical avançava em suas reivindicações pertinentes às
condições e organização de trabalho, desenvolvendo práticas organizativas no chão
da fábrica, que abriram potencialmente a possibilidade do controle operário e social
da produção, o que trato no próximo capítulo. O empresariado se viu, portanto,
impulsionado a buscar novos mecanismos de controle para manter o comando da
organização do trabalho, posto em questão. Como bem conclui Diaz (1988:63), “o
setor mais avançado do movimento operário enfrenta-se com a estratégia mais
avançada da burguesia”, que empreendeu uma acirrada ofensiva contra a organização
operária no local de trabalho, em especial as comissões de fábrica, inicialmente com
repressão e demissões e, posteriormente, recorrendo a práticas de envolvimento e
adesão do trabalhadores, e acelerando a introdução de mudanças tecnológicas.41 Marx
(1985, vol II:51) aponta o caráter hostil da maquinária, sob o domínio do capital:
A maquinaria não atua, no entanto, apenas como concorrente mais poderoso, sempre
pronto para tornar o trabalhador assalariado “supérfluo”. Aberta e tendencialmente,

41

Conclui Leite (1994:145-146): “De fato, a maior possibilidade de controle com a qualidade e

intensidade do trabalho aberta pelas novas tecnologias se constitui em mais um atrativo para as
gerências, na medida em que permite a substituição da repressão nos locais de trabalho (que se
tornava tanto mais os trabalhadores e o movimento sindical se mobilizavam e organizavam) por novas
formas de controle, baseadas não só na própria maquinaria, mas também em novas formas de
organização do trabalho que permitem à gerência um controle mais estreito do processo produtivo”. A
nova estratégia e cultura empresarial, na questão organizacional, só reafirmam a postura antinegocial
do patronato, com as práticas restritivas ao poder sindical e à organização interna dos trabalhadores
nas fábricas.
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o capital a proclama e maneja como uma potência hostil ao trabalhador. Ela se torna
a arma mais poderosa para reprimir as periódicas revoltas operárias, greves etc.,
contra a autocracia do capital.

No contexto de crise recessiva dos anos 80, o desenvolvimento industrial
brasileiro produziu um grande salto no sistema produtivo, incorporando tecnologias de
ponta difundidas nos países de capitalismo avançado, com a automação, a
microletrônica, a informática e a robótica, embora com uma difusão parcial, restrita e
de caráter dependente. As inovações tecnológicas inseriram-se na estrutura da indústria
metalúrgica, redefinindo progressivamente as formas de produção do capital e de
controle e organização do trabalho.
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Estes novos processos emergentes adquiriram

centralidade no universo fabril, modificando, mesclando-se, acentuando, sem, contudo
substituir a rigidez do esquema taylorista-fordista, impondo a flexibilização da
produção e da força de trabalho (cf. Antunes, 1995:16).
A predominância do fordismo na indústria metalúrgica, porém compondo ainda
com novos processos produtivos derivados do toyotismo, confirmada pelos estudos
empíricos, só pode ser apreendida no âmbito da nova divisão internacional do trabalho,
com a capacidade do capital multinacional em operar deslocamentos geográficos de
sistemas fordistas de produção para os países periféricos, aproveitando-se da
vulnerabilidade de uma força de trabalho mal paga e da baixa segurança no emprego,
como aponta Harvey (1992:146). É o que ocorre, por exemplo, na linhas de montagem
do ramo de material eletroeletrônico e de comunicações, com um processo de trabalho
repetitivo, exaustivo, desqualificante, com alto grau de parcelamento, desgaste físico e
mental, realizado por alto contingente feminino da força de trabalho, além de
ampliação do trabalho precarizado e terceirizado. Esta situação sugere a instalação de
uma versão “abrasileirada” ou de uma nova versão do “fordismo periférico”,
42

Esta interpretação não contém nenhum determinismo tecnológico; entendendo que “a tecnologia

revela a atitude do homem diante da natureza, o processo direto de produção de sua vida, e, portanto,
das condições de sua vida social e das idéias e representações espirituais que dela se derivam” (Marx,
v. I, 1985). Marx mostra exatamente que a tecnologia é a forma material do processo de trabalho,
através da qual se expressam as forças e relações que servem de base à produção, portanto, como
resultado do processo histórico e social. O móvel das transformações tecnológicas, sob o capitalismo,
está no imperativo de sua valorização incessante, através da intensificação da produtividade do
trabalho. Sobre o tema ver Braverman (1988); Gorz (1980); Harvey (1990).
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designação já referida, adaptado aos tempos de reestruturação produtiva, uma vez que
as formas industriais totalmente novas se expandiram nos países centrais, integradas
aos deslocamentos dos sistemas fordistas e a uma rede de subcontratação. Dinâmicas
que, permitiu a Humphrey (1990) caracterizar a implantação de novos métodos de
trabalho nas empresas brasileiras, de um “just-in-time taylorizado”.
Em suma, traços marcantes da flexibilização em andamento no capitalismo
internacional são claramente identificados nos processo produtivo, nas relações e no
mercado de trabalho referente à estrutura da indústria metalúrgica no município de São
Paulo, mas de um modo muito diverso e em outra temporalidade. Traços que se
mostram não como mera reprodução, nem como dualidade, mas com uma estreita
interpenetração aos processos consolidados nos países centrais. O complexo industrial
metalúrgico assume a feição particular de uma indústria dinâmica em uma economia
subordinada e periférica.
Pode-se afirmar, a partir das considerações em torno da indústria metalúrgica e
das várias referências de análise citadas, que os resultados da reestruturação produtiva
iniciada ao longo dos anos 80 têm significado o aprofundamento dos traços mais
perversos que marcam as relações entre o capital e trabalho no país. Condições gerais
de trabalho associadas obviamente à queda do poder aquisitivo dos salários, ausência e
deficiências das políticas sociais públicas de seguridade social (previdência, saúde e
assistência social), educação, etc., conduzindo à produção crescente da miséria e
pauperização.

Trata-se, pois, de um processo que aprofundou “a tradicional

flexibilidade do mercado de trabalho brasileiro (caracterizado pela mais ampla
liberdade das empresas contratarem e dispensarem suas trabalhadores segundo as
oscilações econômicas, mantendo um estoque mínimo de empregados estáveis)”
(Mattoso, 1995:187, nota 73). Um dos aspectos mais decisivo das mudanças ocorridas
se refere à precarização das relações de trabalho, com a utilização extensiva da
terceirização e da subcontratação que se alastram sob várias condições de
informalidade: trabalho sem carteira, crescimento de formas de contratação atípicas,
recurso compulsório a horas extras e férias coletivas, atribuições profissionais
indefinidas, mobilidade dos trabalhadores a critério das empresas, trabalho polivalente,
natural (“jeitinho”, “quebra-galho”) ou “incitado” (pressão do desemprego, perspectiva
de qualificação profissional). Como analisa Meneleu Neto (1998:103), todas estas
formas de informalidade que marcam historicamente o mercado de trabalho no país
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não configuram “um fenômeno desvinculado do desemprego, mas é produzido através
dele”. O fato de a “informalidade” das relações de trabalho amortecer os impactos
sobre as taxas de desemprego aberto, apenas expõe as formas “ocultas de
desemprego”.
Faz-se necessária uma rápida incursão acerca do caráter e do significado desta
transformação do capitalismo neste final de século, sustentada em alguns autores que,
empregando os instrumentos analíticos concebidos por Marx, a submeteram a uma
rigorosa avaliação. Não há aqui nenhuma pretensão de retomar o debate
contemporâneo,
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aprofundando esta análise. Estas referências têm o objetivo apenas

de demarcar as determinações e nexos mais amplos destas alterações no mundo do
trabalho, para captar as particularidades que assumem no âmbito do objeto deste
estudo, com a clareza de que o movimento operário e sindical brasileiro, a partir de
meados dos anos 80, apenas começava a se defrontar com as implicações postas por
estas mudanças, que assumiram configuração mais abrangente e complexa nos anos
90. O fundamental é ressaltar que o operariado metalúrgico, como o conjunto da classe
trabalhadora, se viu frente a transformações de suas condições materiais de existência,
que acarretam conseqüências profundas “no universo da subjetividade, da consciência
do ser social” (Antunes, 1995:59).
As profundas transformações operadas na dinâmica internacional a partir dos
anos 70/80 engendraram um conjunto de processos que questionaram na base o
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A referência dos autores inserida neste debate é vasta. Oriento-me, sobretudo em Harvey (1992);

Lojkine (1995); Clarke (1991). Entre as formulações de autores nacionais, em análises mais
abrangentes, recorro ao rico ensaio de Antunes (1995), que não só apreende “as metamorfoses” em
curso no mundo contemporâneo, alterando a materialidade e subjetividade da “classe-que vive-dotrabalho”, mas explicita as tendências analíticas de vários autores, numa fecunda interlocução crítica,
reafirmando a centralidade da categoria trabalho. Recorro ao ensaio de Teixeira (1998), sustentado na
análise marxiana de O Capital e as Teorias da Mais-Valia, destaca as novas formas de produção de
mais-valia, o que significa atualizar a teoria do valor; o autor estabelece o confronto crítico com a
“razão filosófica” (Habermas; Giannotti) e a com a Escola da Regulação Francesa (Aglietta). Busco
fundamentação também no estudo de Mattoso (1995) que, resgatando o pensamento econômico
contemporâneo, analisa os movimentos geradores da constituição e crise do padrão de
desenvolvimento característico do pós-guerra, seus múltiplos efeitos sobre o mundo do trabalho nos
países avançados, em meio a emergência da terceira revolução industrial, como sustenta. Destaca-se
em suas formulações, o tratamento da inserção do Brasil nestes processos, nas condições particulares
de seu desenvolvimento econômico-social.
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modelo fordista de produção e o padrão keynesiano de regulação social, 44 implicando
reestruturação dos Estados nacionais e suas relações com as classes sociais, em
reorientação do fundo público45 a favor dos oligopólios, retraindo os investimentos nas
áreas de seguridade social, políticas de salários e emprego, saúde e educação. Estes
processos apontavam para a incapacidade do fordismo e do keynesianismo em conter
as contradições e às crises cíclicas inerentes ao capitalismo.
A reversão deste quadro no enfrentamento da crise, caracterizada no capítulo
anterior, se expressa na racionalização da produção industrial, reestruturação e
intensificação do controle do trabalho e, no reajustamento social e político, com a
implantação de políticas de cunho neoliberal, adequando o Estado às novas
configurações produtivas.
Na análise de Harvey (1992), a transformação da economia política do
capitalismo no final do século XX vem se concretizando em um processo de
transição rápida, ainda não suficientemente definido e compreendido, que condensou
sob a denominação de “acumulação flexível”, marcada por um confronto direto com
a rigidez do fordismo, apoiada na flexibilidade dos processos e mercados de trabalho,
dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se
pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação
flexível envolve rápidas mudanças de padrões do desenvolvimento desigual entre
setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento
no emprego no chamado setor de serviços, bem como conjuntos industriais
completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas (Harvey, 1992:140).
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Na raiz destes processos, encontra-se a queda da rentabilidade dos grandes oligopólios, expressão

empírica da tendência gradual da queda geral da taxa de lucro, tendência que, segundo Marx, é da
essência do modo capitalista de produção, originária das contradições que lhe são inerentes. Análise
fundante sobre as crises do capitalismo, encontra-se em Marx (v. II e III, 1986).
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Como sustenta Oliveira (1988:8), a noção de fundo público constitui-se em conseqüência das

políticas anticíclicas keynesianas, como “o pressuposto do financiamento da acumulação do capital,
de um lado, e, de outro, do financiamento da reprodução da força de trabalho, atingindo globalmente
toda a população por meio dos gastos sociais”. E, como tal, é expressão do processo da luta de classes,
na distribuição e apropriação de parte deste excedente ao transitar para a esfera pública, o que não
elimina, nem a criação do valor, nem o confronto imediato capital e trabalho na esfera da produção.
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Apreendendo as mudanças em curso no trânsito da rigidez à flexibilidade,
Harvey (1992) as compreende no interior dos “elementos e relações invariantes”,
próprias do movimento contraditório do capital, portanto, como estratégias para sua
reprodução e perpetuação. A acumulação flexível constituiria em “uma combinação
particular e, quem sabe, nova de elementos primordialmente antigos no âmbito da
lógica geral da acumulação do capital” (Harvey, 1992:184, grifos do texto). Desse
modo, o autor se distancia tanto daqueles que identificam nestas mudanças a
superação do modelo produtivo do fordismo, quanto daqueles que alegam não haver
nenhuma novidade na busca capitalista de maior flexibilidade. Em suas palavras,
tem-se uma cuidadosa ponderação:
A insistência de que não há nada essencialmente novo no impulso para a
flexibilidade e de que o capitalismo segue periodicamente estes tipos de caminhos é
por certo correta (uma leitura cuidadosa de O Capital de Marx sustenta esta
afirmação). O argumento de que há um agudo perigo de se exagerar a significação
das tendências de aumento da flexibilidade e da mobilidade geográfica, deixandonos cegos para a força que os sistemas fordistas de produção implantados ainda têm,
merece cuidadosa consideração. [...] Mas considero igualmente perigoso fingir que
nada mudou, quando os fatos de desindustrialização e da transferência geográfica de
fábricas, das práticas mais flexíveis de emprego do trabalho e da flexibilidade dos
mercados de trabalho, da automação e da inovação de produtos olham a maioria dos
trabalhadores de frente (Harvey, 1992:179, grifos meus).

Outro ângulo é explorado por Clarke (1991:125) ao reconhecer a emergência
de novas formas de produção e de regulação, ainda que não muito precisas
introduzidas pela ofensiva capitalista como um “meio de desqualificar, desorganizar
e intensificar o trabalho”. O autor, porém, é categórico em afirmar que “não há nada
de pós-fordista nesta reestruturação”, e, demarcando uma polêmica, sustenta:
um exame cuidadoso da revolução tecnológica fordista mostra que ela marcou o
ápice da penetração do capital na produção, o que significa que o fordismo é
sinônimo da produção capitalista como tal [...] Não há motivo para acreditar que a
produção fordista é inerentemente inflexível. Pelo contrário, os princípios do
fordismo já se demonstraram aplicáveis a uma gama extraordinariamente ampla de
contextos técnicos (Clarke, 1991:128; grifos do texto).
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E conclui, “a crise do fordismo não é nada de novo; é apenas a mais recente
manifestação da crise permanente do capitalismo” (Clarke, 1991:150). Nesta linha, a
reetruturação dos anos 80 expressaria uma nova estratégia de confronto do capital
para restaurar o controle sobre o processo de trabalho e a lucratividade.
Em linhas gerais, a flexibilização implicou alteração na dinâmica
internacional do capitalismo e nas bases da competitividade intercapitalista,
definindo uma nova configuração geográfica político-econômica e a formação de
grandes blocos de integração. Processos que, impulsionados pelas tecnologias de
comunicação, envolvem também uma “compressão do espaço-tempo” nos termos de
Harvey (1990: III), possibilitando a difusão imediata das informações e tomada de
decisões em escala mundial.
Os sistemas flexíveis geraram uma nova visão “integrativa e cooperativa” do
capital, através da formação de redes de multiindústrias supranacionais que integram
financiamento, fornecimento e produção sob o comando do grande capital
oligopólio. Ao mesmo tempo, estabeleceram-se a descentralização, terceirização e
horizontalização da produção, cujo o modelo é a “industria enxuta”, motivadas pela
redução dos custos, favorecendo a redução da força de trabalho e uma crescente
complementariedade intersetorial (cf. Mattoso, 1995: II). A nova organização do
capitalismo internacional esteve relacionada ao desenvolvimento e reorganização, do
sistema financeiro global, estabelecendo formas relativamente autônomas de
coordenação, independentes do controle dos estados-nacionais — um mercado de
dinheiro “sem Estado” (Harvey, 1990:152-156; Mattoso, 1995: 57-58).
Neste cenário de transformações, o desenvolvimento tecnológico digital de
base microeletrônica, as pesquisas de novos materiais, a química fina, a biotecnologia
— expressão do progresso da ciência, apropriada pelo grande capital que direciona
seus avanços e subordina-a aos seus interesses — têm tido papel significativo na
alteração da dinâmica do processo produtivo e de todo sistema capitalista. O novo
padrão tecnológico,46 foi a base material para que o capital intensificasse os meio de
controle sobre o emprego da força de trabalho, já enfraquecida pelos efeitos da crise e
do desemprego em níveis sem precedentes, especialmente nos países avançados.
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A natureza deste perfil tecnológico é caracterizada como uma “terceira revolução industrial”,

“revolução informacional”, “revolução técnico-científica”, conforme Mattoso (1995), Lojkine (1995)
e Shaff (1993).
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Assim, a restruturação produtiva concentrou suas iniciativas na alteração do processo
de trabalho e no controle da força de trabalho, tornando-se o núcleo peculiar das
estratégias do capital para a reversão da crise.
Ora, em se tratando do modo capitalista, a razão é vital. Como se conhece, a
base material da produção capitalista está na dupla dominação do capital sobre o
trabalho: pela propriedade dos meios de produção e na forma de controle real sobre o
processo de trabalho.

47

O capitalista, quando compra força de trabalho na esfera da

circulação na intermediação prévia do mercado de trabalho, adquire um potencial de
trabalho, uma força que só se realiza, só se transforma em trabalho, ao aliar-se aos
meios e condições de trabalho que pertencem a outro. Esta força de trabalho, para ser
transformada em força produtiva do capital, exige do capitalista o controle acirrado
sobre o trabalhador no processo produtivo. O controle do consumo da força de trabalho
é, portanto, pressuposto e condição para criação e adição crescente de valor na
produção e do crescimento da taxa de lucro. A questão é vital para perpetuação do
capitalismo, porque se trata, exatamente, da conversão da capacidade de um alto
contingente de homens e mulheres de realizarem uma atividade produtiva em
condições de trabalho assalariado e alienado, no qual a maior parte do conhecimento,
das decisões técnicas e os mecanismos se encontram fora do controle de quem realiza
o trabalho, controle que se volta contra ele.
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“Com a cooperação de muitos trabalhadores assalariados, o comando do capital converte-se numa

exigência para a execução do próprio processo de trabalho, numa verdadeira condição da produção.
[...] A direção do capitalista não é só uma função específica surgida da natureza do processo social de
trabalho e pertencente a ele, ela é ao mesmo tempo uma função de exploração de um processo social
de trabalho e, portanto, condicionada pelo inevitável antagonismo entre o explorador e a matéria
prima de sua exploração. [...] Além disto, a cooperação dos assalariados é mero efeito do capital, que
os utiliza simultaneamente. A conexão de suas funções e sua unidade como corpo total produtivo
situa-se fora deles, no capital que os reúne e os mantém unidos. A conexão de seus trabalhos se
confronta idealmente, portanto como plano, na prática como autoridade do capitalista, como poder de
uma vontade alheia, que subordina sua atividade ao objetivo dela. Se portanto, a direção capitalista é
pelo seu conteúdo, dúplice, em virtude da duplicidade do próprio processo de produção que dirige, o
qual por um lado é processo de valorização do capital, ela é quanto à sua forma despótica.[...] O
capitalista não é capitalista porque ele é dirigente industrial, ele torna-se comandante industrial porque
é capitalista” (Marx, v. II.,1985:263).
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Harvey (1992:119) retoma a complexidade da questão do controle do trabalho
para o capital,

48

pois se trata de um processo que envolve “alguma mistura de

repressão, familiarização, cooptação e cooperação, elementos que tem de ser
organizados não somente no local de trabalho como na sociedade como um todo”.
Foi este o significado e o alcance objetivo do fordismo do pós-guerra, tomado menos
como sistema de produção em massa do que como modo de vida societário. Gramsci
(1974:166) apreendeu este movimento do capital ao identificar que o americanismo e
o fordismo do início do século nos Estados Unidos, ainda em seu estágio preliminar,
mas já correspondendo “ao maior esforço coletivo até hoje verificado para criar, com
velocidade sem precedentes, e com uma consciência de propósito sem igual na
história, um novo tipo de trabalhador e um novo tipo de homem”. A hegemonia que
“nasce da fábrica”, combinando coerção e consenso, atinge o “modo de viver, pensar
e sentir”, articula questões familiares, de sexualidade, de conduta, estabelecendo um
comportamento ético e moral para um trabalhador “adequado ao novo tipo de
trabalho e de processo produtivo”. Simionatto (1995:90) registra que com o
fordismo,
assiste-se [...] a uma mescla fortíssima entre a esfera da produção e a esfera da
reprodução. O capital invade a vida íntima dos indivíduos, seja sob a forma
acentuada de mercantilização da satisfação de necessidades, seja sob a forma de
controle capilar do comportamento moral dos trabalhadores. No contexto da vida
pública, assiste-se a uma integração recíproca de mercado, sociedade civil, Estado,
governada por interesses do grande capital, que requerem uma reestruturação global
da vida social, econômica e política.

Nesta trilha de preocupações, Harvey (1990:119) relembra que, na trajetória
do capitalismo, a disciplinarização dos assalariados para os propósitos de valorização
48

A questão do controle sobre o trabalho possui uma relevância no debate contemporâneo sobre a

natureza do processo de trabalho no capitalismo, no interior da tradição marxista, especialmente a
partir das formulações de Braverman, que sugere ser a separação entre concepção (gerência) e
execução (trabalho) o centro da organização e controle do processo de trabalho no monopolismo. Suas
proposições receberam várias críticas; primeiro por não considerar a resistência dos trabalhadores à
implantação do taylorismo, obrigando o capital a buscar meios novos para obter sua adesão,
participação e consentimento e, por omitir os componentes subjetivos do trabalho. Sobre esta
polêmica ver, além de Braverman, o balanço de Ramalho (1991) e Harvey (1990:116-126).
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do capital foi um processo prolongado e de difícil maturação, exigindo a sua
renovação constante com a incorporação de novas gerações à força de trabalho.
Entendo que a atualização desses processos se impõe pelas próprias exigências de
consolidação do novo padrão de acumulação flexível, que também não devem ser
consideradas no sentido restrito da técnica de produção, 49 implicando a formação de
um modo de regulação sociopolítica que lhe corresponda. Os processos de controle
não são produtos mecanismos de tendências econômicas e tecnológicas, mas,
resultados do confronto da lógica capitalista e os interesses do trabalho, no âmbito da
produção e reprodução ampliada do capital. A luta pelo controle, sob a égide do
capital, é permanente e “cada resolução do conflito é apenas a base para a sua
renovação” (Clarke, 1991:129).
Antunes (1995:80) lembra que o controle da força de trabalho no sistema de
organização flexível da produção, “supõe necessariamente o envolvimento do
trabalho, acarretando o estranhamento do trabalho, sua ‘alienação’ do trabalho, que
se torna menos despótico e mais manipulatório”. Nesta linha estão os CCQ, o
trabalho em grupo participativo’, “objetivando uma nova forma de controle para a
obtenção de maior produtividade do trabalho e a criação de uma cultura de
identificação com o ideário da empresa, que o trabalhador assume como a sua
empresa” (cf. Watanabe, 1993, grifos do texto).
O processo de acumulação flexível produziu uma radical reestruturação do
mercado de trabalho nos países avançados, redefinindo a composição e distribuição
da força de trabalho, seja pela tendência crescente de redução quantitativa do
operariado fabril, expresso nos altos níveis de desemprego estrutural e ampliação da
força de trabalho sobrante, seja pela redução do emprego regular, com a imposição
de regimes e contratos de trabalho mais flexíveis, através do crescimento do trabalho
parcial, temporário, precarizado e terceirizado; seja pela expansão do assalariamento
no setor de serviços; seja pela incorporação marcante de grande contingente de força
de trabalho feminina, principalmente no emprego precário. Definiu-se no mundo do
49

O próprio Harvey (1990, parte IV) sugere esta cautela, porque a flexibilização do capital vem

acompanhado de uma virada cultural para o pós-modernismo, mercantilizando todas as formas
culturais e acentuado o novo, o efêmero, o fugaz, o fugidio, o contingente da vida moderna, na qual, o
individualismo exacerbado se põe como condição necessária, e. desse modo, rompendo com valores
mais sólidos do fordismo.
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trabalho, “uma processualidade contraditória e multiforme”, [portanto] de maior
heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe trabalhadora”, como
sintetiza Antunes (1995:41-42, grifos do texto).
Harvey (1992: 143-145) apresenta em seu estudo uma nova configuração do
mundo do trabalho nos países de capitalismo avançado. No centro do processo
produtivo se constitui um grupo, em decréscimo quantitativo na escala mundial,
formado por trabalhadores especializados, assalariados em tempo integral, com
vínculos permanentes e maior segurança, ocupando posições estratégicas nas
empresas. Ao mesmo tempo, esta parcela de trabalhadores estaria mais sujeita ao
envolvimento e manipulação das organizações empresariais, portanto, “mais adaptável,
flexível, e se necessário, geograficamente móvel” (Harvey, 1992: 144). Na periferia do
núcleo produtivo, encontram-se dois subgrupos distintos. No primeiro, trabalhadores
assalariados também em tempo integral, com menor especialização, mas que podem
ser facilmente substituídos, em face da grande oferta no mercado de trabalho. O
segundo segmento é formado por uma massa enorme de assalariados, um
subproletariado moderno (Antunes, 1995: 52), compreendendo os trabalhadores
subcontratados e temporários, eventuais e contingenciais, estagiários, aprendizes, sem
segurança no emprego e sem direitos trabalhistas e de seguridade social.
A tendência dos mercados de trabalho tem sido o aumento dos “empregos
flexíveis” e da subcontração empregando amplas parcelas de trabalhadores, excluídas
do processo de trabalho, porém, incluídas no circuito geral da valorização do capital.
Assim, estende-se o trabalho familiar, artesanal, doméstico, os “pequenos negócios”,
estimulando as economias informais e subterrâneas, presididas por relações não
assalariadas. Estas novas formas de trabalho precário incorporam amplos grupos
populacionais, como as mulheres, negros, emigrantes e minorias étnicas, jovens e
crianças, com altas taxas de exploração de trabalho excedente e acentuando a
vulnerabilidade social que carregam. Pode parecer que estas formas de trabalho não
representem uma novidade na subutilizacão da força de trabalho, em relação aos
mercados de trabalho “duais” de períodos anteriores; entretanto, elas não só se
expandiram como, principalmente, foram reformuladas sob uma lógica diversa, a da
acumulação flexível, “agora como peças centrais, e não como apêndices do sistema
produtivo” (Harvey, 1992:145). “Constituem-se todos em fornecedores de trabalho
‘materializado’, porque, agora, a compra e venda da força de trabalho são veladas sob
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o véu da compra e venda de mercadorias semi-elaboradas”, analisa Teixeira (1998:
69). O uso de formas antigas e de pequena produção, além de aprofundar a
segmentação do mercado de trabalho, transforma o modo de controle do trabalho, com
um vantajoso efeito para o capital, o “solapamento da organização da classe
trabalhadora e a transformação da base objetiva da luta de classes” (Harvey: idem).
Estas formas são também resultados da terceirização levada a cabo pelas grandes e
modernas empresas, que passaram a sucontratar parte de sua força de trabalho, dada a
crescente articulação e integração de formas produtivas. Também não estariam apenas
sendo subcontratados trabalhadores para executar as atividades mais simplificadas,
mais pesadas e “sujas” da produção. Mattoso (1995: 86-92) assinala que, igualmente o
avanço da informática e de outras tecnologias vem reforçando o trabalho realizado à
distância das empresas, no entanto, a adoção dessa forma moderna de precarização não
estaria ocorrendo por um imperativo tecnológico.
Estes processos ocorreram acompanhados de uma flutuação dos salários,
traduzida em rebaixamento e instabilidade, perdas de direitos, desregulamentação de
legislações e acordos vigentes. As mudanças no universo do trabalho evidentemente
atingiram na raiz a organização da classe trabalhadora, enfraquecendo suas ações de
classe, suas práticas reivindicativas, seus organismos de representação, expresso na
redução dos níveis de sindicalização, na crise dos sindicatos, jogando-os numa ação
defensiva em face à ofensiva capitalista. Tradicionalmente os sindicatos são
vinculados aos trabalhadores “estáveis”, que com o desemprego e a precarização do
trabalho, vem perdendo poder reivindicativo e de negociação, mostrando-se também
incapazes de incorporar estes novos contingentes “à margem”. Enfim objetiva-se
uma “desordem do trabalho”, assumindo a forma de uma crescente “insegurança do
trabalho”, nos termos de Mattoso (1995: 77), que engloba insegurança no mercado
de trabalho, no emprego, na renda, na contratação e a insegurança na representação
do trabalho, na organização sindical e na defesa do trabalho.
Antunes (1995:47-50, grifos do texto) destaca na dinâmica dessas mudanças,
a “alteração qualitativa na forma de ser do trabalho”, que, de um lado, em
decorrência do avanço científico e tecnológico, se configura no peso crescente da
dimensão qualificada do trabalho pela intelectualização do trabalho social. De
outro, gera a desqualificação da força de trabalho, com a desespecialização do
trabalho típico do fordismo com a instalação da polivalência, homogeneização e
192

simplificação de tarefas, expropriando o saber operário, eliminando as qualidades de
seu ofício.50 Configura-se uma “progressiva degradação do trabalho” (Braverman,
1981), que atinge tanto os trabalhadores empregados quanto à massa de
trabalhadores subcontratados e precarizados.
Dentre os efeitos imediatamente diretos das inovações por que passam os
processos de produção, há uma questão central a ser considerada: refere-se à redução
estatística do proletariado industrial, base empírica dos que advogam o fim do
trabalho como categoria fundante da sociedade capitalista contemporânea. Do ângulo
de análise aqui adotado, esta redução é uma das expressões da projeção marxiana
acerca da incorporação crescente do progresso da ciência e tecnologia na produção
social, o que implica em predomínio do trabalho morto sobre o trabalho vivo, com a
elevação da composição orgânica do capital e a conseqüente formação de uma
superpopulação relativa em larga escala. 51 O avanço científico e tecnológico, em que
a ciência torna-se uma força produtiva por excelência, possibilita a crescente
potenciação do trabalho vivo, ao mesmo tempo em que evidencia a sua centralidade
na produção e reprodução social, pois, não há a dispensa o trabalho vivo como fonte
produtora do valor e de mais-valia. Este processo, inerente ao desenvolvimento das
forças produtivas, reduz a incorporação do trabalho vivo e amplia de modo crescente,
o contingente populacional excedente para as necessidades médias do capital (Marx,
1985: 731).
Teixeira, analisando as novas formas de produção de mais-valia na realidade
contemporânea, sustenta ser a subcontração uma nova “fonte externa”, peças centrais
que alimentam as estruturas produtivas dos gigantescos esqueletos mecânicos das
50

Na análise de Lojkine (1995:273-285), a nova configuração do trabalho manual na indústria seria

conseqüência do crescente processo de “interpenetração de funções produtivas e funções ditas
“improdutivas” alterando a anterior clivagem da divisão sócio-técnica, ao impor maior cooperação
entre os trabalhadores, com a qualificação/requalificação de várias funções e atividades e eliminação
de outras”.
51

A elevação da composição orgânica está na base da queda da taxa de lucro, mas que

contraditoriamente como mostrou Marx (O Capital, Livro III) também traz em si os meios de retomar
o equilíbrio da acumulação. Esta elevação expressa de um lado, o resultado da tendência à imperativa
de acumulação do capital, de outro lado, expressa o crescimento da produtividade do trabalho, que
aumenta o valor dos meios de produção. Ora, o avanço tecnológico no processo produtivo, torna
possível que a mesma quantidade de força de trabalho consumida, preserve e amplie ainda mais valor.
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grandes indústrias. O autor argumenta que, levando longe essa radicalização do
trabalho abstrato na contemporaneidade, identifica-se como a subcontratação
potencializa enormemente a exploração da mais-valia, pois, trata-se de uma forma
transfigurada do salário por peça analisada por Marx em O capital. Para isto
Teixeira apresenta as peculiaridades características das formas de pagamento do
trabalho subcontratado; processo de potencialização do trabalho abstrato que se
amplia pelo fato do trabalhador tornar-se ele próprio, uma fonte de auto-exploração,
e de propiciar o surgimento de todo tipo de parasitas que se interpõem entre o
capitalista e o trabalhador: o subarrendamento do trabalho; além de tornar a ação
sindical, supérflua. Teixeira destaca que as novas formas de produção da mais-valia,
se tornam mais veladas e escondidas “sob a ilusão de uma sociedade de produtores
independentes de mercadorias”, revelando ao mesmo tempo um verdadeiro reino de
liberdade, propriedade e igualdade para o capital e repondo em novas bases as leis da
circulação simples de mercadorias.
As coisas se passam agora de maneira diferente: o trabalhador e o capitalista se
encontram e se separam na circulação, no mercado; se confrontam como simples
comerciantes, e não mais na condição de representantes de interesses antagônicos.
Pode haver maior liberdade para o capital? ( Texeira,1998:73, grifos do texto).

Voltando à dinâmica da reestruturação produtiva na economia brasileira nos
anos 80, reafirma-se que sua integração à reestruturação do capitalismo, se deu sob a
condição subordinada e dependente na ordem capitalista mundial, mediada pelas
particularidades de sua formação econômico-social, de sua base industrial e das
relações de classe, o que foi explicitado nas seções anteriores.
Na análise de Mattoso (1995:125), as feições particulares deste quadro de
transformações no universo do mundo do trabalho são apanhadas de um modo muito
preciso: “No Brasil, apesar da incorporação do padrão industrial capitalista
dominante e de sua extraordinária dinâmica de crescimento, não se completou a
constituição do padrão de desenvolvimento, que no pós-guerra, se generalizou a
partir dos EUA”. Nestas balizas gerais da particularidade brasileira, Mattoso
(1995:127) atribuiu um caráter tridimensional à sua crise que se redimensiona, se
atualiza e
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impõe o enfrentamento em tempo real dos problemas referentes ao nosso passado de
atraso, exclusão e heterogeneidade, ao nosso presente de crise do padrão de
desenvolvimento e, [...] ao nosso eventual futuro de incorporação do novo padrão
tecnológico e produtivo e suas conseqüências.

Não houve a articulação de relações salariais, de trabalho, distribuição de
renda, consumo individual e coletivo e acesso a serviços sociais, enfim, de direitos
sociais à capacidade industrial instalada, à alta produtividade do trabalho. Mais que
isto,
na sociedade brasileira enclaves de modernidade convivem com a recriação de
formas antigas de produção, marcadas pela barbárie, traduzidas em formas de
trabalho escravo, na violência das lutas pela terra, em relações presididas pela
dependência pessoal e pelo arbítrio, em formas de trabalho extensivas da força de
trabalho de adultos — homens e mulheres — jovens e crianças, com longas
jornadas, trabalho noturno, remunerações que não atingem o salário mínimo
oficialmente estabelecido (Iamamoto, 1999:179).

As possibilidades de uma outra conformação a estas relações sociais foram
historicamente postas no contexto de crise econômica e política da autocracia
burguesa, com a emergência no cenário social e político da classe trabalhadora, tendo
à frente o operariado fabril concentrado nos pólos mais dinâmicos da acumulação,
aliado à amplas forças democráticas, postulando o protagonismo de um outro projeto
de desenvolvimento societário que não se constituiu. O quadro de transição dos anos
80 significou apenas a implantação de uma situação política democrática (cf. Netto,
1991:44) que, pela ação daquele movimento, conseguiu delinear legalmente um
esboço de espaço democrático e público com a criação de novos direitos sociais e
políticos, expressos na Constituição de 1988. Essa esteve distante das aspirações
daquelas forças sociais e sem conseguir efetivar conquistas reais para a maioria da
população assalariada e empobrecida, carregava a ausência de proposta social e
politicamente apta a direcionar a ultrapassagem dos quadros da democracia burguesa.
No mesmo período avançava a reestruturação produtiva do capitalismo a
partir dos países cêntricos; a ofensiva neoliberal assumia escala mundial, com
matizes diferenciados entre as nações. Condicionantes globais estes que, em meio à
recessão vinda do início da década de 80, à persistência do traço excludente e
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conservador da sociedade brasileira, criador de uma forte cultura política de
dominação e submissão, à derrota eleitoral em 1989, de um projeto e o conseqüente
descenso da mobilização e organização dos trabalhadores e outras forças sociais,
propiciaram o avanço do projeto burguês de hegemonia, nos quadros de uma nova
ofensiva do capital, sintetiza Netto (1996).
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Capítulo III

CONFRONTO OPERÁRIO NAS FÁBRICAS: GREVES E COMISSÕES

1. FECUNDANDO

A

ESPONTANEIDADE OPERÁRIA:

AS

GREVES

DAS

COMISSÕES

(MAIO DE 1978)
1.1. “Braços cruzados, máquinas paradas!”1
As greves de maio a agosto de 1978, encontraram a OSM organizada em
torno dos pontos básicos definidos em seu programa de ação, estruturada em setores
regionais, comissões internas de trabalho e coordenação, com vida e funcionamento
regular. A OSM encontrava-se, sobretudo, com os seus militantes nas fábricas.
Contava ainda, com a sustentação de múltiplas atividades coletivas nas regiões e nos
bairros periféricos, numa rede de relações articuladas pelas comunidades de bases,
associações, grupos culturais, cursos de alfabetização, profissionalização, supletivos,
etc., redutos de resistência operária nos anos de forte repressão.
Fortalecida, a OSM encaminhou desde março de 1978, nas ações e
assembléias sindicais, minuta de reivindicações centradas na questão salarial,
propagandeando um aumento imediato de 21%, a partir de 1º de maio, não
compensável no reajuste e apontando a greve como a forma de conquistá-lo. O clima
que anunciava a possibilidade de ação grevista ganhava corpo desde 1977, com a
campanha pela reposição salarial, encaminhada pelos sindicatos “autênticos”.
A formação de uma chapa de oposição para as eleições sindicais de 1978, o
que analiso no capítulo seguinte, cujo programa centrado na luta contra o "arrocho
salarial" e pela reposição das perdas de 1973/1974, constituiu um dos eixos
privilegiados de divulgação do índice de 21%. A campanha eleitoral da OSM e a
movimentação grevista nas fábricas se mesclaram. Acrescenta-se a isto, a preparação
e a realização do Ato do 1º de Maio Unitário, a primeira comemoração aberta desde

1

Este é o título do documentário "Braços Cruzados, Máquinas Paradas”, de Sérgio Segall e Roberto

Gervitz; uma reconstrução do processo das greves de maio de 78 na capital paulista e da campanha
eleitoral da chapa da OSM- chapa 3.
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1968, no qual as forças mais politizadas das oposições sindicais de várias categorias,
lançaram a palavra de ordem 20% ou greve.2
Estes antecedentes permitem a inferência de que o terreno estava sendo
preparado para a emergência de greves em São Paulo; havia uma clara
intencionalidade no movimento subterrâneo que a OSM e outras forças sindicais
articulavam, sustentados fundamentalmente nas condições de arrocho salarial a que
estava submetida a classe trabalhadora. Mas, foi a eclosão da greve na Ford e Saab
Scania, generalizando-se pelas grandes empresas do ABC, o ponto de efervescência
para irromper o movimento entre os metalúrgicos de São Paulo. Os militantes da
OSM, captando esta tendência em curso, começaram imediatamente a divulgar os
fatos em torno das greves, através de panfletos, colagens de recortes de jornais,
pequenas reuniões. Esta “preparação” é relatada nos depoimentos seguintes:
— “Eu chegava cedo, comprava o jornal. Eu levava para o banheiro
da fábrica: fazia todo o trabalho de imprensa dentro do banheiro. Recortava
as matérias do jornal sobre a greve do ABC. Já havia comentários sobre a
possível greve da Volkswagem. Eu tirava xerox dos recortes e colocava
dentro de um plástico (porque o pessoal lá trabalha com muito óleo), e
passava de máquina em máquina. E eu falava: Se a Volks parar, precisamos
começar a parar por aqui. Se parar qualquer fábrica da zona sul a gente
pára também” (depoimento de Cleodon Silva ao GEP/Urplan).
— “Para mim, o estalo que deu em São Bernardo foi o motor de arranque
[...] Quando estourou a greve da Scânia foi o sinal verde para nós. [...] E tratamos
de agir rápido” (Faria, 1986:306). Para os militantes da OSM, a jornada grevista de
maio de 78 foi o
— “[...] momento por excelência, momento de explosão, quando
começam a aparecer as possibilidades de um enfrentamento mais
2

O 1º de Maio Unitário, ocorreu no pátio de uma igreja em Osasco (em memória a maio de 68 e de

suas greves), promovido pelas OPOSIÇÕES SINDICAIS dos metalúrgicos de SP e Osasco; bancários
de SP; químicos de SP; gráficos de SP; papel e papelão de SP; construção civil de SP e Osasco;
plásticos de SP; Movimento de Oposição Aberto dos Professores de SP; Movimento dos jornalistas de
SP; trabalhadores da Sabesp; alguns setores da Pastoral Operária de SP e Osasco e várias
comunidades e movimentos de bairros. Ocorreu outra manifestação no Sindicato dos Metalúrgicos de
Santo André, convocada pelos "autênticos", na qual as oposições participaram, porém, sem direito a
voz, evidenciado a postura 'reticente' dos sindicalistas.
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generalizado, mais direto com os patrões, o momento mais indicado para a
Oposição afirmar a política que ela havia acumulado durante anos: a
construção de uma estrutura sindical baseada nas comissões de fábrica. A
gente não sabia ainda como organizar estas comissões, como ir junto na
proposta sindical ,mas entendeu que era o momento” (depoimento de V.
Giannotti à autora em dezembro de 1987).
Na raiz da expansão grevista em São Paulo, estavam os núcleos e grupos de
fábrica, organizados clandestinamente; o trabalho molecular e isolado de ativistas
sindicais e militantes desenvolvido nos anos de resistência. Um documento da OSM,
avaliando o ciclo grevista registra:
As fábricas que deram os exemplos iniciais, ou que vieram renovar o ‘fôlego’ do
movimento, contavam com trabalho de grupos internos que, preparavam a greve já
há algum tempo, ou que se organizavam com rapidez para a organização dessas
lutas. Das primeiras 10 fábricas que entraram em greve em São Paulo, oito delas
tinham trabalho da Oposição Sindical; das primeiras 30 fábricas, a metade possuía
militantes da Oposição trabalhando nelas; 2/3 dos membros da Chapa 3 da Oposição
Metalúrgica trabalhavam em fábricas com mais de 500 operários, todas entraram em
greve ou conseguiram aumentos ameaçando parar (cf. doc. “Expansão do Ciclo de
Greves”, OSM-SP,1978).

A presença dos integrantes da OSM neste movimento, é incontestável.
Também nas empresas onde trabalhavam metalúrgicos ligados à Chapa 2 da
Renovação Sindical ocorreram greves, como nas grandes Siemens e Philco. Estas
informações não significam, no entanto, que as numerosas paralisações que
ocorreram de maio a agosto tenham sido previstas e organizadas pelas lideranças
operárias. Os grupos organizados estavam enraizados nas empresas de maior porte,
outros espalhados em várias fábricas, porém, restritos em face às dimensões
assumidas pelo movimento grevista, que foi muito mais amplo que a capacidade de
inserção e trabalho da Oposição Sindical e outras forças.3
3

De maio a agosto, aproximadamente 117.231 trabalhadores em 132 empresas metalúrgicas

realizaram greves, conseguindo um aumento salarial médio de 15% e de 10% de antecipação.
Registra-se ainda nos arquivos do Sindicato a existência de cerca de 103 Acordos de Salários, sendo a
maior parte efetivada via grupo ou comissão de fábrica. Cf. Jornal O Metalúrgico, no.266/agosto/78,
órgão do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.
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A reconstrução do percurso das greves nas empresas da capital, parece-me
esclarecedora para se identificar as condições e o processo de emergência das
mesmas, bem como a presença e atuação dos militantes de Oposição. Para isto,
detenho-me na análise de greves em quatro empresas.4 A escolha não é aleatória,
uma vez que estas paralisações tiveram um papel não só no avanço do movimento,
mas principalmente foram basilares para as definições posteriores da OSM.
A primeira fábrica a entrar em greve foi a Toshiba do Brasil, multinacional
japonesa, produtora de motores elétricos e geradores, com cerca de 600 operários,
onde trabalhava na ocasião, o encabeçador da Chapa 3, da Oposição. Desde o
primeiro momento, esta greve expôs algumas novidades na forma de ser do
movimento por fábrica em São Paulo, gerando também perplexidade e indagações
para a própria OSM, que confrontava suas propostas e experiência com a nova
dinâmica posta no cotidiano das greves. O depoimento que se segue deixa claro as
dúvidas dos militantes da OSM, diante da possibilidade de formação da comissão de
fábrica, para abertamente conduzir a greve, quando os operários da Toshiba
anunciaram a disposição de paralisar o trabalho.
— “O companheiro da Toshiba coloca em reunião que a fábrica
estava para entrar em greve. E pergunta: ‘Como é que a gente faz com a
questão da comissão de fábrica: - tira a comissão ou não tira’ Esse momento
para mim é inesquecível, porque nós tínhamos toda a teorização do comitê de
empresa. E aí aparece: tira ou não tira comissão? Cadê os teóricos da
comissão de empresa? Ninguém se posicionou. [...] É que aí entrava num
jogo político difícil: tira a comissão e o pessoal é demitido! Neste momento
começava a avaliação da comissão! — Nós não tínhamos nenhuma
experiência. Contava-se nos dedos quem teve experiência no passado, antes
de 64, ou quem estava em 68. Nós não tínhamos, enquanto grupo militante
operário, nós não tínhamos idéia do que era o movimento de massas. Poucas
pessoas ali conheciam o era uma greve de fato [...] A classe operária que,
4

Ricas experiências de greves fabris com a formação de comissões ocorreram ainda, nas indústrias

Ingersoll Rand, FSP, Máquinas Piratininga, Filtros Man, Philco, MWM, Sprecher-Shurk, Jurubatuba,
Sofunge, Arno, Siemens. Em cerca de 35 empresas, as comissões de fábrica foram reconhecidas pelos
patrões. Em 13, as comissões conseguiram estabilidade de 1 a 2 anos. Cf. Boletim “Comissão de
fábrica”, maio de 1978, OSMSP; ver ainda Comissão de Fábrica, Vozes/OSMSP, 1981.
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sofreu uma grande renovação nos últimos dez anos, com a expansão
industrial do ‘milagre’, também não tinha experiência de movimento de
massa. Mas os trabalhadores se lançam na luta, antes mesmo de qualquer
direção. Aliás, direção na maioria das vezes pega o bonde andando! E
naquele momento não dava para definir, nem mesmo no nível da
espontaneidade do próprio movimento, as orientações; o que se alterou logo
depois da greve da Toshiba” (depoimento de Cleodon Silva ao GEP/Urplan).
A avaliação das condições para a formação da comissão foi legada aos
próprios operários da Toshiba, que paralisaram a fábrica, criaram a comissão e
abriram o caminho para o desenvolvimento de outras tantas nas greves que se
seguiram. Recorro ao relato da greve feito por Anísio Batista:
A greve de maio na Toshiba se deu em função do salário baixo. Teve influência o
movimento grevista que começou na indústria de automóveis de São Bernardo [...]
Pararam três seções; a usinagem, prensas e rolamento de motor. Com estas paradas
por duas horas, fatalmente as outras seções terminariam por desligar as máquinas. E
foi o que aconteceu no dia 26 de maio, às 9 horas, de uma sexta-feira. [...] Logo os
gerentes me chamaram, sabendo que eu era da chapa da Oposição, e perguntaram
porque todo mundo estava parado. Eu retruquei que fossem perguntar para a fábrica
toda. (cf. doc. “Comissão de Fábrica - uma forma de organização”, 1979)

Esta foi uma tentativa por parte da empresa de estabelecer contato com o
conjunto dos trabalhadores em greve. O militante não assumiu a condição de
intermediário e jogou a resolução para os operários, seguindo a orientação do
coletivo da OSM. Formou-se uma primeira comissão com uns 30 membros, mas a
reunião com a gerência resultou em uma assembléia no refeitório, com a participação
de todos os trabalhadores e a presença do advogado da empresa, como um de seus
agentes na busca de um interlocutor. A mediação do sindicato foi recusada pelos
grevistas, sem possibilidade de negociação através da assembléia. Diante do impasse,
impôs-se para a gerência a necessidade de uma comissão para negociar. “Foi
exatamente aí que formou-se outra comissão, tirada em assembléia, mais
representativa, com 18 membros de várias seções” (cf. doc. “Comissão de
Fábrica”,1979).
As reivindicações foram melhor definidas: aumento de 21%, melhoria da
qualidade das refeições, segurança e higiene e serviço médico. Depois de três dias,
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sem nada de concreto por parte da empresa a não ser a ameaça de dissolução da
comissão, “os patrões foram à Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e voltaram
com uma carta mandando a gente trabalhar e com duas opções: chamar o sindicato
para servir de mediador ou então a comissão negociar até o final sem a interferência
de ninguém. E a partir daí ficou só a comissão” (cf. idem). A fábrica continuou
parada e, após três rodadas de negociações, voltando sempre para a assembléia tomar
a decisão, chegou-se ao índice de 10% de aumento imediato e 5% no mês seguinte,
aceito pela empresa, que solicitou a permanência da comissão para continuar
negociando outras reivindicações. “E deram de boca, garantia de emprego para a
comissão.” Alguns dias depois, foram despedidos todos os seus membros e o
integrante da Chapa 3 foi demitido no final da campanha eleitoral.
O aprendizado das lições desta greve foi ágil. O depoimento recupera esta
experiência, demonstrando como o coletivo da OSM apreendeu no processo da greve
as condições que geraram a possibilidade de formação das comissões:
— “A partir da greve da Toshiba é que vai entrar a intervenção da
Oposição e as ‘teorias’ das comissões de empresa [...] Quando os patrões
chamam para negociar, ocorre o seguinte: não houve possibilidade de
diálogo via assembléia unânime e resoluta. Então a comissão não foi no
começo, uma reivindicação dos trabalhadores, foi iniciativa dos patrões,
diante do impasse. Na assembléia, nenhum trabalhador se arrisca, por uma
questão de senso da correlação de forças; pelo senso comum, nenhum
operário quer aparecer, porque sabe que dança. Os patrões tiveram
necessidade de pedir uma comissão e de ‘prometer’ não despedir nenhum de
seus membros” (depoimento de Cleodon Silva ao GEP/Urplan).
Este depoimento elucida como no ir-sendo da greve a OSM apanhou as
exigências postas na situação concreta, conciliou as suas propostas à dinâmica do
próprio confronto fabril e, através de uma ação consciente, direcionou o processo de
formação das comissões.
— “Quando se formou a Comissão da Toshiba, houve um
aceleramento da discussão e definição na Oposição. Aí como é que fica a
comissão? A comissão não pode decidir pelos trabalhadores, ela negocia,
mas joga o papel de decisão para a assembléia. Ela recupera o papel de
decisão da massa. Essa é a primeira intervenção do elemento consciente
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neste processo de luta [...] Colocou-se imediatamente a questão da
estabilidade da comissão. [...] Nós vimos a possibilidade aberta, e colocamos
a estabilidade e reconhecimento da comissão como um reivindicação. Mas
na Toshiba, estas questões ainda não se deram claramente” (depoimento de
Cleodon Silva ao GEP/Urplan).
Na continuidade das greves e formação das comissões uma estratégia foi
fundamental na intervenção da OSM: as inter-fábricas, organismos que resgatavam a
experiência de 1973 na região Sul, pela necessidade imediata de aglutinação dos
operários que, “esbanjando disposição de luta, não contavam com mecanismos
reconhecidos de organização” (Sader, 1988:225). Elas se formaram a partir da
motivação dos metalúrgicos da indústria Hyster, localizada em Santo Amaro, que
procuraram os membros da OSM e da Chapa 3, solicitando orientação para a greve.
Como assinala a avaliação de um militante da Oposição: “Em cima disto houve uma
proposta mais atrevida, já que haviam várias ‘firmas’ com intenção de parar, já que
o clima era de greve; porque neste momento também nós já estávamos com clareza
de que a questão era trabalhar pela greve” (depoimento de Stanislaw Zermetta,
Cadernos do Presente, 2, 1978:93). Outro depoimento complementa: “A proposta de
uma reunião interfábrica, já era uma alteração significativa na dinâmica do
movimento; era a intervenção de um elemento consciente no movimento
espontâneo” (depoimento de Cleodon Silva).
Uma iniciativa decisiva e oportuna, a interfábrica rapidamente se materializou
como um organismo articulador de trabalhadores isolados, núcleos, grupos,
comissões de fábricas na zona sul.5 Com o objetivo de “discutir as experiências das
fábricas e dar encaminhamento unitário e coletivo às lutas locais e conjuntas”, as
interfábricas propiciaram o alastramento de greves em várias empresas na região e, a
aproximação de lideranças de fábrica em torno dos militantes da OSM.
A Hyster foi a segunda fábrica na cidade a parar a produção: logo no segundo
dia conseguiu o aumento, numa negociação rápida e sem necessidade da comissão.
Algumas greves seguintes ocorreram já com nível de preparação e organização,
extraindo lições, dando passos adiante nas conquistas e na configuração das
características efetivamente novas e particulares do movimento na capital, como na
5

As inter-fábricas tiveram maior repercussão na zona sul, seguida pela região da Moóca. Localizei 8

boletins “Interfábricas" do período; Arquivo CPV.
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Metalúrgica Barbará,6 que contava com um grupo articulado, em torno dos
“problemas” da fábrica. A empresa Barbará, multinacional francesa, produtora de
grandes válvulas para oleoduto, fornecedora da Petrobrás; empregava em 1978 cerca
de 260 operários na unidade de Santo Amaro. O grupo de trabalhadores discutiu
antes da paralisação a experiência da Toshiba, preparou e “planejou a greve”.
— “Na greve da Barbará o grupo da fábrica discutiu antes, todas as
possibilidades para encaminhar a greve. [...] Discutiu como fazer a comissão
e já indicou estabilidade dos representantes...quer dizer, a greve foi
preparada. Já havia a situação conjuntural, devido ao arrocho salarial e nós
atuamos a partir das greves do ABC. Discutiu a relação com o sindicato; e
foi contra qualquer negociação com o sindicato. Inclusive eu fui
derrotado,...assumi a posição de que se o sindicato aparecesse, não deveria
ser recusado, mas pelo contrário, trazê-lo para a assembléia na fábrica e
desmoralizar o compromisso da diretoria com o patronato. Mas o sindicato
não teve sequer esta iniciativa” (depoimento de Cleodon Silva ao
GEP/Urplan).
— “Na véspera estavam todos orientados para que na hora de
entrada todos entrassem sem ligar as máquinas , mas mesmo depois de todas
reuniões que tivemos, ainda estávamos inseguros se o pessoal iria parar ou
não. No dia seguinte entramos parados! Apenas três operários ligaram uma
máquina pesada, enorme e barulhenta. Aí houve uma tensão: outros
quiseram ligar sua máquina já que tínhamos combinado que ninguém ligaria.
Nosso companheiro então falou para todos continuarem parados e que só
aquela máquina ligada não teria problema, logo seria obrigada a parar
também” (manuscrito de Paulo Martins, junho/1978).

6

Essa greve é registrada no cordel A Greve da Barbará e o Carrasco Diamantino, da autoria de Pedro

Macambira, pseudônimo adotado por Cleodon Silva, membro do OSM, cuja identidade autoral dos
cordéis foi desconhecida de seus próprios companheiros por anos. Uma coletânea dos cordéis de
Pedro Macambira, de educação e socialização político-sindical, com apresentação de Vito Giannotti e
prefácio de Florestan Fernandes encontra-se no site www.lidas.org.br\osm. Para a descrição da greve
na Barbará, utilizo também o relato manuscrito do operário, Paulo Cezar Martins, assassinado pela
violência criminal da cidade, no qual se destacam as condições de trabalho na empresa e o papel
organizador do operário "consciente".
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— “Eu nunca tinha participado de uma greve diretamente. Eu entrava
no turno das 7:30. Quando fui chegando perto da fábrica, fui aguçando os
ouvidos, para ver se escutava barulho de máquina ou não. Nada! Parou!
Depois é que ligaram um torno vertical, que ficou sozinho funcionado. Sem
produzir. Era um silêncio...e só aquela máquina... Chof. Chof. Chof... por uns
45 minutos. Enervante. Alguém jogou um pedaço de ferro na máquina; foi o
suficiente para outros caírem em cima. Só então desceu o chefe e ele desligou
a máquina” (depoimento de Cleodon Silva ao GEP/Urplan).
Logo no início da paralisação, encaminharam uma carta à diretoria da
empresa, com as principais reivindicações, além do aumento de 20%, melhorias no
restaurante, vestiários, sanitários e medidas de segurança e proteção. A greve foi de 3
dias e, após pressionar para a volta ao trabalho, sem resultado, a gerência solicitou
uma comissão para negociar. Ressalte-se que o patronato também experimentava um
“aprendizado” da experiência de outras greves, como da Toshiba. Os operários, no
entanto, condicionaram a apresentação dos representantes da comissão à garantia de
estabilidade e nenhum tipo de punição, surpreendendo a gerência que, não teve
alternativa e, verbalmente perante a assembléia, aceitou as exigências. Os operários
do grupo tentaram ainda, exigir “por escrito” a estabilidade da comissão, mas não
tiveram forças para sustentar a posição e elegeram os representantes. No primeiro dia
de greve foram realizadas três assembléias dentro da fábrica, à cada passo da
negociação; “situação não imaginável antes”, relata o militante. A direção da
empresa utilizou vários mecanismos de persuasão, na tentativa de “quebrar” a
firmeza da comissão, que se manteve “com a orientação clara de não decidir nada
sem voltar à assembléia. A comissão estava sustentada no conjunto dos operários.”
A Comissão Permanente da Metalúrgica Barbará, eleita pelos trabalhadores,
foi reconhecida na forma do Acordo Coletivo firmado com a empresa. Após a greve,
no entanto, a empresa violou o acordo, demitindo um dos principais integrantes da
comissão, militante da Oposição e posteriormente, outros operários. A OSM iniciou
a partir daí, denúncia das demissões exigindo readmissão dos trabalhadores e
estabilidade para as comissões (cf. “Carta à Cia Metalúrgica Barbará, Dossiê “Greves
de 1978”, CPV; jornal Movimento, 3/7/78).
As demissões que se iniciavam ainda no desenrolar das greves expressavam o
não reconhecimento de fato das comissões pelo empresariado que, não apenas reagia
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imediatamente à organização dos trabalhadores, mas também se antecipava ao
potencial de combatividade que delineavam. A reação patronal mostrava, pelo menos
para uma parcela do operariado que, as comissões emergentes nas lutas só se
consolidariam com novas lutas, entre as quais, a defesa da estabilidade da
representação nas fábricas (cf. doc. “Boletim Pela Defesa Imediata das Comissões de
Fábrica”, 1978).
Outra greve que assumiu características singulares, acumulando experiência
na sua organização interna foi a da Massey Ferguson,7 empresa multinacional
canadense, produtora de tratores agrícolas, máquinas industriais, de construção civil
e motores Diesel, empregando na época um pouco mais de 1.200 operários numa
linha de produção automatizada. Trata-se de uma das empresas de maior tradição de
lutas no período de 1972/73, contando sempre com pequenos grupos nucleados pela
atuação de metalúrgicos da Oposição, mesmo com as demissões sistemáticas.
Trabalhava na Massey, neste período, Hélio Bombardi, militante da OSM e
integrante da Chapa 3.
A greve foi organizada intensamente através de cinco reuniões preparatórias,
“longe da empresa e do sindicato”. Em uma delas participaram 110 trabalhadores, na
qual se indicou uma comissão composta por 32 operários, “os mais combativos das
seções, para encaminhar a greve”, que também integraram as interfábricas da região
Sul. Com dia e hora marcada, a greve foi antecipada, pois a direção da empresa teve
conhecimento da paralisação prevista e “toda a fábrica parou de uma só vez”. A
orientação era exatamente para todos falarem de uma só vez a fim de garantir a
realização de uma assembléia, o que rapidamente ocorreu, com a adesão de 90% dos
operários e parte do pessoal de escritório. A direção solicitou uma comissão com
dois representantes de cada seção. Houve tentativa dos supervisores presentes
indicarem elementos de sua confiança e a insistência em chamar o sindicato para
abrir as negociações. A assembléia da fábrica foi uníssona: “O Sindicato não, O
sindicato não! Nós temos condições de resolver o negócio sozinhos”. A comissão foi
eleita, com 50 trabalhadores, dois representantes por seção, garantindo critérios de
escolha, como “combatividade, participação na greve, conhecimento da fábrica,
7

Sobre a greve da Massey Fergusson baseio-me no depoimento de Hélio Bombardi e dos membros da

comissão de fábrica. (“Comissão de Fábrica, -uma forma de organização” Vozes/ OSM, 1981: 19-29;
Faria, 1984: 320-325; Maroni, 1982: 78-85).
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eleito por seção e representatividade”. Definiram as reivindicações: 21% de
aumento; melhoria do serviço médico e conduta dos médicos; demissão do pessoal
de enfermagem; fim do autoritarismo dos chefes; refeições através de vales; melhoria
na alimentação; instalação de equipamentos de segurança, etc.
A direção da empresa decretou o fim das negociações e a dissolução da
comissão, pretendendo assim acabar com a paralisação, que prosseguiu, criando um
impasse devido à ausência de interlocutores. Não restou outra alternativa à empresa:
solicitou a formação de nova comissão, desta vez, mais reduzida. Os representantes
operários tiveram clareza de que, sem estabilidade para a comissão, não seria mais
possível dar outros passos. Aceitaram eleger nova comissão, desde que fosse
assinado a legalização da estabilidade, com a presença do delegado regional do
Trabalho.8 O patronato e a DRT apresentaram um ano de estabilidade, o que não foi
aceito pelos grevistas; negociou-se dois anos e só poderia ocorrer demissões por
justa causa ou com dispensa de mais de 400 operários de uma só vez, no mesmo dia
e hora.
As tentativas por parte da empresa para impedir o prosseguimento da greve e
desmoralizar a comissão continuaram, mas
nós confiávamos na firmeza da fábrica. Eles não voltaram ao trabalho sem o acordo
firmado. Os patrões prepararam várias jogadas, mas os companheiros permaneceram
firmes, agüentando todas as pressões. Mantínhamos a fábrica informada do clima
das negociações e da necessidade de não ceder, não acreditar nos patrões. (cf. doc.
“Comissões de fábrica”, 1979)

As tentativas patronais foram inócuas, a comissão manteve durante toda a
greve a relação direta com o conjunto da fábrica, chegando a realizar oito
assembléias, lugar onde as propostas e contrapropostas eram sempre votadas.
“Nossas assembléias eram feitas no pátio da fábrica e nelas só entravam operários,
não entrava nenhuma chefia, acima de líder [...]. O pessoal durante a assembléia
fazia um tipo de guarda, e não deixava ‘eles’ entrarem”. (cf. doc. “Comissões de
fábrica”, 1979)
8

A primeira comissão de 50 operários, foi reduzida para 32 e depois, para 16 (horistas) mais 1

(mensalista);
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OSMSP/Vozes,1981: 25).
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(Cf.

Comissões

de

Fábrica,

As negociações entraram em um impasse e diante disto houve a intervenção
da DRT que, pressionou a comissão, lembrando a ilegalidade do movimento e aos
patrões recomendou a continuidade das negociações. A diretoria do sindicato foi
então, convocada pela empresa. A assembléia novamente rejeitou a intervenção da
entidade, “mas a comissão entendeu que tinha condições de dirigir a luta e portanto,
controlar o sindicato”, que esteve presente apenas como homologador.
Após nove dias de greve, as reivindicações foram atendidas: aumentos
escalonados de 10%, 13% e 15%; das 86 horas paradas foram descontadas 28 horas;
aumento por mérito para 20% dos trabalhadores da fábrica; pagamento do aumento
de salário por tempo de experiência para 60 operários e parte dos demais itens
reivindicados.
A greve da Massey marcou pelo aprendizado e incorporação das experiências
de outras paralisações, transformando em conquista a questão da estabilidade da
comissão, o que não se efetivou na maioria das fábricas. Apontou também, o que já
aparecia em outras greves, a ampliação do leque de reivindicações que, além do
enfrentamento da questão salarial, questionou as condições gerais de trabalho,
atinentes à exploração e opressão fabril.
A continuidade da comissão dos 17 eleitos revelou novas questões no
confronto com o patronato. Fortalecida nas negociações, a comissão procurou
avançar na sua representação, trabalhando em torno dos “problemas” das várias
seções, articulando-se a outras lutas e comissões das fábricas da região. A empresa
recorria à outras estratégias de desmobilização, com o controle individual de cada um
dos operários da comissão (controlando horários e produção, impedindo conversas),
a cooptação (oferecendo cargos de chefia, promoções) e burocratização (reuniões de
negociação longas e sem objetivos claros).
No entanto, existe uma outra face do controle patronal a ser ressaltada na
experiência da comissão da Massey. As estratégias da burguesia industrial em São
Paulo, para enfrentar o avanço da organização dos trabalhadores ou mesmo se
antecipar às tendências de seu crescimento, adquiriram um novo suporte com a
iniciativa da diretoria da Massey de apresentar um Estatuto para a comissão de
fábrica. O patronato não apenas cerceava este organismo, mas, tentava apropriar-se e
encampar a proposta de comissão de fábrica, alterando o seu o conteúdo de classe, ao
eliminar o caráter independente e autônomo do organismo operário.
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A fragilidade operária então se manifestou. A OSM, até aquele momento,
concebia a comissão como controle operário na fábrica, cujo reconhecimento por
parte do capital e do próprio trabalho advinha de sua resistência, representatividade e
autonomia, não como um espaço de negociação, mediatizado e institucionalizado
pela classe capitalista.9 A sua concepção de comissão de fábrica, legada da tradição
revolucionária, próxima das experiências dos conselhos, mostrava-se insuficiente
para direcionar concretamente as conquistas organizativas daquela jornada de greves
na relação imediata com o patronato. A situação exigia uma capacidade de definir
estratégias e acionar instrumentos de negociação, portanto, o estabelecimento de
mediações políticas necessárias para efetivar as comissões como forma de
representação e organização fabril. O posicionamento e a elaboração dos
regulamentos dos organismos de base, de modo a concretizar seus princípios e
proposições, barrando qualquer controle patronal, tornou- se um imperativo para os
militantes da OSM.
O depoimento seguinte explicita este processo:
— A gente fez, durante muito tempo, a propaganda da comissão. Ficou preocupado
com a questão da democracia interna da comissão, a forma de organizar a
comissão. Mas a gente não tinha claro a relação da comissão com o patrão.
Quando a Massey veio oferecer o estatuto pra gente, a gente não sabia o que fazer
com o miserável do estatuto. A gente ficou perdido porque não imaginava comissão
com estatuto... Tinha posição desde que devia pegar o estatuto e rasgar, que a
comissão não devia se submeter a nenhum estatuto. E não se podia fazer isto, tinha
que contrapor e oferecer outro estatuto (Faria, 1986:324).

Os metalúrgicos da Massey Fergusson reagiram a tempo e, sob a orientação
da OSM, apresentaram uma contraproposta na formalização da comissão da Massey
9

Mesmo tendo a referência da Comissão de Fábrica da Cobrasma, Osasco/1968, a os seus estatutos

eram desconhecidos pela OSM, que havia valorizado muito mais a combatividade e radicalidade
daquela experiência, além das dificuldades ao documentos pelo cerco repressivo. Diante dos desafios
postos pelas greves de maio/78, os estatutos da Cobrasma foram acessados pela OSM. Este fato
(ocorrido em outubro de 1978) coincidiu com o retorno do exílio de José Ibrahim, integrante daquele
organismo e presidente cassado do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, abrindo o debate com a
militância da OSM.. Sobre os Estatutos da Comissão da Cobrasma, ver Ibrahim,1986; “Comissão de
Fábrica” -Dossiê, CPV, SP,1984.
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Fergusson através do Regulamento da Comissão Interna dos Empregados, C.I.D.E.
(cf. doc. “Dossiê - Comissão de Fábrica”, 1984), o que situo em seus principais
pontos de embate.
A proposta patronal indicava uma “composição mista, com a participação de
empregados e empregadores, sendo o presidente da empresa o árbitro para as
questões

que

não

obtivessem

consenso”.

A

mais

clara

e

vergonhosa

descaracterização da proposta operária, transformando-a em uma comissão patronal,
em instrumento de conciliação entre capital e trabalho e de cooptação dos seus
representantes; a proposta foi rechaçada. Maroni (1982:82), analisando este processo
da comissão da Massey Fergusson, observa que
a comissão de fábrica só seria aceita se seu conteúdo fosse reformulado a ponto de
não representar uma ameaça ao poder do capital. Ou seja, buscava-se a dominação
consensual, com a diluição da representação e decisão operária, bem como a
restrição do âmbito de sua interferência.

A empresa atribuía à comissão um caráter decisório, retirando a decisão
destinada ao conjunto dos trabalhadores em assembléias, tal como havia ocorrido
durante as greves. Isto cortava a possibilidade do conjunto dos trabalhadores
representados exercerem o controle sobre seus representantes na comissão, uma
prática de democracia interna deste organismo, além de alterar o próprio sentido da
representação operária. Também não reconhecia na comissão um organismo com
funções e interferências na questão salarial geral ou salários individuais. A comissão,
por sua vez, entendia que a questão salarial não se restringia de modo algum à
reivindicação dos operários de uma fábrica, mas ao conjunto da categoria, mas era de
sua competência, a interferência na política salarial e de cargos internos da empresa,
o que ia além de uma simples fiscalização do cumprimento ou não dos acordos
salariais gerais. Neste sentido, reivindicava a equiparação salarial (“trabalho
igual/salário igual”), procurando conhecer e controlar os mecanismos e critérios
adotados para promoções e aumentos por méritos. O estatuto proposto pela empresa
indicava que os membros da comissão fossem maiores de 21 anos, elegíveis após
dois anos de firma e com direito a voto após um ano. Ora, com o recurso constante
de demissões e rotatividade no emprego, o capital teria assim, a possibilidade de
restringir a participação e a legitimidade da comissão, bem como de “dispensar”
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arbitrariamente, operários que se destacassem pela sua liderança ou combatividade,
potenciais membros destes organismos. Na proposta operária, teriam direito ao voto
todos trabalhadores, assim que contratados e seriam elegíveis, após seis meses de
trabalho. A empresa indicava ainda que o operário membro da comissão, uma vez
transferido de uma seção para outra, sairia automaticamente da comissão, um
mecanismo límpido de exclusão dos participantes que “não lhe convinham”. A
comissão aceitava a possibilidade de transferência de setor, sem a conseqüente perda
do mandato de representação.
A contraproposta operária foi discutida na fábrica já com certa dificuldade e,
aceita verbalmente pela direção da empresa, no entanto, não conseguiu legalizar a
proposta de Regulamento da Comissão, pela negação da gerência da empresa e
devido à burocracia sindical. Logo ocorria o dissídio coletivo da categoria, e com
greve geral, justificativa para o patronato eliminar as bases da comissão, com as
demissões dos representantes e de vários operários que haviam participado do
movimento.
Outra

greve

importante

do

período,

com

algumas

características

diferenciadas, ocorreu na Caterpillar Trator Co., multinacional fabricante de tratores,
com cerca de 3.000 operários, também localizada em Santo Amaro.10
Como nas demais empresas, na Caterpillar havia um núcleo organizado, que
preparou a greve durante um mês, conforme seu relato, “para que a greve seja dita
por todos com uma só boca; uma decisão mais democrática possível.” Detectaram as
seções estratégicas: as três usinagens, ferramentaria, manutenção e montagem,
identificando em cada uma, os operários que poderiam ser contactados, dividindo
tarefas e responsabilidades, isolando “puxa-sacos e dedos-duros”. Os operários que
participaram das reuniões preparatórias, realizadas fora da fábrica, formaram “o
grupo que iria dirigir a greve”. O turno da noite, com outro grupo formado, também
se movimentava com panfletagens, recortes de jornais, boletins da Chapa 3;
elaborarando uma carta com as reivindicações de 20% de aumento, melhorias no
convênio médico e restaurante e férias coletivas. Havia a expectativa de que uma
paralisação na Caterpillar, pelo grande contingente de trabalhadores que empregava,

10

Analiso esta greve com base no texto " Uma experiência de Fábrica", escrito pelo grupo de fábrica

da Caterpillar, Arquivo do CPV, 1979; Jornal Movimento, 19/6/78; Maroni, 1982:85-93.
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desencadeasse um caudal grevista arrastando outras grandes fábricas localizadas na
Av. Nações Unidas, na região Sul.
Em uma operação relâmpago, no horário de encontro entre os dois turnos, a
ferramentaria do noturno, com cerca de 150 operários, foi entregue a carta à diretoria
da empresa, estabelecendo um prazo de cinco dias para uma resposta, caso contrário
a greve seria deflagrada. A resposta da empresa veio através de um comunicado,
pedindo “paciência”, pois, tentava esforços de conversação com o sindicato, ausente
no cenário até a deflagração da greve.
Sem resposta por parte da empresa, na data definida, em plena madrugada, os
trabalhadores da seção de ferramentaria deflagraram a greve circulando pela fábrica,
“como uma passeata” paralisando as outras seções. O grupo do diurno relata a
emoção, a expectativa e a ansiedade de se chegar à fábrica:
Era impressionante. Uma massa de gente tomando toda a entrada da fábrica, figuras
embaraçadas pela cerração. Gorros, bonés, macacão azulado, faces crispadas pelo
frio e os braços cruzados...era a turma da noite esperando a gente... Eles
conseguiram! A gente entrou e segurou o rojão...Era a greve, na fábrica toda só se
ouvia o chiado do ar comprimido. No rosto de cada companheiro um misto de
orgulho e alegria estava estampado (cf. Relato “Uma experiência de fábrica”, 1978).

Desde o primeiro momento da greve, a direção da empresa insistia na
formação de uma comissão negociadora. O núcleo mais organizado11 retardava ao
máximo as negociações, temendo que uma vez atendidas as reivindicações, a greve
terminasse rapidamente. As concepções e as dúvidas acerca da criação de comissões,
apresentaram-se na Caterpillar de um outro modo. Aqui parecia mais importante, a
experiência e a movimentação da greve em si, do que seu saldo organizativo e suas
conquistas. A comissão de fábrica não era um objetivo a ser alcançado. Os 50
operários espalhados no meio da massa levavam uma orientação, que clarifica o que
afirmo: “Ninguém faz comissão, eles querem cabeças. Comissão é cabeça; é todo
mundo ou ninguém”.
11

Este núcleo era liderado por operários em sua maioria, vinculados a um dos grupos da OSM que,

defendia a necessidade prioritária de se "resguardar" e "não expor" o trabalho de fábrica, mantendo
um excesso de "cuidados" mesmo em uma situação de enfrentamento aberto, como em caso de greve,
entendida como uma prática ainda desconhecida do conjunto do operariado.
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A formação da comissão se impôs como decorrência do encaminhamento
concreto do conflito. Ela se tornou necessária para as forças envolvidas, ainda que a
partir de perspectivas opostas. Para os grevistas, os 50 operários “misturados” na
fábrica já não atendiam mais às necessidades, porém, a formação de uma comissão
continuava em aberto. O relato do grupo expressa as dúvidas e a crença de que,
espontaneamente, poderia emergir qualquer tipo de interlocutor e negociador, desde
que legítimo. “As condições estavam dadas; era hora de aparecer uma liderança.
Poderia ser o sindicato, um companheiro combativo ou uma comissão, de que tipo?
Isso era o desafio para a organização que a gente preparou todo esse tempo” (cf.
Relato “Uma experiência de fábrica”, 1978).
Para a diretoria da empresa, a comissão parecia o meio eficaz e imediato
encontrado

para

canalizar

o

conflito,

já

que

o

sindicato,

com

baixa

representatividade, sequer havia se empenhado em impedir a deflagração do
movimento como o patronato esperava (Maroni, 1982:88). Por sua vez, a diretoria do
sindicato, aceita pelos grevistas apenas como intermediária, viu na comissão a forma
de legitimar a sua intervenção no conflito, e tentava interferir com a indicação de
nomes para compô-la, no que foi imediatamente rejeitada.
Nesse impasse, os trabalhadores da Caterpillar assumiram a formação da
comissão, como descrevem: “sem nenhum chefe, com a fábrica em nossas mãos,
foram feitas as eleições mais democráticas que já tínhamos visto” Foi, portanto, no
processo de enfrentamento que estes operários apreenderam o significado da
comissão, suas potencialidades como forma de organização e de luta: “Comissão de
fábrica com estabilidade! Somente mais tarde, nos quatro meses de intervalo entre
as greves de junho e novembro, vivendo a experiência é que a gente foi perceber de
verdade a importância dessa conquista” (cf. idem).
A comissão foi composta por 80 representantes, incluindo o noturno, mas, a
estabilidade foi concedida para 40 membros, um por seção. Depois da greve, por
solicitação da empresa, em comum acordo com a comissão e conjunto dos
trabalhadores, foi redefinida a comissão com 6 titulares e 6 suplentes, para assumir as
funções diretas de representação e negociação, sem a perda da estabilidade dos
demais, que se mantiveram como membros da comissão. O processo de negociações
que se seguiu foi comum às greves analisadas: relação comissão/base operária,
assembléias decisórias, parte das reivindicações atendidas. No seu encaminhamento
213

ocorreu um fato exemplar que, expressa o nível de organização e controle exercido
pela massa operária sobre a comissão. O “pessoal do noturno” havia aceito os termos
da negociação final, todavia, sem realizar a assembléia decisória com o conjunto de
trabalhadores. Em resposta a esta prática, a ferramentaria não acatou o acordo
assinado e continuou em greve, demonstrando sua insatisfação pela quebra do caráter
democrático na tomada de decisão.12
O empresariado também apreendeu a força da comissão na sua relação com o
conjunto operário da fábrica, pelo nível de representatividade alcançada durante e
após a greve. Em geral as empresas passaram a perceber as comissões, “como o lugar
em que, doravante, o conflito se cristaliza e, portanto o lugar possível para contê-lo”
(Maroni, 1982:90; grifos do texto). Assim, o patronato tentou usar a legitimidade a
seu favor, fazendo com que as comissões se tornassem um freio a qualquer tipo de
movimentação interna nas fábricas.13 A comissão e o conjunto dos operários da
Caterpillar resistiram à tentativa patronal e, na greve geral dos metalúrgicos da
capital, em novembro de 78, não só aderiram ao movimento, mas se mantiveram
parados por mais 11 dias, à revelia do sindicato e em protesto à “traição” de sua

12

Vários exemplos ilustram a reação do conjunto operário quando a comissão rompia a relação com

seus representados. Foi o caso da empresa Siemens, onde se formou a comissão a partir de diferentes
critérios e mecanismos (eleição, indicação da diretoria, voluntários), nas suas 6 unidades produtivas, o
que por si já comprometia sua representatividade, desempenhando um papel de contenção da greve, ao
aprovar acordo sem realizar uma única assembléia com os operários. Uma das unidades permaneceu
em greve por mais um dia e, vários membros da comissão negociadora foram agredidos até
fisicamente (Cf. “Comissões de fábrica”, OSMSP/Vozes,1981:48-55). O mesmo ocorreu na Metal
Leve, onde os membros da comissão, foram todos indicados pelas chefias, sem nenhuma consulta ao
conjunto dos operários. (Cf. Movimento, 3/7/78).
13

Foi o que ocorreu na própria Caterpillar, com a tentativa patronal antes do dissídio coletivo de

novembro de 78, em reunião com a comissão. A declaração do diretor industrial foi a seguinte:
"Temos lido através dos jornais a possibilidade de greve por ocasião do próximo dissídio.
Gostaríamos de frisar aos membros da dita comissão que temos mantido com os nossos empregados,
uma relação 'jóia', usando as palavras da mesma comissão[...] Esperamos que as negociações entre o
sindicato dos empregados e do sindicato patronal cheguem a bom termo. Em caso contrário,
gostaríamos que as negociações que por ventura venham a ocorrer, envolvendo a Caterpillar, sejam
conduzidas com a comissão, não havendo, portanto, necessidade de paralisação do trabalho". Cf. Ata
de Reunião entre Relações Industriais e comissão de operários horistas, de 12.10.78, transcrita no
jornal O Movimento, 20/10/78. Os membros da comissão se recusaram a assinar esta ata.
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diretoria pelo acordou assinado. Para o empresário, não restou dúvida: demissão de
todos operários estáveis e de outros, destruindo a experiência “legal” da comissão e
atrasando a organização interna da fábrica.
1.2. A particularidade das greves dos metalúrgicos na capital: comissões de
fábrica e atuação da OSM
A reconstrução das experiências das greves fabris suscita algumas
considerações quanto à particularidade do movimento do operariado metalúrgico na
capital.
Inicialmente é necessário ressaltar que nestas greves, após anos de opressão e
resistência estiveram presentes os mesmos elementos fundantes comuns ao conjunto
do movimento grevista do período, A despeito das particularidades que
caracterizaram as várias paralisações em seus processos e resultados alcançados, o
objetivo central sobre o qual incidiu a ação operária foi, sem dúvida, o arrocho
salarial, ainda que outras reivindicações estivessem presentes. Ao lutarem por
melhores salários, o movimento grevista pôs em cheque um dos pontos nevrálgicos
de uma política econômica que, sustentada na exploração relativa e absoluta do
trabalho, possibilitou um padrão de acumulação do capital sem precedentes no país,
cuja vigência justificava as mais variadas formas de opressão e controle sobre a
classe operária. Assim, a partir de uma motivação de base econômica, as greves
assumiram uma “nítida dimensão política”, pelo questionamento à política
econômica; o seu próprio fazer-se, representou a negação absoluta da lei antigreve,
apontando para a supressão dos mecanismos repressivos do Estado (cf. Antunes,
1988:55-56).
Como muitos já o disseram, o movimento operário emergiu em 78, como uma
força social e coletiva de massa, conquistando um espaço político próprio, rompendo
e ampliando os estreitos limites da “legalidade” vigente. Deste modo, irrompeu na
cena histórica, paralisando a produção no interior da fábrica, ao pé da máquina,
ameaçando o despotismo do capital na fábrica e na sociedade. Suas conquistas
práticas, - longe de repor suas perdas -,

demonstrou que a questão da

democratização, naquele contexto de crise da autocracia burguesa, implicava
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necessariamente o reconhecimento do operariado e não questão em abstrato que se
resumisse na legitimidade da lei.
O movimento grevista surpreendeu a sociedade: inventou formas de luta e
organização próprias e autônomas para fazer valer seus interesses, desde o rés do
chão da fábrica. O operariado nas greves de maio, com as comissões, assembléias,
“passeatas”, eleições internas, com as reivindicações contra a disciplina e o
autoritarismo de quartel, subverteu o espaço fabril — lugar da potenciação e domínio
do capital. Nas greves de maio de 1978, a fábrica foi afirmada como um lugar
público e político da luta operária, ainda que o significado e implicações disso não
fosse consciente para o conjunto dos seus sujeitos.
A particularidade das greves na base territorial da capital paulista, na sua
processualidade, em grande medida, decorreu da total inoperância da direção do
Sindicato dos Metalúrgicos em representar os interesses dos grevistas. As
paralisações foram desencadeadas pela ação operária, à revelia da entidade
sindical, que a ela não se reportou. Os trabalhadores prescindiram do sindicato
como um mediador. A diretoria, por não deter representatividade e por anos de
“traições” e delações, não foi reconhecida pelos operários, destarte, abertamente
rejeitada e negada.14 O patronato, por sua vez, não contando com a repressão externa
e, na ausência do interlocutor tradicional e legalmente aceito, - o sindicato -, se viu
forçado a buscar e aceitar outro porta-voz para estabelecer negociações, o que
propiciou a formação das comissões de operários. Nas greves nas quais o dirigentes
sindicais participaram, foi por solicitação das gerências e com um papel de
intermediário legal, um testemunho apenas. Este papel foi de certa forma, cômodo
para a diretoria, pois lhe retirava qualquer responsabilidade no desencadeamento das
greves, e isto, lhe parecia favorável diante do empresariado e do Estado, com quem
sempre foi conivente (Pontes, 1987:224). Mas isto não foi tão simples, uma vez que,
paradoxalmente, a omissão dos dirigentes sindicais tradicionais poderia fragilizá-los
perante o empresariado. Lembre-se que o movimento grevista ocorria num contexto
de crise política, de disputas entre burguesia e governo militar e, este manteve
14

Os próprios militantes da OSM não dimensionavam a rejeição da diretoria sindical pelo operariado

metalúrgico, deixando em aberto a possibilidade da negociação por intermédio do sindicato, como se
pode observar nas várias situações analisadas. Foi no desenvolvimento das greves que as lideranças
passaram a incentivar a posição dos grevistas, e conduzir a formação das comissões.
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relativa distância do conflito: a repressão política diretamente não se efetivou. O
patronato esperava contar com a prática desmobilizadora da diretoria sindical. Nas
bases fabris onde a diretoria foi aceita para negociar, ela só o fez porque as
comissões aí formadas eram formais, sem qualquer representatividade; com
indicações do próprio sindicato ou gerências, e assinou, via de regra, os piores
acordos. Em algumas destas fábricas, os metalúrgicos ainda conseguiram reagir,
continuaram em greve, “anulando” na prática o acordo assinado pela diretoria,
estabelecendo um novo processo de negociação através de outra comissão, eleita e
representativa.15 No momento em que o patronato encontrou mecanismos para
destruir as comissões e demitir seus operários, a diretoria do sindicato foi omissa.
Assim, dada a ausência do sindicato, o movimento grevista se expressou
através daquelas comissões, que se impuseram como necessidade no processo das
greves, como única alternativa de negociação num conflito difícil e agressivo, que
punha face a face interlocutores opostos e não habituados a este tipo de
enfrentamento.16 De um lado, empresários e gerentes acostumados às práticas
despóticas, à repressão policial, represálias e demissões a qualquer movimentação
interna dos operários ou, à intermediação cordata do sindicato oficial. E de outro,
operários que detinham apenas, até então, a experiência de uma resistência
clandestina e cerceada a este despotismo fabril. Daí a desconfiança dos trabalhadores
ao serem interpelados a formar as comissões, temendo represálias e demissões. Do
mesmo modo, entende-se a imediata reivindicação de estabilidade das representações
posta pelas lideranças da OSM.
Pode-se dizer que o movimento grevista dos metalúrgicos de São Paulo,
ampliou as distancias entre a direção sindical e as bases da categoria,17 e fortaleceu a
15

Foi o que aconteceu na metalúrgica Sofunge, na zona Oeste, quando o sindicato fez um acordo de

11% parcelado e 10% de antecipação, "deixando os 3.500 operários em pé de guerra e em greve!" (cf.
A força da greve - Jornal de Recortes - SP. mimeo.1978).
16

Esta é a análise de Sader: "As comissões de fábrica, pensadas como agentes de uma negação da

ordem fabril, afloraram no espaço exíguo de um diálogo desajeitado entre interlocutores mutuamente
estranhos - ensaiando uma nova institucionalidade - e feneceram logo com o fechamento desse espaço
pelo próprio patronato" (1988: 253).
17

Pontes (1987) assinala que a aproximação do pleito eleitoral para a diretoria do Sindicato dos

Metalúrgicos (julho/78), dificultava ao máximo qualquer negociação ou acordo que permitisse algum
coordenação entre as comissões e a direção sindical, fortalecendo ambos perante o patronato. A
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OSM, que despontou como potencial direção junto a parcelas do operariado
metalúrgico da capital, podendo incidir tanto nas relações no interior das empresas
quanto no sindicato. A diretoria do sindicato, ao contrário de algumas interpretações
(cf. Maroni, 1982), se viu ameaçada pela prática das comissões, que adquiriram nas
greves uma legitimidade real, por fora, ultrapassando os estreitos limites da
representação institucional e jurídica da legalidade sindical - a única com aceitação
relativa pela burguesia e pelo Estado.
Outros aspectos são igualmente relevantes para a apreensão das greves das
comissões em sua processualidade. A inoperância da estrutura sindical e da diretoria
sindical pelega e omissa nos metalúrgicos de São Paulo determinaram a emergência
das comissões na luta contra o arrocho salarial. Mas, este é apenas um dos elementos
deste processo, insuficiente para a desvelar o significado e o conteúdo que esses
organismos assumiram. Nesse caso, as comissões só fariam sentido como uma
simples e “natural” derivação daquele quadro sindical. Nesta determinação mais
ampla, ressaltou-se a direção consciente da Oposição Sindical Metalúrgica que
configurou-se como força constitutiva do próprio processo grevista nas fábricas,
contudo, sem se diluir ou se confundir com a ação do conjunto do operariado. A
dinâmica das greves de maio, tendo a fábrica como o lugar da luta levou a OSM a
identificar a possibilidade de que o emergente movimento operário se desenvolvesse
tendo como referência central a organização nos locais de trabalho e não o espaço
institucional do sindicato Deste modo, a luta contra a estrutura sindical
adquiriria,mecanismos e forças acumuladas a partir da base, nos locais de trabalho.
Os metalúrgicos integrantes da OSM, trabalhando em grandes e médias
empresas, com a campanha eleitoral da Chapa 3 em curso, se tornaram focos de
aglutinação, tão logo tiveram início as paralisações no ABC: “trabalhando pela
greve”, como expressou o militante, propagandearam e agitaram esta forma de luta,
como o único caminho organizado contra o arrocho ante a intransigência patronal e
controle repressivo do Estado. A prática desenvolvida não significou, no entanto, que
a OSM tenha dirigido o movimento em sua preparação e desencadeamento. Elas
hipótese de uma unidade entre sindicato - comissões era, ao meu ver, totalmente improvável. A
rejeição à diretoria " pelega" não se deu pelo acirramento eleitoral e propaganda da campanha da
Chapa 3. Ela foi resultado de anos de " traição" e, não seria para os grevistas um aliado confiável para
enfrentar o patronato.
218

foram fruto da espontaneidade,18 nasceram do próprio movimento instintivo e
defensivo da classe, diante da situação concreta de exploração, e recorreram a uma
forma de luta que a criatividade operária explorou - “braços cruzados, máquinas
paradas” -, seguindo o itinerário iniciado no ABC. A OSM acompanhou o ritmo da
experiência espontânea da massa operária, todavia, não se ateve à imediaticidade da
greve, intervindo como um “elemento consciente e organizado” na sua dinâmica e
nos seus resultados organizativos. À medida em que a formação das comissões se
impôs no conflito fabril contraditoriamente como uma necessidade, tanto para o
patronato como para o operariado, a OSM identificou neste processo a possibilidade
de imprimir-lhe traços que ultrapassassem as exigências da negociação imediata.
Na dinâmica da greve, apreendeu o que havia de criação, de embrionário, de
alternativa gerada pelo confronto com a burguesia a ser consciente e politicamente
impulsionada: a organização das comissões de fábricas e as interfábricas.
A Oposição Metalúrgica, pela sua vinculação ao movimento grevista,
fecundou a espontaneidade operária, sustentada num ensinamento de Lenin de que:
“o ‘elemento espontâneo’, no fundo, não é senão a forma embrionária do
consciente” (1979b:24, grifos do texto). A OSM introduziu e propagandeou questões
básicas no processo de formação das comissões, quanto à autonomia,
representatividade sustentada na democracia direta, a partir da motivação para
ruptura e da radicalidade presentes nas mobilizações fabris.
Estou deste modo afirmando que a possibilidade da formação de comissões
fabris, bandeira central da OSM, foi resultante das causalidades presentes nesta
mesma realidade, quais sejam, as condições materiais impostas pelo arrocho
salarial, a incapacidade do sindicato como representante do operariado
metalúrgico nas negociações e a ação consciente e arrojada dos combativos
18

Gramsci, ainda que tenha ressaltado a inexistência de uma espontaneidade pura, definiu os

movimentos espontâneos como aqueles que: "não são devidos a uma atividade educadora sistemática
por parte de um grupo dirigente já consciente, senão formados através da experiência cotidiana
iluminada pelo senso comum, ou seja pela concepção tradicional popular do mundo, coisa que muito
vulgarmente se chama de 'instinto' e que não é senão também uma aquisição histórica, só que
primitiva e elementar." (1977:311). Não retome aqui o debate teórico-político clássico sobre a
espontaneidade das massas, mas o tenho como referência nesta abordagem. Encontra-se em Lênin
(1979); Luxemburg (1972); Gramsci (1974): Lukács (1974); ver também a reflexão de Mandel
(1984); Mészáros (1993); Antunes (1988).
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operários da OSM.. Aqui o eixo de análise é o reconhecimento, para ser fiel ao
real, de que a inserção e prática da OSM constituiu uma dimensão decisiva,19 sem
a qual é impossível apreender, em suas múltiplas determinações, o significado,
processo e resultados da particularidade das greves de maio de 1978 na capital
paulista.
Com o objetivo primordial de evidenciar ainda mais a particularidade das
greves de São Paulo e a atuação da OSM, situo alguns traços do movimento grevista
de São Bernardo, demarcando a atuação de seus dirigentes sindicais, tendo em vista
apontar elementos que permitam identificar os processos diferenciados destas
práticas sindicais que imprimiram rumos diversos no itinerário grevista do
operariado metalúrgico no ABC e na capital.
As greves por fábricas na indústria automobilística do ABC,20 resultantes das
condições impostas pela superexploração do trabalho, eclodiram e se desenvolveram
como ação espontânea do operariado. A diretoria sindical foi surpreendida pela
paralisação da Scania. em que pese seus estreitos vínculos com as bases, forjados no
nos anos anteriores. Todavia, impulsionada pela massa operária, jogou um papel
importante na expansão e articulação das greves; com “sensibilidade e coragem” a
diretoria identificou-se imediatamente com o movimento. Inicialmente os dirigentes
propuseram-se como intermediários entre os grevistas e o empresariado, mas, dandose conta da tendência generalizante do movimento, da “responsabilidade” conferida
pelo mandato sindical, assumiram as negociações como representantes dos
trabalhadores, realizando vários acordos por empresas e um acordo coletivo com o
sindicato patronal, favorável a parcelas de trabalhadores do setor automobilístico (cf.
Antunes, 1988:34-35).O movimento grevista de São Bernardo, ao contrário dos
19

Entendo ser este uma questão ausente no estudo de Maroni (1982), que apenas tangência e relativiza

a prática dos militantes da OSM na articulação e direção do movimento em cada fábrica. Esta
"lacuna" se torna grave, se considerarmos que a autora analisa exatamente as comissões forjadas em
empresas onde a Oposição tinha um enraizamento anterior e, teve uma interferência direta no
desencadeamento da greve e na formação das comissões como na Caterpillar e Massey Fergusson. O
questionamento aos aspectos da organização do trabalho nas greves, enfatizado por Maroni, mesmo
nos seus limites, foi possível pela intervenção da OSM. No estudo da autora, as propostas da OSM
para as comissões de fábrica estão confinadas a uma nota de rodapé (1982:80, nota de nº 17).
20

Sobre as greves de São Bernardo há uma razoável produção. Ver Antunes (1988); Rainho e Bargas

(1983); Sader (1987); Humphrey (1982); Abramo (1986);Garcia (1982) entre outros.
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metalúrgicos da capital, não só aceitou a diretoria sindical como seu representante
nas negociações, mas também, e o que foi mais relevante, assumiu o sindicato como
depositário das suas reivindicações e experiências de base. Como analisa Pontes
(1987:223), “a unidade base-direção potenciou a força do movimento, possibilitando
também que o movimento espontâneo nas empresas fluísse para o sindicato como o
lugar privilegiado de organização”. Na medida em que o sindicato assumiu as
negociações em nome dos grevistas, não houve a necessidade e nem a possibilidade
de que o movimento criasse outras formas próprias de organização nos locais de
trabalho, que também não foram incentivadas, sequer como complementares ao
processo. As poucas comissões que se organizaram no primeiro momento das greves,
como na Scania e Ford, foram dissolvidas, pois, poderiam concorrer com a diretoria
no exercício de sua liderança e representação, quebrando a unidade diretoria/base (cf.
Pontes, 1987:223).
Ao modo de constituição das greves de maio/78 em São Bernardo e na região,
conjugou-se o modo como os dirigentes sindicais concebiam o trabalho de base e a
organização nas fábricas, em especial as comissões, como explicitou Lula em uma
famosa entrevista, sempre lembrada.21 As comissões eram apreendidas como

21

“[...] O que nos entendemos é que comissão de fábrica dentro da atual estrutura é colocar a

cabeça do operário na forca, porque ela não pode ser oficializada, tem que ser clandestina.[...] A
gente tem que brigar é pela estabilidade no emprego porque se ela existisse, essas comissões de
fábrica poderiam surgir com as maiores facilidades possíveis. O que o nosso sindicato reivindica é
que deveria haver um homem com estabilidade para fazer trabalho sindical em cada setor da
empresa. Cada seção deveria ter um homem do sindicato lá dentro. [Nas greves] nós inclusive, fomos
contra a criação de comissões e em algumas empresas em que elas surgiram nós procuramos acabar
com elas. E por que? Porque o problema era de todos e não era de meia dúzia.[...] Eu posso garantir
que pelo menos em São Bernardo, não existem comissões organizadas".
Indagado da possível relação das comissões de empresas existentes e o sindicato na atual estrutura,
Lula foi categórico:
"As comissões dentro do sindicalismo livre teriam de existir subordinadas a uma coordenação ampla
do sindicato. [...] Não podemos em instante algum reivindicar liberdade sindical e querer que surjam
comissões paralelas ao sindicato. [...] Eu entendo que podem existir quantas comissões, quantos
grupos de trabalhadores forem, mas tudo voltado para dentro do sindicato: ou para tirar a diretoria
do sindicato ou para fazer o dirigente trabalhar. Mas repito, voltado para dentro do sindicato, desde
que queira mudar o sindicalismo".
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organizações “paralelas”, que levariam a uma duplicação do papel dos sindicatos nos
esforços de luta da classe trabalhadora. Propunham no seu lugar, o reconhecimento
da figura dos delegados sindicais - operários sindicalizados, com estabilidade de
emprego -, representantes do conjunto dos trabalhadores de uma empresa no
sindicato. Qualquer iniciativa de mobilização e organização nas fábricas deveria
confluir para os sindicatos, fortalecendo-os. Os sindicalistas “autênticos”
reconheciam as comissões de fábrica apenas como instrumentos na luta contra
diretorias pelegas, instrumentais para uma maior abertura e democratização dos
sindicatos. A proposta destes organismos na base territorial dos metalúrgicos de São
Paulo e Guarulhos, por exemplo, justificava-se pela presença de dirigentes do ‘tipo
Joaquim Andrade’. Posição que expressava uma apreensão restrita da luta contra a
estrutura sindical, ou seja, lutava-se prioritariamente contra o “modelo ditatorial de
gestão sindical”, nos termos de Boito (1992) e não pela organização de base nos
locais de trabalho. Além do desconhecimento os sentidos da organização das
comissões como possível instrumento do controle operário na luta cotidiano no
processo produtivo. Os dirigentes argumentavam ainda que sem a garantia de
estabilidade no emprego, os trabalhadores das comissões seriam vítimas da repressão
patronal, sendo fatalmente demitidos. Um argumento com base real, como se viu no
caso das comissões de São Paulo, mas, não para inviabilizar a sua criação, que
naquele momento fluía pela própria radicalidade e necessidade do movimento, e
exigia a continuidade da luta pelo seu reconhecimento e estabilidade de emprego
para os seus representantes. Entendiam que não caberia responsabilizar um grupo de
trabalhadores de uma empresa e sim o conjunto pelas suas conquistas, não
identificando a dimensão da representatividade e democracia de base que as
comissões poderiam significar. Na questão dos organismos de fábrica, a posição dos
dirigentes de São Bernardo, ao meu ver, sugeriam a separação entre luta contra a
estrutura sindical da luta pela democratização no âmbito das relações de trabalho,
onde a autonomia é exatamente o reconhecimento público do direito dos
trabalhadores se organizarem a partir do local de produção.

Lula considerou a possibilidade de uma coordenação dos trabalhadores de várias empresas fora do
sindicato, como uma posição totalmente inconseqüente, uma vez que "cabe levar para dentro dos
sindicatos o que existe de melhor dentro das fábricas". (In Revista Cara a Cara, jul/dez 1978: 54-66).
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O depoimento que se segue identifica as raízes ideo-políticas e as motivações
históricas da defesa da autonomia das comissões em relação ao sindicato, advogada
pela OSM; inexistentes para os dirigentes de São Bernardo. O conteúdo do
depoimento expressa bem os elementos basilares na particularidade da formação das
comissões de fábrica nas greves de maio na cidade de São Paulo, de um lado a
situação sindical, e de outro, o legado do qual os militantes da Oposição eram
caudatários:
— “A nossa visão, nós que não éramos direção sindical, era outra
automaticamente. Nós ficamos numa situação privilegiada para ter uma
visão de independência e autonomia da comissão. Estávamos com uma
direção do sindicato não reconhecida, totalmente ilegítima, imposta.
Evidentemente que nós não iríamos atrelar uma comissão e esta direção. Nós
víamos as comissões como a negação da direção sindical, quer dizer o antisindicato! E não é só isto; toda a nossa idéia da autonomia, de
independência e de democracia operária são de origem de esquerda, não são
autóctones, não são espontâneas. Tem origem na elaboração da esquerda
revolucionária, desde Lenim, Rosa Luxemburgo, Gramsci, outros.... e fazem
parte da história do movimento operário internacional. Então a nossa defesa
de autonomia era muito ferrenha, muito violenta. Por estas duas razões,
São Bernardo não tinha esta acumulação de esquerda e também não tinha
a necessidade automática, instintiva, imediata, espontânea e consciente de
negar a direção sindical, que correspondia às aspirações de luta de suas
bases” (depoimento de Vito Giannotti à autora em dezembro de 1987).
A primeira sistematização da linha política de atuação fabril da OSM depois
das greves de maios de 1978 encontra-se no documento apresentado no III
Congresso dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, realizado em outubro
daquele ano.22 Reproduzo, quase na íntegra, os pontos centrais deste documento.
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A OSM participou deste Congresso como convidada, com direito a voz e, foi representada por

Anísio Batista, Hélio Bombardi e Fernando José Batista de Morais, únicos militantes operários aceitos
pelos dirigentes sindicais de São Bernardo que vetaram a participação de outros. O referido
documento foi levado ao Congresso clandestinamente, apesentado como tese da Oposição tornou-se
ponto de referência do intenso debate acerca do tema “Delegados Sindicais e Comissões de Fábrica".
(Cf. depoimento de Vito Giannotti e Cleodon Silva, que redigiram a síntese, juntamente com
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Esta é uma pequena contribuição da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo
para o III CONGRESSO DOS METALÚRGICOS DE SÃO BERNARDO E
DIADEMA e para todos os trabalhadores aqui presentes.
As nossas experiências, as nossas lutas, as nossas vidas são neste Brasil ainda muito
desconhecidas. Apesar de sermos todos metalúrgicos e trabalhadores. [...] Em maio
vocês pararam, foi o silêncio de fábrica por fábrica. Nós também fizemos o mesmo.
COMO FOI EM SÃO PAULO?
Quando começaram as greves os patrões não queriam falar com todo o mundo junto
em ASSEMBLÉIA DENTRO DA FÁBRICA e nem tampouco que fosse todos que
decidissem. Não sabiam inclusive com quem falar para negociar.
Os patrões queriam falar com poucos e ainda por cima queriam que estes poucos
decidissem por todos. Em muitos lugares onde só a assembléia feita durante a greve,
decidia. Em outros só a Comissão. Vimos que nos lugares em que a Comissão só
negociava e a decisão era de todos a luta foi mais firme. Nas fábricas onde as
Comissões decidiam por conta própria a firmeza não foi a mesma. Por esta razão
achamos que:
A COMISSÃO DEVE NEGOCIAR E SÓ A ASSEMBLÉIA DECIDIR !
QUEM ERAM OS PARTICIPANTES DAS COMISSÕES?
Todo mundo participou. do faxineiro ao ferramenteiro. E por isso todos os
problemas dos trabalhadores foram vistos, alguns reivindicados na luta.[...] Isto
mostra que:
NA COMISSÃO DE FABRICA DEVEM ESTAR REPRESENTADAS TODAS
AS SEÇÕES!
COMO FOI O COMPORTAMENTO DAS COMISSÕES?

Fernando e Adalberto). Ver Rainho e Bargas (1977/1979; Cap. 10 e Apêndice 19); jornal Movimento,
"Comissões de Fábrica: o risco de apelegar-se", 16 a 23 /out/78; jornal Em Tempo, "A força sindical
vem da organização dentro da empresa", out/78.
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A maior descoberta das Comissões foi que sua força aumentava muito a cada
assembléia geral feita dentro da fábrica.
Outra lição tirada por algumas Comissões, foi que quando algum representante
falha, tem que ser substituído por outro eleito.
Os melhores resultados foram obtidos quando a comissão foi formada por
companheiros eleitos LIVREMENTE em todas as seções.
Devido a isto achamos que:
OS REPRESENTANTES DE SEÇÕES DEVEM SER ELEITOS LIVREMENTE E
SEREM SUBSTITUÍDOS A QUALQUER MOMENTO, DESDE QUE SEJA
ESTA A VONTADE DE QUEM OS ELEGERAM !
A COMISSÃO SÓ SERVE DURANTE A GREVE?
Não! Todas a greves que fizemos terminaram com aumento de salário. [...] Mas isso
não significou a solução de nossos problemas.
Temos que manter nossos companheiros da comissão sempre firmes para enfrentar
os patrões. Isso só pode se dar com:
A ESTABILIDADE PARA AS COMISSÕES E COM ASSEMBLÉIAS
PERIÓDICAS NAS FABRICAS ONDE TODOS OS COMPANHEIROS POSSAM
PARTICIPAR !
A COMISSÃO E O SINDICATO
Em quase todas as greves em São Paulo, as comissões de fábrica mantiveram sua
independência e autonomia frente ao sindicato. Isso para os companheiros das
comissões ficou bem claro. Porque:
- O LUGAR DE ATUAÇÃO DA COMISSÃO É NA FÁBRICA;
- A COMISSÃO É ELEITA PELOS COMPANHEIROS DAS SEÇÕES;
- QUEM CONTROLA A COMISSÃO É A ASSEMBLÉIA DE FÁBRICA.
A COMISSÃO E OS DELEGADOS SINDICAIS
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A existência das Comissões não dispensa a necessidade dos delegados sindicais.
Na comissão de Fabrica pode-se escolher alguns companheiros que farão a ligação
entre a fábrica e o sindicato.
Esses companheiros eleitos pela comissão representarão a fábrica junto ao sindicato
e, garantirão uma nova estrutura de base para o sindicato (“Sobre as Comissões de
fábrica”, 8/10/1978, grifos do texto).

As definições acima expressam bem o conteúdo e forma das comissões nas
greves de maio e as lições extraídas do movimento real pela OSM, mas são limitadas
quanto à aspectos centrais na conformação destes organismos, como, as estratégias
para a continuidade das comissões e suas formas de articulação, o enfrentamento das
investidas patronais, a regulamentação interna (veja-se o caso da Massey Fergusson)
a relação com o sindicato atual, as comissões como base de um sindicalismo livre,
etc. São questões de ordem programática e, ultrapassam em muito as dimensões
práticas e imediatas que as comissões de fábrica experimentaram, delimitando as
próprias formulações e diretrizes da OSM.
As novidades e os impasses postos pela dinâmica das greves de maio em São
Paulo não se resumem aos aspectos apontados. Como vimos, ao se apropriaram
coletivamente do espaço da fábrica na organização de sua resistência e formarem as
comissões, os operários construíram estratégias a partir da apropriação do
conhecimento da organização do processo de trabalho (cf. doc. “Sobre a organização
nos locais de trabalho, Reconstrução das Lutas Operárias”, 1982; Maroni, 1982). Nas
empresas onde as comissões foram mais duradouras, com estabilidade e intervenção
da OSM e outras forças sindicais e políticas, houve o questionamento de aspectos da
organização e gestão do processo de trabalho, dos regulamentos internos, do poder
de mando da gerência e chefias, e apresentaram reivindicações em torno da política
de cargos e salários e das condições gerais de trabalho. Estes aspectos estiveram
presentes nas greves, mas de modo latente e secundarizado, determinado que os
organismos fabris se constituíssem predominantemente enquanto comissões de
negociação salarial e na sua maioria se extinguiram tão logo enfrentado o conflito
imediato. Este conteúdo central assumido pelas comissões decorreu do próprio vetor
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do movimento grevista que, teve na luta contra o arrocho salarial, o seu elemento
fundante (cf. Antunes, 1988:27).
A despeito de todos os avanços que indicaram, as comissões não se
consolidaram. A maioria desapareceu ao fim das greves; parte foi desmantelada pelas
demissões, outras descaracterizadas e esvaziadas de seu papel. Os depoimentos a
seguir registram as este balanço:
— Elas foram comissões muito débeis, não foram as comissões que a gente queria...
Nós queríamos uma comissão muito mais preparada, muito mais política, que os
companheiros tivessem condições de assumir uma comissão... E essas comissões,
para nós, deixaram muito a desejar, porque a gente pegou muitos companheiros no
momento da greve porque era necessário pegar aquele cara porque ele
representava uma ferramentaria, outro representava uma usinagem. Mas, esses
companheiros não se entrosaram depois da greve na comissão, não apareciam nas
reuniões, alguns negociaram seu próprio mandato (depoimento em Faria,
1986:330).

— “Foi uma efervescência grande da massa operária, mas sem um
enraizamento real das comissões. No caso da fábrica em que eu trabalhava,
Máquinas Piratininga, foi uma das fábricas, que teve comissão, estatuto,
eleição e tudo o mais. Mas não se segurou... porque sua força real era
pequena, era fraca; o amadurecimento político dos membros da comissão e
do conjunto dos trabalhadores era pequeno, débil para perceber a
importância de sua continuidade e de dar sustentação política para tal [...]
Então a comissão em parte, foi destruída pela própria fraqueza [...] mais do
que destruídas pelos patrões” (depoimento de Vito Giannotti à autora em
dezembro de 1987).
Deste modo, as comissões formadas no bojo das greves de maio guardam
uma distância com as referências históricas do movimento operário internacional,
incorporadas e veiculadas pela OSM. Elas foram muito mais representativas do que
pensavam os militantes da Oposição, porém, bem menos politizadas, já que a
concebiam como um organismo político de enfrentamento da ordem fabril, expressão
de um núcleo mais consciente e organizado da classe operária. Sader resume com
pertinência este processo e os dilemas postos à OSM pela dinâmica das “greves das
comissões”, que se atualizaram em novos desafios nos ciclos seguintes:
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Quando as comissões de fábrica - razão de ser da Oposição - se espalham pelas
grandes fábricas, a Oposição se vê desafiada a tratá-las no ponto de encontro entre a
autonomia operária, afirmada na continuidade do conflito de classes e a
institucionalidade trabalhista, onde se regulamentariam as relações de trabalho
(Sader, 1988:252).

A experiência das greves das comissões expressaram ainda uma relação
histórica na trajetória do movimento operário brasileiro, que é necessário resgatar. As
greves das comissões se constituíram no ponto de encontro entre experiências de
organizações independentes anteriores a 1964, as comissões surgidas nas greves de
Contagem e Osasco em 1968, e a herança do duro aprendizado de resistência sob a
ditadura militar, abrindo-se para um amplo movimento democrático de massas,
potencialmente capaz de incidir, não só nas relações de trabalho, mas também na
organização política independente do conjunto dos trabalhadores no país (cf. Faria,
1986). Como analisou o militante da OSM, referindo-se à experiência de maio de
1978: “A classe operária se reporta às idéias e lutas do passado para se conseguir
alguma coisa no presente, olhando para o futuro, respondendo às tarefas deixadas
pelas gerações precedentes” (entrevista de Stanislaw Zermeta, Cadernos do Presente,
1978:93).
No processo das greves a negação do sindicato oficial esteve implícita na
consciência do conjunto dos trabalhadores; ela se confundiu com a negação explícita
de sua diretoria traidora e omissa. Estes organismos se situaram, como já analisado,
no campo da negociação de salários, preenchendo lacunas e funções abandonadas e
esvaziadas pela ineficácia da estrutura sindical, mas ultrapassaram o sindicato
oficial, de um modo prático e espontâneo. A formação das comissões, representando
todos os operários de uma fábrica — sindicalizados ou não — e a articulação das
interfábricas, em certa medida, foram uma antecipação de um sindicalismo
democrático de massas. O movimento grevista estabeleceu uma unidade de ação e a
identificação de interesses entre os vários segmentos do proletariado industrial, a
despeito das suas diferenciações internas, assinaladas no capítulo anterior, assim
sintetizado:
A luta era de fábrica por fábrica, mas a reivindicação era uma só: 20% de aumento.
As comissões de fábrica foram, naquele momento, um grande sindicato,
descentralizado, democrático, independente frente ao Estado e grandemente
228

representativo; não só contra os baixos salários, mas também contra um sindicato
que os representava, contra o cupulismo, contra o atrelamento, colocando na prática
a idéia da reparesentação direta dos trabalhadores e da negociação direta com os
patrões (cf. doc. “Reconstrução de Lutas Operárias”,1980:33).

A projeção das comissões pela OSM, como prenúncio de uma alternativa
independente de organização e unificação da luta operária, abriu naquele momento
um controvertido debate em torno dos riscos do “sindicalismo paralelo”, numa
alusão a qualquer tentativa de organização dos trabalhadores fora da estrutura
sindical. Para várias forças políticas e sindicais e para alguns estudiosos,23 a questão
era preocupante, percebida como uma ameaça, um inconveniente à unidade sindical,
necessária ao fortalecimento do sindicalismo naquela conjuntura de abertura para
uma ampla democratização do Estado. Na análise de Moisés (1979:19-23),
a simples afirmação da necessidade das comissões de fábrica autônomas em relação
às direções sindicais, não resolve as dúvidas que se referem à possibilidade desses
organismos virem a se converter em um ponto de partida para a construção de um
sindicalismo paralelo no país. [...] O problema que se coloca é o papel do sindicato.
As interfábricas já não significam, na prática, um sindicalismo paralelo?

Para Maranhão (1978:153, grifos do texto), as confusões e mistificações em
torno das comissões de fabrica, geraram
primeiro, a idéia de ‘substituição’ dos sindicatos como órgãos de representação e
luta de interesses da classe trabalhadora; segundo, a idéia de ‘separação’ entre os
sindicatos e os organismos de base constituídos nos locais de trabalho [...] esse tipo
de organismo elementar de expressão de demandas”, poderiam desempenhar um
papel importante na destruição dos laços que o subordinam o sindicato ao Estado,
desde que integradas a ele.

Este debate vincula-se à configuração mais geral do sindicalismo brasileiro
naquele momento, em sua feição heterogênea, constituído por tendências e

23

Ver a respeito, Moisés (1979); Maranhão (1978); Noutra linha, Boito (1991b); Manifesto do Comitê

de Luta pela Construção do Sindicato Livre, mimeo, s/d. Em Antunes & Nogueira (1981:102-106),
são identificadas as diferentes posições no movimento sindical.
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perspectivas diferentes, derivadas de concepções políticas de origens diversas.24 As
controvérsias em torno das comissões de fábrica e as críticas às concepções e prática
da OSM consideradas de corte paralelista, ocorriam no momento imediato após as
greves de maio/junho, que vivia especialmente o fortalecimento dos sindicalistas
“autênticos”.25 A questão do sindicalismo paralelo, na época funcionou muito mais
como uma cortina de fumaça que encobria as divergências quanto ao caminho de luta
contra a estrutura sindical subordinada ao Estado. Para a OSM, este caminho passava
inclusive, pela crítica ao legalismo sindical dos “autênticos”, radicada na ocupação
do espaço legal para o rompimento dos limites do sindicalismo atrelado e do
peleguismo, na extensão do sindicato dentro das fábricas, através dos delegados
sindicais, ou de comissões sindicais de empresa, subordinadas à orientação e direção
dos dirigentes (cf. doc. “Oposições sindicais atuais e necessárias”, Polêmica, 1982:
23-40). Destacavam na prática do sindicalismo a “inexistência de uma democracia
operária, com canais de decisão e controle pela base, mantendo a burocratização,
centralização, o sistema de delegação de poderes à diretoria, do tipo ‘o dirigente faz
pela classe’” (cf. doc. “Coletânea de documentos do I Congresso”, OSM, 1979:37).
Nesta trilha, a crítica de setores da OSM ao “novo” sindicalismo, desde o
início, foi muito acirrada. Considerava que a contraposição dos autênticos à estrutura
24

Podemos afirmar que a partir de 1978, o sindicalismo brasileiro se orientava em três correntes: a dos

pelegos tradicionais, a dos sindicalistas “independentes ou autênticos" e a das oposições sindicais.
Desnecessário dizer que se tomadas em si, cada uma das correntes comportavam diferenças no seu
interior que, nos confrontos seguintes se rearticularam. A primeira, com algumas exceções, ganhou
força e renovação com sindicalistas que seguiam a orientação do PCB, PC do B e do MR-8, formando
a Unidade Sindical. Este perfil do sindicalismo permaneceu com algumas variações até o CONCLAT,
em 1981, quando sofreu maior alteração, o que analiso no capítulo IV.
25

Lembre-se que o novo sindicalismo adquiriu as suas primeiras formas como uma corrente no V

Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores Industriais - CNTI, realizado no Rio de
Janeiro, em julho e 1978, liderada por Ari Campista, dirigente desde o Estado Novo. Em oposição à
cúpula do CNTI articularam-se em torno dos sindicalistas autênticos, vários outros dirigentes
independentes, alguns vinculados ao PCB e militantes das oposições sindicais. A OSM esteve
representada, e lançou uma nota pela revogação da portaria 3437/74, na luta contra o peleguismo e na
denúncia da fraude eleitoral e posse de Joaquim dos Santos Andrade, tratado na cap. IV. (cf. “Nota
aos Trabalhadores: V Congresso da CNTI e as Liberdades Sindicais, assinado pela OSMSP - Chapa 3,
com assinaturas de apoio de várias delegações entre elas, metalúrgicos de São Bernardo, Sto André,
Santos, João Monlevade, Rio de Janeiro, petroquímicos de Caxias.
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corporativa, se restringia à excessiva ingerência de Estado e da legislação,
entendendo por negociação direta com os empresários, a não intromissão e regulação
estatal, portanto, muito próxima à visão liberal. “Até onde se pode avaliar, o objetivo
central destes setores é apenas eliminar o que há de arcaico e envelhecido na
estrutura sindical. Nessa visão faz sentido afastar o governo da posição de
intermediário e estabelecer negociações diretas para aumentar o poder de barganha
dos sindicatos” (cf. doc. “Coletânea de documentos do I Congresso”, OSM,
1979:38).
Todavia, a OSM não enfrentou naquele momento a questão do “sindicalismo
paralelo” de modo conseqüente com sua proposta sindical, apenas se defendeu com
ambigüidade. Alguns de seus setores se intimidaram diante da referência ao
“paralelismo”, como se este fosse o equivalente de uma prática divisionista e
separatista, de que a OSM era acusada, temendo o seu isolamento no interior do
movimento sindical.26 A questão aparece assim equacionada, conforme entrevista de
um seus militantes:
— Para mim as comissões são um órgão independente da classe, em relação ao
sindicalismo oficial. [...] Representam um trabalho de unificação, isto é uma
unidade de ação dentro da fábrica, ,independente do que cada um tenha como visão
sindical. [...] Se hoje a comissão leva um trabalho que passa por cima do sindicato,
ótimo, porque a estrutura sindical ainda não foi quebrada.[...]. Por outro lado,
existem as lutas gerais. E essas , não resta a menor dúvida, têm que desembocar
dentro do sindicato. Para uma luta de dissídio coletivo, não adianta cada fábrica
tirar um índice para levar. E preciso haver uma unificação (entrevista concedida
por Hélio Bombardi, Cara a Cara, 1978: 24-25).

As comissões constituem, nas considerações do militante, alem do caráter
reivindicatório e sindical de base, um organismo de tipo político, distinto e mais
avançado que o sindicato, que é classicamente um órgão de resistência econômica,
embora comissão e sindicato se influenciem mutuamente. Mas o depoimento revela
também as ambigüidades das concepções da militância da OSM, ao afirmar que a

26

Estas posições iriam posteriormente provocar fissuras internas na OSM, quando de seu Iª

Congresso, em março de 1979; o que analiso ainda neste capítulo.
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unificação das lutas e reivindicações só seria possível através do sindicato, ao mesmo
tempo em que apostava nas comissões como a base de uma alternativa independente.
— A meu ver há três coisas que caracterizam bem as comissões: 1º) a comissão
reúne os elementos mais combativos; 2º) ela reúne os elementos sindicalizados e
não-sindicalizados; 3º) ela tem um papel que excede aquele que é quase exclusivo
do sindicato: ela leva também uma forma de educação política não partidária. E
isto não é sindicalismo paralelo. [...] As comissões de fábrica não negam o
sindicalismo, mas o reforçam, só que de forma independente (depoimento de Héilo
Bombardi, Cara a Cara, 1978:33 e 40).

Concluindo, pode-se afirmar que em termos gerais, o movimento grevista de
maio de 78, em sua emergência e processualidade, solapou o sindicalismo de Estado,
acentuando as contradições já existentes entre as transformações objetivas na
configuração do operariado brasileiro e a estrutura sindical vigente, contudo, sem
avançar nos caminhos para a sua extinção (cf. Boito Jr., 1991b). A emergência de
organismos autônomos em uma conjuntura de lutas depois de anos de repressão, não
seria possível e suficiente para solucionar o velho problema da organização nos
locais de trabalho e da estrutura sindical. A permanência e consolidação destes
organismos como instrumentos de enfrentamento de classe exigiria um
amadurecimento do próprio proletariado, aliado a uma prática consciente das
lideranças. Deitar por terra a subordinação dos sindicatos ao Estado e construir uma
proposta independente sob novas bases, pressupunha uma ação direcionada e
consciente de amplas forças políticas e sindicais no fortalecimento das soluções
encontradas durante o curso das greves.
Naquela conjuntura de ascenso do movimento de massa, as comissões de
fábrica foram vistas como a expressão mais direta do confronto de classes e da
autonomia do operariado, prenunciando uma possibilidade independente de
organização e unificação da luta operária. Esta perspectiva, sem dúvida, se pôs como
um tendêncial, mas por vezes, a OSM tendeu a superestimá-la, desconsiderando a
própria avaliação acerca das fragilidades daqueles organismos no movimento real.
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2. RADICALIDADE

E

FRAGILIDADE:

O

SIGNIFICADO

DA

GREVE GERAL

METALÚRGICA DE NOVEMBRO DE 1978

2.1. Preparação da greve: a tentativa de ocupação do espaço sindical
A intensa mobilização das parcelas de trabalhadores iniciada em maio de
1978, indicava que as greves por fábricas nas industrias metalúrgicas de São Paulo,
se desdobrariam em greve geral por ocasião do dissídio coletivo da categoria em
novembro. E “parecia bloqueada a possibilidade das lutas nas fábricas desaguarem
no sindicato” (Sader, 1988:254, grifos meus).
Sob o signo da greve geral, com a palavra de ordem, “a campanha salarial se
faz nas fábricas”, a OSM jogou suas forças na mobilização e preparação de
comissões e grupos de fábrica para este novo ciclo de lutas, com uma pauta de
reivindicações a ser levada na campanha salarial.27 Intensificou as discussões internas
em suas instâncias (coordenação, setores regionais, assembléias), agora ampliadas
com a incorporação de novos operários que despontaram nas greves de maio. A
campanha salarial foi conduzida rumo à unificação com os metalúrgicos de Osasco e
Guarulhos, com a mesma data-base. No interior da OSM, de início haviam duas
propostas quanto a entrar ou não em dissídio (cf. doc. “Resoluções de
Assembléia”,OSM, 23/7/78). Ir a dissídio representava colocar toda a decisão dos
reajustes salariais nas mãos da Justiça do Trabalho, que acabaria por aprovar o índice
oficial, cerceando a manutenção das reivindicações e a indicação de greve e,
desmobilizando o potencial de luta que se delineava, sem apontar para uma quebra
dos mecanismos da política salarial da ditadura militar. A contraposição aprovada, não entrar em dissídio -, direcionava para a negociação direta entre o sindicato dos
metalúrgicos e a representação patronal.

27

Constam do elenco de reivindicações vários pontos em torno de salário, condições de trabalho,

situação de trabalho e opressão à mulher, relações de trabalho e da própria dinâmica de funcionamento
da campanha salarial e de democratização do sindicato. As principais: 65% de aumento salarial sem
desconto das antecipações, piso salarial de 3 SM, reajuste trimestral, contrato coletivo de trabalho,
salário igual para trabalho igual, reposição das perdas salariais de 73/74 e estabilidade para as
comissões de fábrica. (cf. doc. “Resoluções de Assembléias da OSM”- 23/8 e 16/9 de 78).
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A diretoria sindical, por sua vez, contrariando a prática nas greves anteriores,
tentava centralizar os rumos da campanha salarial. O desgaste em que se encontrava
a diretoria, por sua omissão nas greves e a posse de Joaquim Andrade garantida pela
intervenção do Ministério do Trabalho, a despeito da fraude nas eleições de junho,
acarretou-lhe ainda um maior isolamento das bases da categoria. Uma postura que
intencionava para recuperar prestígio e confiança dos trabalhadores e, mais uma vez,
controlar o movimento e conduzi-lo às suas propostas sempre dóceis e acólitas ao
patronato e ao governo, além de barrar o crescimento e influência da OSM junto aos
metalúrgicos.
A condução da campanha salarial foi difícil e, também definitiva na trajetória
da OSM diante do desafio de uma greve geral, defrontando-se pela primeira vez com
a questão do papel do sindicato de Estado na unificação da luta da categoria
metalúrgica. A nova situação impunha desafios concretos à sua linha programática e
a necessidade de enfrentar as possibilidades e limites na ocupação do sindicato.
Neste quadro, as antigas divergências no interior da Oposição se acirraram. Os
posicionamentos28 dos militantes são registrados:

Posição sobre a greve geral:
- “Existem condições objetivas para ocorrer uma greve geral - há muita insatisfação
entre os operários.[...] A possibilidade de uma greve geral, como está anunciando o
Joaquim, depende sobretudo da organização nas fábricas; é aí que devemos atuar”.
- “Temos que amarrar o sindicato com o compromisso de botar a palavra de ordem
de greve geral nos boletins; com o Fundo de Greve; com a realização de assembléias
regionais. Comprometer o Joaquim concretamente com o que ele está falando.”
“Nossa preocupação é saber como utilizar as aberturas, o espaço que o movimento
sindical está oferecendo, trabalhar e organizar a greve de forma que ela fique sob a
nossa direção.”
Quanto ao objetivo autônomo da Oposição Sindical nessa campanha salarial:

28

Depoimentos recolhidos de Ata de reunião da OSM, em 30/9/78; cada item expressa posição

individual.
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- “Precisamos de um caminho próprio e independente para intervir e tomar a
iniciativa de encaminhar a greve.”
- “Temos que reconhecer que ainda não há a ligação da Oposição com a vanguarda
real da classe, aquela que fez as greves diretamente nas fábricas”.
- “Começamos a ser direção, não quando aparecemos publicamente, mas quando
nossas propostas começam a ser assumidas pela classe operária”.
- “Na condução da campanha, insistir na formação de uma comissão salarial ampla,
aberta, democraticamente eleita e com representantes das fábricas; preocupar muito
com a criação de um Fundo de Greve”.
- “Formação de Comando Regional e Geral de greve para dirigir o movimento será a
forma de que a greve fique sob a nossa direção”.
- “A idéia de Comando de greve é imaturidade; não podemos propor formas de
organização desconhecidas das bases operárias”.
Unidade com Joaquim?
- “Não há possibilidade de fazer unidade geral com o Joaquim. Temos que fazer
unidade com o que for importante para a categoria e cobrar o que é para ser levado
na prática”.
- “A unidade tem que nos deixar com as mãos soltas para desenvolver a nossa
própria ação”.
- “Não devemos ter ilusão quanto a postura do Joaquim na hipótese de greve geral.
Ele vai tirar o pé na hora H, e nós vamos ficar com a responsabilidade de conduzir a
luta”.

Podem ser detectadas as duas posições. Para uns, o sindicato, - órgão
unificador das lutas operárias -, permanecia como a referência central, portanto, o
caminho seria conduzir a greve através dos mecanismos do próprio sindicato,
“empurrando” a diretoria. Para outros, a estratégia seria criar uma alternativa
independente através da formação de organismos próprios para conduzir a greve,
sem contar com a diretoria; o sindicato era um instrumento que poderia ser utilizado.
O propósito destes era de que a OSM se constituísse em direção real do processo
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grevista, sustentada na organização nas fábricas, com mecanismos alternativos de
mobilização e coordenação da greve, como os comandos regionais e geral. Entendiase que esta condução seria possível pela rejeição e negação da diretoria e por tabela
também do sindicato oficial por parte dos metalúrgicos, com ocorreu nas greves de
fortalecida com a denúncia da fraude nas eleições sindicais. Pretendia-se que a greve
geral do operariado metalúrgico, se ocorresse, além de “conquistar o direito de greve
e combater a política salarial do governo militar”, garantisse um saldo organizativo.
A definição da estratégia para a campanha salarial não foi um processo
tranqüilo:29 prevaleceu a unidade interna da OSM em detrimento de uma atuação
independente. Predominou a idéia de fazer convergir para o sindicato toda a
mobilização da campanha e da greve, como o espaço possível de unificação da
categoria metalúrgica. A OSM jogou todas as suas forças para “ocupar e ganhar
espaço dentro do Sindicato” e de seus mecanismos de mobilização grevista (cf. doc.
“Resoluções da Assembléia Geral da OSM”, 23/07/78 e 13/08/78).
A opção por esta conduta configurou o impasse face à formação e
generalização das comissões de fábrica e interfábricas, como uma proposta
alternativa de organização geral para o movimento, revelando-se, como noutras
situações, o dilema central e histórico da OSM: entre a fábrica e sindicato.
Isto não representou o abandono da organização fabril pela OSM. Com a
palavra de ordem “a campanha salarial se faz nas fábricas”, as atividades regionais,
reuniões de grupos e comissões de fábrica, boletins específicos de várias empresas,
etc. prosseguiram. E sustentada nestas ações, legitimada na organização de base, a
OSM assumiu a liderança do processo de mobilização grevista a partir do aparelho
sindical.
Qual o sentido e ganhos teve desta “ocupação do espaço sindical”?
A prática da OSM se conduziu para a democratização dos mecanismos
sindicais de mobilização e articulação dos trabalhadores. A diretoria acossada pelas
bases da categoria lideradas pela OSM, modificou temporariamente sua prática
29

Em assembléia geral da OSM ocorrida em agosto de 1978, na Igreja Sta. Cecília, com cerca de 40

participantes, a posição de levar a greve com organismos próprios e independentes do sindicato,
venceu por um voto. Mas seus defensores, em nome da unidade da OSM, abriram mão da posição,
pois seria impossível conduzir um movimento de tal amplitude com o coletivo dividido. Na ata da
assembléia consta apenas a decisão final.
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burocratizada e desmobilizadora, e foi “empurrada para a greve”. A OSM conseguiu
um trabalho sindical de base, em larga escala, amplo e democrático, através de
reuniões e assembléias regionais e gerais, com participação e decisão de todos
metalúrgicos sócios ou não do sindicato, abertura de sub-sedes regionais, confecção
de boletins contendo as decisões e encaminhamentos aprovados em assembléias.
Sader (1988:254) considerando todo o processo da campanha salarial e da greve
geral, conclui que esta “foi uma precária ocupação dos espaços sindicais”.
As assembléias da campanha salarial contaram com significativa participação
da categoria. A primeira, com 6.000 metalúrgicos, aprovou a pauta de reivindicações,
destacando-se o índice de 70% de aumento para todos, reajustes trimestrais, piso
salarial de três salários mínimos, não instauração de dissídio e negociação direta,
estabilidade para as comissões de fábrica, etc. Constituiu-se a Comissão de Salários
aberta, com a participação de vários operários vinculados às comissões das fábricas
mais organizadas e da Oposição e da ativistas de outras forças sindicais,além de
membros da diretoria do sindicato (cf. Jornal da Greve, 7/10/78). Na segunda
assembléia cresceu a participação: 8.000 trabalhadores rejeitaram a proposta patronal
que concedia 13% acima do índice oficial a todos, com o desconto dos aumentos
conquistados nas greves de maio/junho; proposta esta que permaneceu inalterada até
a deflagração da greve geral. Nas regiões industriais da cidade ocorreram várias
assembléias, que ampliavam as deliberações e encaminhavam a organização da
campanha nas fábricas. Na zona Sul30 formou-se uma Comissão de Salário setorial,
com 36 operários das grandes empresas (Telefunken, Telemecanique, Caterpillar,
Metal-Leve, Massey Ferguson, Villares, Wapsa), tendo a atribuição de ser uma ponte
entre o movimento na região e a comissão geral (cf. “Ata da Assembléia Setorial”,
12/10/78).
Ao mesmo tempo, prosseguiam as reuniões interfábricas convocadas pela
OSM. Atas de reuniões ampliadas na zona Sul, com cerca de 30 empresas
representadas, registram que a greve se encontrava em andamento, com paralisação
tartaruga e paradas relâmpagos “para esquentar os motores”. Os relatos denunciam
as tentativas patronais para inviabilizar o movimento geral: antecipar acordos
30

A região Sul destaca-se das demais em todos processo destas greves, pela mobilização, articulação e

propostas mais arrojadas, evidenciando o perfil do seu operariado, como apontado no capítulo II, bem
como a tradição da luta operária, a presença de forças políticas nas fábricas e nos bairros.
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isolados, usar as comissões existentes como freio da luta e, outras formas de
cooptação e esvaziamento das mobilizações, como exigir horas extras, oferecer
churrasco de confraternização em dias de assembléia. No entanto, o que chama a
atenção neste relatos de reuniões, ocorridas a menos de uma semana da deflagração
da greve, são as avaliações quanto à possibilidade de manobras por parte da diretoria
sindical, mas que nem por isto levou a outros encaminhamentos e alternativas:

- “Na próxima assembléia o presidente do sindicato vai falar que devemos aceitar a
proposta patronal e recuar dos 70%. A assembléia vai gritar Greve!; a diretoria vai
tentar decidir a greve por votação secreta, só votando os sócios; [...] se não há
votação secreta, pela lei a diretoria não vai assumir a greve. Teremos que assumir a
direção da assembléia. Como vamos segurar? 1- votação por aclamação, braços
levantados; 2- não se deve ter medo de assumir a greve se a diretoria não assumir.”
- “O Joaquim vai cair fora. Então vamos perder a máquina sindical para as
reuniões”.
- A greve não vai surgir das comissões de maio, que estão demitidas. Não tem
organização para greve geral a partir da fábrica. Vai depender da força da gente para
fazer alastrar a greve, a partir das mais mobilizadas. O pessoal que está aqui é que
vai direcionar a greve”.
- “Outra preocupação: durante a greve a gente deve encontrar solução para situações
como o fechamento das portas da fábrica pelos patrões....” (cf. Reunião de
preparação da greve, Zona Sul, 23/10/78, Dossiê “A greve dos metalúrgicos dos
metalúrgicos de São Paulo”, 1983).

Estes relatos se assemelham a uma “crônica de uma” ‘traição’ ou derrota
“anunciada”. Alguns setores da OSM e grupos de fábrica tentavam redirecionar
alguns encaminhamentos, propondo saídas alternativas que, no entanto, àquela altura
da movimentação da campanha salarial, só poderiam ser acionadas em caso de
recuo, boicote ou “traição” da diretoria sindical. E mesmo assim sem consenso
quanto ao tipo e natureza do organismo a ser criado para dirigir a greve: Comissão de
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Salário do sindicato ampliada ou Comando Geral de Greve?31 Para uns, a CS
ampliada assumiria a direção da greve, pois era legítima, eleita em assembléia,
considerando arriscado propor qualquer organismo novo, desconhecido da massa
operária. Outros, apontavam para a formação de um embrião de Comando Geral de
Greve imediatamente. Para estes a CS não tinha condições de centralizar a greve,
pois muitos integrantes estavam fora das fábricas, demitidos das movimentações de
maio/junho e, coordenada pela diretoria do sindicato, a CS teria sua ação limitada
(cf. “Reunião Zona Sul”, 23/10/98). Nota-se que havia nestas discussões um
“silêncio” quanto ao papel e significado das comissões de fábrica e interfábricas e
sua relação com as CS ou Comando de greve se formados.
2.2. A deflagração da primeira greve geral da categoria metalúrgica no país
depois de 1964
Sem qualquer avanço nas negociações com o patronato, os metalúrgicos de
São Paulo, Osasco e Guarulhos, negociando pela primeira vez em conjunto o
contrato coletivo de trabalho, decidiram ira à greve geral a partir de 30 de outubro. A
adesão ao movimento foi ampla: 180 a 200 mil trabalhadores pararam a produção em
São Paulo, atingindo cerca de 300 mil grevistas, cerca de 80% da categoria nas três
bases sindicais, na primeira greve geral do operariado metalúrgico depois de 1964.
Na capital, realizou-se uma assembléia na qual a grande maioria ficou do lado
de fora da sede do sindicato. Ressalte-se que a assembléia só aceitava oradores da
OSM integrantes da CS e outros indicados nas assembléias regionais; os membros da
diretoria eram impedidos de falar pelas vaias. Destaste, a postura da OSM expressou
a sua ambígua relação com o sindicato oficial e a vacilação na condução da greve
nos rumos de sua proposta autônoma. Um dos líderes da Oposição, tomando de
assalto o microfone das mãos de Joaquim, com um inflamado discurso parecia
31

Ambas proposições foram absorvidas da experiência grevista de outras categorias ocorridas naquele

período. Os professores da rede pública estadual de SP formaram o Comando geral de greve, apoiado
em comandos regionais com base nas escolas e regiões mobilizadas, numa movimentação que atingiu
cerca de 200 mil professores. A experiência da Comissão de Salários ampliada, como um organismo
unificador de uma greve, foi a tentativa da oposição dos bancários da capital, em uma derrotada greve,
no mesmo período. Cf. jornal Em Tempo, SP, 28/8/78.
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conduzir à decisão principal, quando as bases já gritavam greve!; pediu calma e
“segurou” a assembléia! Outro declarou que entregaria o microfone ao Joaquim,
“com a condição única de que ele só poderia colocar a proposta de greve em
votação”. A vaia foi fenomenal e extensa. Neste clima, sob vaia e gritos de greve!...
greve!..., os metalúrgicos com os braços erguidos, o velho interventor encaminhou a
greve; “se é isto que vocês querem, está declarada a greve”, foram suas únicas
palavras.32 Este encaminhamento, contraditório e vacilante, resultou de decisão
anterior no coletivo da OSM, revelando suas divergências e dificuldades políticas
internas: ou seja, nenhum de seus oradores colocaria em votação a decretação da
greve, apenas Joaquim, representante legal dos metalúrgicos poderia fazê-lo.33 Este
seria um gesto apenas simbólico, pois a OSM havia de fato assumido a liderança
ativa de todo o processo de mobilização durante a campanha salarial, ainda que a
partir do sindicato (depoimentos de Cleodon Silva ao GEP/Urplan e de Vito
Giannotti à autora em dezembro de 1987). Esta posição, no entanto, tem raízes mais
fundas; preservando a unidade interna, a OSM deixou mais uma vez de afirmar uma
direção autônoma e alternativa daquele processo grevista, reforçando o papel do
sindicato oficial.
Após a assembléia, quando se declarou a greve, a tendência geral foi a
dispersão, pois a Oposição não havia articulado nenhuma forma alternativa de
organização imediata para a paralisação.
— “Esta postura foi voluntarista e espontaneista; depositamos
confiança na máquina sindical, quando toda a situação nos mostrava o
contrário, tanto por parte da diretoria como da massa de metalúrgicos
rejeitando-a de novo. A atitude da Oposição é irresponsável; é de atirar
pedra e não olhar para ver o que acontece. E a situação ali era de vidraça
[...]; nós estávamos como a direção da mobilização e deflagração da greve,
mas amarrados no sindicato [...] e começam lá na sede mesmo as perguntas:
32

Sobre as assembléias gerais, ver jornais Movimento, 9/10, 30/10, 8/11 de 78; Em Tempo, nº 36-37,

edição extra 1/11/78.
33

A análise de Boito (1991a:90), ao tratar de modo genérico o que chamou de “apego à estrutura” e

“medo da liberdade” próprios de uma ideologia do sindicalismo de Estado, cabe bem aqui: “O
sindicato oficial, investido de um poder que lhe foi outorgado pelo Estado, decreta a greve. O
trabalhador não organiza a greve, adere à greve”.
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- como se divulga a decisão da assembléia?- como se chama o conjunto da
categoria à greve? [...] - a diretoria vai fazer o boletim! - Olha, não me
responsabilizo! [...] Fomos até o Joaquim, o Rossi, Vito e eu, e redigimos
juntos o boletim” (depoimento de Cleodon Silva ao GEP/Urplan).
As orientações contidas no boletim Estamos em greve, recorriam à mesma
tática operária utilizada no meio do ano.

A ASSEMBLÉIA RECOMENDOU:
- Que os companheiros marquem os seus cartões e permaneçam parados nos seus
lugares;
- Realizar assembléias nas empresas, vamos eleger uma comissão de fábrica, com
representantes de todas as seções;
- Não negociar em separado e buscar no sindicato toda e qualquer informação a
respeito da greve.

As recomendações não apontavam os objetivos da formação das comissões
nas empresas e, ao mesmo tempo as direcionava para o sindicato, acarretando graves
implicações para o movimento grevista e para a atuação de OSM. Mas,
paradoxalmente, através deste boletim de convocação, pela primeira vez a Oposição
se dirigia ao conjunto dos metalúrgicos.
A diretoria do sindicato, como se esperarava, iniciou o boicote à greve antes
mesmo de sua deflagração, limitando a impressão de material de propaganda e
divulgação (como o boletim acima, com um número reduzidíssimo de cópias para as
dimensões da categoria),34 transmitindo informações falsas, fechando a sede do
sindicato, etc.

34

10.000 cópias do referido boletim, principal e único material de convocação da greve, foram

reproduzidas com o timbre do sindicato no Centro Acadêmico da Fundação Getúlio Vargas, para
distribuição na zona Sul. A OSM contou com uma ampla rede de apoio (gráfica, papel, carros, etc.),
articulada pelas forças que integravam o Comitê do Voto Nulo nas eleições parlamentares de 15 de
novembro de 1978. Alguns militantes da OSM participavam deste comitê.
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Alguns setores da OSM, independente do encaminhamento da diretoria e do
funcionamento da comissão dos salários, preparou a greve durante o final de semana,
reproduzindo e distribuindo o boletim Estamos em greve, realizando reuniões e
contatos nas regiões industriais, articulando as comissões, as interfábricas, apoio e
solidariedade dos movimentos de bairro, de outras categorias e forças sociais para a
criação do Fundo de Greve. O setor Sul (Santo Amaro e Socorro) iniciou a
organização de organismos próprios, a partir das interfábricas, formando um amplo
Comando de Mobilização, com o sentido de um comando de greve.
O movimento grevista, no entanto, deparou-se com a burguesia refeita das
“surpresas” de maio. Ultrapassando as suas diferenças internas quanto à negociação
direta, regulamentação do direito de greve e a intransigência do governo na política
salarial, o empresariado enfrentou a greve geral dos metalúrgicos da capital de forma
organizada e coesa. A FIESP publicou na grande imprensa, no final de semana,
recomendações aos empresários para uma ação conjunta, recorrendo ao uso de
velhos e novos mecanismos de controle e intimidação do trabalho, inerentes ao poder
do capital.35
Ao iniciar a paralisação geral, as orientações patronais foram ampliadas, na
tentativa de pressionar, de um lado o governo militar para que este tomasse medidas
repressivas e, de outro, o sindicato para que contivesse o movimento. A tática do
empresariado apostava ainda, na fragilidade e inexistência de organismos de
resistência e solidariedade operária. Algumas recomendações definidas: “Não pagar
em nenhuma hipótese as horas paradas e não estabelecer acordos de compensações,
pois não existindo no Brasil, Fundo para Greves, esse será um excelente recurso para
35

“Procedimento em caso de greve: 1. distribuir panfletos na entrada do serviço, com a transcrição do

publicado da FIESP nos jornais; 2. não fazer acordos diretos como os empregados, a não ser dentro
dos percentuais propostos até agora; 3. pedir aos grevistas a volta ao trabalho, avisando que se o
pedido não for atendido, os dias em greve serão descontados dos seus salários; 4. se os grevistas não
retornarem ao trabalho, aplicar suspensão disciplinar por dois dias; se possível individualmente,
porque coletivamente, o TRT dá ganho de causa aos trabalhadores; 5. suspender as refeições, vales,
conduções e outras vantagens aos grevistas; 6. nas empresas onde se trabalha 24 horas por dia,
procurar aplicar as recomendações nos momentos mais fáceis. Colocar pessoas de confiança nos
serviços de segurança; 7. se houver greve geral não abrir os portões das fábricas" (Comunicado da
FIESP, Folha de São Paulo, 29/10/97; transcrito no Jornal da Greve, OSM em 31/10/78, grifos do
texto).
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as empresas. Tentar de todas as formas colocar os grevistas na via pública.[...] Com
esta providência teremos a possibilidade de envolver o poder público.[...] E podemos
também exercer uma pressão psicológica sobre o Sindicato dos Empregados, pois a
tendência natural é os empregados se dirigirem à sede dos sindicatos para reclamar
ou pedir providências” (Comunicado da FIESP, transcrito no Jornal da greve,
31/10/78, grifos do texto original).
Fora dos seus locais de trabalho, por impedimento das medidas patronais, os
metalúrgicos não tiveram condições de realizar a greve a partir do espaço fabril e
criar aí mecanismos outros de resistência e sustentação do movimento. Mesmo assim
a greve ganhou força, principalmente nas grandes empresas.36 Muitas comissões
foram eleitas e, se dirigiam ao sindicato em busca de orientação, seguindo as
orientações divulgadas nos boletins do sindicato e assumidas pela OSM.: “não
discutir, não negociar e não fazer acordos separados, pois a luta é de toda a
categoria”. Pretendia-se evitar a pressão patronal através de acordos isolados, que
reduziria o poder de barganha da negociação coletiva e fragilizaria a proposta de
greve geral.
O empresariado, paradoxalmente, se conduziu na mesma linha definida pelo
movimento, ou seja, não “fazer acordos diretos como os empregados, a não ser
dentro dos percentuais propostos”, o que não era esperado. Resultado: para o
operariado grevista e seus organismos, um impasse; para o patronato, a resolução do
conflito estava dada pela presença unificadora do sindicato. Coesa em torno de suas
medidas e jogando força na negociação com as diretorias dos sindicatos, que lhes era
favorável, a burguesia abateu o movimento grevista. Desse modo, as comissões
existentes e as inúmeras que foram indicadas no início da paralisação geral, fora do
espaço fábrica, ficaram reduzidas a instrumentos de mobilização, ou sequer

36

Algumas das principais empresas que entram em greve imediatamente: Região SUL: Caterpillar,

Villares, Metal Leve, Caloi, Monark, Telemecanique, Telefunken, Amortex, FAG, FSP, Barbará,
Bereta, Prada, Jurubatuba, Micro Eletrônica, G. Mazzoni, Semco, MWM, Kartro, Walita, Burroghy,
Aços Durr, Ferlex, Silvania, Massey Ferguson, Pirelli. Região OESTE: Brasaço, Mapri, Sofunge,
Bosch, RCN, Nissei, Deca. SUDESTE: Everedy, Arno, Semer, Hanashiro, Plazza, Metalac; Região
MOOCA-LESTE: Columbia, Piratininga, Lorenzetti, Aço Paulista, Caio, Fundição Brasil, Simis,
Philco, Arno. (Cf. Jornal da Greve, 31/10/78).
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chegaram a qualquer ação própria. Ademais, os grevistas encontravam-se sem um
aceno que os indicassem uma outra direção, como avaliado no depoimento de Silva:
— “Eu mesmo que fui para a sede do sindicato, junto com outros
companheiros da Oposição, vi e contatei grupos e comissões de muitas
fábricas que chegavam com os nomes de operários eleitos. Os trabalhadores
não foram ali atrás da sindicato, porque confiassem em sua diretoria.
Precisavam de uma direção, de guia para o que fazer diante da situação.
Queriam conseguir 70% de aumento e fazer a greve. E qual era a nossa
orientação? Não tínhamos nem material próprio nosso para organizar e
articular as comissões e continuávamos insistindo: tirem comissões! Hoje
acho que isto foi pura demagogia. Ajudamos a confundir a massa operária.
Somos responsáveis por isto. Não aparecemos para os trabalhadores como
Oposição, com outra proposta alternativa. Não demos direção! Perdemos
uma chance de sermos a direção independente” (depoimento de Cleodon
Silva ao GEP/Urplan).
A avaliação do militante evidencia que a Oposição, diferentemente do que se
efetivou nas paralisações por fábricas de maio/junho, não pautou a sua ação nos
marcos de uma direção prévia e consciente, incorrendo em uma prática
espontaneista, que deixou os rumos do movimento à sua própria sorte, ou melhor,
sob a orientação da diretoria sindical entreguista. E as comissões de fábrica que,
nas greves de maio foram o centro articulador e organizador do operariado, nas
paralisações de novembro foram secundarizadas, ou “ficaram sem papel
definido no conflito” (Faria, 1986:351).
A greve geral dos metalúrgicos da capital em novembro, assim como as
greves de maio/junho, tiveram como motivação central o enfrentamento do arrocho
salarial, comportando uma pauta reivindicatória afeta às condições gerais de
trabalho, como se analisou. Resultado da intervenção deliberada da OSM, a pauta de
reinvindicação introduzia como novidade política e organizativa, o reconhecimento e
estabilidade das comissões de fábricas, forma experimentada por parcelas do
operariado nas greves de maio. Viu-se que o caráter predominante das comissões de
maio foi de negociação salarial determinado pela omissão da diretoria sindical, em
representar os interesses dos grevistas, sendo por eles rechaçada. Portanto, a
experiência e a consciência operária reteve e concebeu a comissão fabril
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fundamentalmente como organismo de negociação com os patrões, em torno das
questões salariais e de condições de trabalho. Na medida em que, numa situação de
conflito geral, o sindicato oficial reassumia o papel centralizador e negociador
do conjunto da categoria como seu representante diante do patronato, não
foram dadas as condições para o operariado apreender e atribuir um outro
papel e significado à comissões de fábrica.
Com o conflito grevista em andamento, a diretoria do sindicato negociava
com o patronato um acordo que pôs fim à greve, à revelia da vontade dos
metalúrgicos e da Comissão de Salários. A proposta negociada foi de 15% acima do
índice oficial em três faixas salariais de 58%, 54% e 50%, ou a decisão do dissídio
seria submetida à Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional deu parecer sobre o
pedido de dissídio coletivo solicitado pelos empresários, sendo favorável ao índice
de 43% definido pelo governo (cf. O Metalúrgico, nov./dez. 1978).
Na maior assembléia da história do sindicato até aquela data, em 31 de
outubro, com cerca de 30 000 trabalhadores concentrados na Rua do Carmo e
imediações, Joaquim se negou a por em votação a proposta patronal, alegando a
presença de “muita gente estranha” e encaminhou a decisão para o dia seguinte, que
se daria através de escrutínio secreta.
Para garantir a democracia dentro do sindicato nós achamos que é justo que todos
votem e não uma minoria de 35 mil pessoas. Em São Paulo existem 300 mil
metalúrgicos. Por que só votarão os que estão aqui? Amanhã cedo quem se
apresentar aqui na sede do sindicato com a carteira assinada ou a carteira do
sindicato vota. É a democracia.... (A Greve, 1/11/78).

Militantes da Oposição e membros da Comissão de Salários pressionaram
para a votação imediata, mas a assembléia foi encerrada por Joaquim. A multidão
gritava: “Pelego! Pelego! Comissão! Comissão!”. Um dos líderes da OSM, tomou o
microfone de suas mãos, e chamou a assembléia para entrar no prédio, porque os
seus militantes estavam “trancados”. Temendo a ocupação, os membros da diretoria
se trancaram no elevador. Grupos de operários entraram no prédio do sindicato para
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“pegar o Joaquim traidor”, no que foram contidos pelos militantes da OSM, que
ainda realizou uma pequena assembléia com 1000 trabalhadores.37
A diretoria do sindicato acionou sua máquina para encerrar o movimento,
numa bem sucedida manobra. Milhares de metalúrgicos compareceram para a
votação, mas encontraram um forte policiamento cercando a sede do sindicato. Só
votavam os sindicalizados, que recebiam um folheto com a posição da diretoria,
induzindo a votação: “Ou aceitamos a proposta e celebramos uma convenção
coletiva ou rejeitamos e ficamos com a proposta do Tribunal de apenas 43%”.
— Na célula de votação só eles colocaram 43% ou greve e 58% acima do índice,
que era a proposta dos patrões. Eles tiraram a proposta da categoria que era de
greve pelos 70%. O prédio estava cheio de polícia, a urna era no terceiro andar,
com um funcionário do sindicato e um policial ao lado (depoimento em Faria,
1986:345).

— “O Joaquim ‘traiu’ a greve criando uma situação muito difícil
para os trabalhadores que estavam parados: não podiam mais decidir sobre
a greve. E estavam com o pique de continuar” (depoimento de Maria José
concedido à autora em outubro de 1987).
A OSM estimava que apenas 1.500 metalúrgicos votaram, mas apareceram
mais de 6000 votos. O resultado: votaram 6.612 associados; destes 4.545 pela
proposta do empresariado, 1.976 contra, 13 em branco e 78 nulos.38 O acordo foi
firmado no mesmo dia, entre os Sindicatos metalúrgicos de São Paulo e Guarulhos

37

Alguns balanços da greve apontam vacilações da OSM por ter impedido a tomado a sede do

sindicato, pois havia disposição e radicalidade das massas. A OSM se dividiu mais uma vez em plena
assembléia, quando o sindicalista Antônio Flores apoiou o encaminhamento da diretoria; a OSM
lançou na imprensa a seguinte nota: “Levamos ao conhecimento público que a posição defendida pelo
companheiro Antônio Aparecido Flores, na última assembléia de aceitar a votação secreta, foi uma
posição individual assumida à revelia do conjunto da Oposição e dos 30 mil metalúrgicos presentes.
Esclarecemos ainda que tal atitude veio contribuir para a manobra de Joaquim dos Santos Andrade,
que efetivamente traiu a categoria." (cf. Doc.OSM/nov/78; cf. jornais citados; depoimentos in Faria,
1986: 386)
38

Em Guarulhos o resultado foi semelhante: 1.326 votos a favor da FIESP e 221 pela continuação da

greve. Os metalúrgicos de Osasco mantiveram-se em greve. Nesta base sindical o resultado da votação
foi inversa: 2.630 pela continuidade e apenas 35 a favor do acordo. Cf. Jornal A Greve,SP/1/11//78.
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com o Grupo XIV da FIESP, homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho
extensivo aos metalúrgicos de Osasco, ainda em greve.
Esta foi a primeira Convenção Coletiva do Trabalho negociada diretamente
com as classes empresariais depois de 64, resultado da ação do movimento grevista,
no confronto com a política salarial da ditadura militar, conseguindo um aumento de
salários acima dos índices oficiais, e fazendo letra morta da lei anti-greve.

A

importância política da greve, todavia, não pode obscurecer o fato de que o acordo
firmado foi, em outros pontos, desfavorável à categoria, Além de não alcançar a
maioria das demais reivindicações salariais e o reconhecimento e estabilidade das
comissões de fábrica, os metalúrgicos perderam os aumentos conquistados nas
greves de maio/junho, as horas paradas seriam compensadas dentro de 60 dias e,
ainda foram proibidos de realizar greves no prazo de um ano, sob pena de perda dos
índices acordados (cf. doc. “Convenção Coletiva dos Metalúrgicos de São Paulo”,
reproduzida em Boletim do Sindicato, 10/11/78)
Nas fábricas, a maioria dos metalúrgicos voltou ao trabalho; indignados com
a diretoria do sindicato, muitos rasgaram a carteira de associado. Os diretores, por
longo tempo, não voltaram às fábricas, e em algumas regiões, os membros da OSM
também tiveram dificuldades iniciais de chegar à porta das fábricas com boletins e
convocações, sendo confundidos com a própria diretoria (cf. “Ata do setor Mooca”,
14/12/78).
Alguns setores da OSM tentaram capitalizar imediatamente a revolta com a
diretoria e chamar para uma sindicalização, com vistas à “ lutar contra essa diretoria
imposta pelo governo e patrões, [...] e para conseguir outras vitórias, [pois] a
Oposição Sindical deve lutar por direito de voto dos não sindicalizados; comissão de
fábrica; direito de greve (cf. Boletim “Nossa Luta Continua”, setor Leste, OSM).
Outros com as bases grevistas propuseram a continuidade da greve pelas mesmas
reivindicações; denunciando a traição: “A diretoria vendeu o direito de greve,
conquistado pelos trabalhadores”, e conclamando a categoria para “iniciar um
movimento, através de um abaixo-assinado, para exigir a destituição da diretoria do
sindicato” (cf. Boletim “Metalúrgicos, Fomos traídos!”, 2/11/78). A orientação geral
da OSM foi a de continuar a greve dentro das fábricas, seguindo a mesma estratégia
anterior: “eleger comissão em assembléia e negociar com os patrões mediante
garantia de estabilidade da comissão. E se for impedido de permanecer dentro da
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fábrica, TODO MUNDO DEVE IR PARA OS COMANDOS REGIONAIS” (cf.
Boletim “Companheiros! Fomos traídos!”, OSM, grifos do texto).
A OSM dividida, encaminhou a continuidade da greve, num processo confuso
e frágil diante da radicalidade de parcelas de grevistas. Os comandos regionais foram
“desesperadamente acionados como uma alternativa à “traição” (Faria, 1986:351) no
prosseguimento da greve em repúdio ao acordo e à diretoria sindical. Cerca de
50.000 trabalhadores permaneceram parados em algumas grandes e médias
empresas, como Caterpillar, Villares, Borroughs, Filtros Man, Guthmann, Nissei,
Jurubatuba, Metalúrgica Alfa, Fundição Brasil.
Neste segundo momento, setores da OSM e as lideranças redirecionavam as
paralisações para o interior das empresas, numa tentativa de pressionar o patronato
para abertura de nova negociação, numa tentativa de reverter, ao pé da máquina, o
acordo coletivo, à revelia do sindicato, tentando criar um outro organismo
centralizador. Pretendia-se resgatar o papel das comissões ainda no calor do conflito,
mas sem condições, de enfrentar a problemática posta desde o início da campanha
salarial, ou seja a forma independente de unificação da categoria. Mas, dificilmente
àquela altura, os comandos regionais conseguiriam retomar a greve como direção
unificadora dos interesses e da ação do operariado. A categoria se conduziu e foi
conduzida durante todo o processo grevista através do organismo sindical. O
comando regional na região Sul, formado desde a deflagração da greve,39 o único que
teve um funcionamento efetivo, foi útil como propaganda da proposta alternativa e
como instrumento de balanço da greve geral, articulando os operários combativos
das fábricas da região.
39

A OSM na zona Sul também se dividiu. A manifestação concreta disto: três grandes empresas que

continuavam em greve (Caterpillar, Villares, FSP), cujas comissões e grupos eram integrados por
militantes do setor Sul - Socorro, não participaram do Comando Regional, embora tenham acionado o
local. Os poucos registros sobre o comando da Sul expressam bem as dificuldades organizativas em
que se encontrava a categoria, bem como as tentativas do Comando (composto por cerca de 30
representantes das fábricas paradas e militantes da OSM- setor Sul Sto.Amaro), em dirigir o processo.
Centenas de trabalhadores entravam e saiam do local (Igreja Santa Rita localizada no Socorro, aberta
por 24 horas) com informações da resistência fabril, mas também de demissões, repressão patronal; e
também buscavam orientação quanto à direitos trabalhistas e contribuições do Fundo de Greve (Relato
com base em observação pessoal; integrei grupo de apoio de secretariado e documentação; síntese
sobre o funcionamento do Comando elaborada para o Balanço da Greve, zona Sul 7/11/78).
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Tornou-se impossível prosseguir o movimento grevista, ainda que centenas
de trabalhadores tenham se dirigido às regionais com esta intenção; mas, o desânimo,
a descrença e a revolta predominaram.40 Algumas lideranças das fábricas ainda
apostavam que as “perdas salariais do acordo” motivassem uma reação defensiva dos
metalúrgicos, por isto aguardavam o dia do pagamento; o que não se efetivou. O
sindicato condenou abertamente a tentativa de seguir adiante. As demissões se
iniciaram, tendo como alvo privilegiado, as comissões de fábrica formadas em
maio/junho, vários grupos organizados e as lideranças na greve geral, atingindo cerca
de 1500 metalúrgicos.41
A resistência grevista teve o mérito de retomar a necessidade da organização
fabril e, de compreender que a combatividade operária por si só não soluciona a sua
fragilidade organizativa e nem supera os limites de sua consciência. Todo o
processo grevista de novembro, tornou-se em si uma forma privilegiada de educação
política: através dele o operariado metalúrgico e suas lideranças reconheceram sua
própria força e potencialidade, mas também seu déficit de organização nos locais de
trabalho e pagaram alto tributo pela diretoria de seu sindicato.

2.3. O significado da greve geral dos metalúrgicos da capital
A movimentação dos metalúrgicos da capital paulista em novembro de 1978,
foi a primeira greve geral declarada de uma categoria, depois de longos anos de
ausência de repressão e resistência, o que numa perspectiva abrangente constituiu-se
40

Mesmo neste quadro, ocorreram situações em que as comissões se renovaram e se fortaleceram. Foi

o que ocorreu na Metalúrgica Alfa e Metalúrgica Jurubatuba (ambas na região Sul), cujos operários
foram uma das principais forças no comando regional. Nesta última, os operários entraram na fábrica,
se mantiveram com os braços parados, realizaram assembléia interna, reelegeram a comissão que
negociou diretamente com a empresa e obteve o melhor acordo da campanha salarial - 73%, sem
desconto dos dias parados e estabilidade para a comissão. "Depois ficamos muito considerados por
nossa gente", relatou o operário da comissão (Cf. relatório Balanço da Greve - Zona Sul- 6/11/78).
41

O quadro de demissões na região Sul: na Ingersol Rand todos os membros da comissão demitidos;

na Massey foram demitidos dois representantes; na Caterpillar, dos 40 membros da comissão formada
em julho, restavam 4; na Filtros Mann foram demitidos 206 operários, incluindo todos os membros da
comissão; o mesmo ocorreu na FSP (Cf. doc. de balanço da Sul - 1, dez/78).
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ofensivamente contra o arrocho salarial e o despotismo fabril, a greve geral assumiu
uma dimensão política imediata pela denúncia e combate à exploração do
trabalho.42 Dimensão política que se explicita também pela presença de um
movimento operário em ascensão, gerado no acúmulo das lutas de resistência que os
metalúrgicos empreenderam sob o despotismo do capital e do Estado, efetivando o
enfrentamento prático dos mecanismos repressivos da autocracia burguesa, como a
restrição ao direito de greve. Mas não só; há um outro elemento decisivo, quase
sempre omitido nas análises, que na particularidade do operariado metalúrgico de
São Paulo, politizou imediatamente a luta grevista desde sua preparação na
campanha salarial. O movimento dos metalúrgicos viveu em 1978 uma situação
declarada de confronto com o Estado através do Ministério do Trabalho que, numa
acintosa intervenção, empossou Joaquim dos Santos Andrade na diretoria do maior
sindicato do país, encabeçando uma chapa legitimada pelo aparato estatal, nas
fraudulentas eleições sindicais. Desse modo, o Estado bonapartista, com todos os
mecanismos de sua superestrutura jurírdico-política, resgatou o velho interventor,
impôs a diretoria sindical às bases operárias e uma derrota política à OSM, numa
tentativa de ceifar o núcleo de uma potencial direção e organização - política e
ideologicamente autônoma. Dimensão política inequívoca da greve de novembro de
1978, portanto, esteve na combatividade da militância da Oposição em seu papel
dinamizador da luta contra a estrutura do sindical, na denúncia e combate à diretoria
do sindicato em sua gestão ditatorial, em que pese suas limitações na condução do
movimento.
A contextualidade desta greve remetem a outras implicações, quer os
metalúrgicos soubessem ou não. A paralisação geral ocorreu ás vésperas das eleições
parlamentares de 1978, no contexto de crise do regime militar, acelerando o
42

Partilho das análises que apreendem a dimensão política presente que as greves gerais de massa

levadas pelo operariado; análises que numa perspectiva de desvelar a dialeticidade presente nestas
movimentações não minimizam o papel central da luta contra o arrocho salarial. Nesta linha, a
reflexão de Antunes acerca das greves de 78/79 e 80 no ABC, que entendo ser extensiva às greves dos
metalúrgicos da capital. "[...]comportando uma pauta reivindicatória de natureza predominantemente
econômica, as greves metalúrgicas assumiram, desde seu desencadear, nítida dimensão política,
expressa no confronto que efetivaram contra a base material e a superestrutura jurídico-política da
autocracia burguesa." (Antunes 1988: 167); ver ainda Chasin, 1980).
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agravamento das disputas no interior do bloco no poder, assim como as demais
greves do período. Setores do empresariado utilizaram a defesa da negociação direta,
como um instrumento de pressão junto ao governo militar, em favor de seus
interesses particularistas, buscando legitimidade numa relação mais "tolerante" em
face às reivindicações dos trabalhadores. Os índices de aumento salarial concedidos,
aquém do quantum reivindicado, expressaram uma flexibilização da política salarial,
superando as previsões e concessões oficiais. O jogo de interesses entre setores da
classe dominante, no entanto, foi desvelado pela ação grevista, ao desmistificar o
caráter da oposição burguesa à ditadura militar. Para o empresariado, o campo
institucional e político da sociedade poderia até ser liberalizado, desde que não
atingisse o espaço privado da produção, numa separação clara entre política e
economia; desde que os movimentos pelo controle social do Estado e pela
democratização da política não politizassem a fábrica, não a subordinasse pela
política, mantendo-a intocável e restrita com esfera econômica e produtiva. No
mundo fabril permaneceria o despotismo nas relações de trabalho, moldando o
cotidiano opressivo no qual se encontrava a classe operária. E foi, exatamente neste
campo onde esteve um dos maiores obstáculos enfrentados pelo movimento grevista,
registrado nos vários balanços da greve, por quem dela participou. As demissões das
comissões e lideranças visíveis, efetivadas pela repressão do capital, foram a derrota
maior: um duro golpe na desarticulação da organização operária nas empresas; para o
capital foram ainda úteis como prevenção contra novos enfrentamentos imediatos.
Apreender o tento político da greve geral de 1978, não pode obscurecer os
limites, lacunas, dificuldades e derrotas presentes em sua objetivação No decorrer da
campanha salarial os metalúrgicos contaram com a liderança decisiva da Oposição,
conduzindo a mobilização e agitação da greve até à sua deflagração. A categoria deu
mostras claras de sua rejeição à diretoria pelega, seja nos impedimentos e vaia às
intervenções de Joaquim Andrade e outros diretores nas assembléias, na tentativa de
ocupar a sede do sindicato e pegar o "judas traidor" e ao rasgarem a carteira de
associados.

A liderança combativa da OSM, não se objetivou como direção do

movimento grevista, que se ateve aos marcos da intuição e espontaneidade operária.
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Indagando sobre estas questões, os documentos de avaliação da greve geral
realizada pelos setores da OSM,43 expressam níveis distintos de uma crítica e
autocrítica, visto que partem de critérios e pontos de vista diferentes ou até mesmo
opostos. O balanço de seu comportamento, dos resultados e implicações da greve
polarizaram novamente o debate interno.
Ressalte-se que a "traição" de Joaquim foi avaliada, não como uma prática
inusitada, mas apreendida no âmbito da conjugação dos elementos políticos e
organizativos presentes - ou ausentes - na processualidade do conflito grevista.
Joaquim nunca assumiu a luta da categoria. Nestes 14 anos já deu suficientes provas
de sua adesão às negociações com a burguesia e o governo. [...] chamou a greve por
duas razões: primeira, porque se sentia acossado pela pressão da classe, que já vinha
das greves de maio/junho. Segunda, porque tentava por-se à cabeça da luta, que iria
ocorrer de qualquer forma, buscando prestígio junto à categoria. No entanto, a
decisão de luta ultrapassou totalmente seus cálculos burocráticos. [...] As diversas
tentativas de acordo com a patronal, mostrava que não seria nenhuma surpresa este
recuo, na continuação da greve, devido a escandalosa fraude nas eleições sindicais,
numa aliança aberta com o governo e o aparato policial (cf. doc. “Algumas
conclusões sobre a greve geral metalúrgica de São Paulo”, 16/11/78, grifos meus).

Reside aí o aspecto importante na particularidade da situação dos
metalúrgicos de São Paulo. As manobras da diretoria sindical para por fim à greve
não se resttingiram a um papel apaziguador no conflito grevista, e muito menos
foram aleatórias ao confronto de classes naquele contexto. Elas se inscrevem numa
firme contra-ofensiva do capital e seu Estado, (da qual o acobertar da fraude
nas eleições sindicais e a garantida posse do dirigente pelo poder executivo e
judiciário fora parte) para minar um movimento operário e sindical em
ascensão e impedir o crescimento da OSM, caudatária de um sindicalismo
classista. Esta causalidade presente no quadro do sindicalismo metalúrgico na capital
paulista, condicionou e limitou as alternativas das ações das massas e do coletivo da
Oposição. O enfrentamento desta realidade encontrava-se muito além das condições
objetivas e subjetivas de uma categoria de trabalhadores e de um coletivo de corte
sindical como a OSM. Mas, não houve uma real e coletiva compreensão das
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Vários documentos, boletins, atas de reuniões de balanço dos setores, de fábricas e da coordenação

da OSM encontram-se no Dossiê - A greve dos metalúrgicos de São Paulo de 1978 -, CPV, SP,1983.
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implicações imediatas da força da diretoria do sindicato, armada pela intervenção do
Estado, o que foi subestimado pela Oposição, numa postura ingênua e espontaneista
nas várias tentativas de ocupação do espaço sindical.
A ação da OSM foi marcada mais uma vez pela ambigüidade entre a fábrica e
o sindicato, expressa nas palavras de ordem, de um lado, "a campanha salarial se faz
na fábrica" e de outro, "ocupar o espaço sindical". A Oposição assumiu uma
liderança ativa no desencadear da greve, mas, foi incapaz de articular a atuação no
sindicato a partir da organização nas fábricas, se vincular ao conjunto da categoria e
representá-la, consolidando-se como uma direção alternativa no movimento grevista.
Estas dificuldades enfrentadas pela OSM tem outras razões: de um lado, a sua frágil
presença nas bases fabris em face da amplitude e dispersão da categoria metalúrgica
na cidade e, de outro, a ausência de um organismo de massa independente, capaz de
vertebrar os poucos grupos e comissões de fábricas existentes. Destaca-se, no
entanto, a ação de alguns setores da OSM, que numa autocrítica prática,
empenharam-se em recuperar o comando e dirigir o movimento nas fábricas que
resistiam pela continuidade na greve, mas foi uma frágil e tardia tentativa, ao que se
somava a ausência de unidade do coletivo.
Os documentos de avaliação da greve reconhecem a incapacidade da
Oposição em se afirmar como direção do processo grevista, acentuando a ausência de
uma posição própria que orientasse a categoria para uma atuação independente para
além do sindicato, desde o início da campanha salarial.
- [...] as greves de maio/junho haviam criado as condições para liquidar com esta
direção do sindicato. Por isso, Joaquim teve que assumir a greve para não perder o
controle do movimento [...] buscava a todo custo manter seu poder de decisão,
controlar a comissão de salários, mesmo tendo que chamar a uma unidade com a
Oposição Sindical. É preciso ter em conta que a débil intervenção da Oposição, sem
discussões mais aprofundadas de como intervir politicamente, a sua preocupação se
concentrava em impedir as manobras da direção sindical, mas sem com isso
promover sua atividade mais independente,[...] como conseguir as conquistas sem
depender da direção sindical, levou-a a atuar de forma seguidista.[...] juntamente
com a baixa organização da categoria deu condições para ao Joaquim impor o
acordo dos 58% (cf. doc. “Algumas conclusões sobre a greve geral metalúrgica de
São Paulo”, 16/11/78, grifos meus).

253

Contudo, os setores majoritários da OSM incorreram novamente em uma
visão voluntarista quanto a perspectiva de esgotamento da direção sindical pelega:
O saldo da greve é totalmente positivo, pois a classe esgotou sua experiência com
esta direção. [...] Por isto surge a necessidade de sindicalização maciça e não o
abandono do sindicato; a necessidade de fortalecer as comissões de fábrica e
estendê-las. Estes são os dois aspectos da reofensiva da categoria nesta próxima
etapa. [...] elevar as forças para preparar a substituição desta direção sindical na
próxima elevação das lutas. (cf. doc. “Algumas conclusões sobre a greve geral
metalúrgica de São Paulo”, 16/11/78).

Desse modo, a apreensão da prática da diretoria pelo operariado metalúrgico,
foi entendida como suficiente para que outra direção, - no caso a própria OSM e
forças aliadas -, assumisse o sindicato, ainda que reconhecessem seus equívocos e
sua própria fragilidade em se afirmar como tal:
Voltamos a reiterar: o problema não é a discussão contra o sindicato; isto leva
confusão à categoria e reduz as possibilidade de liquidação mais rapidamente desta
direção.[...] Além do mais a classe sente e sentiu na última grande assembléia que o
problema não é só a atual direção e, sim que não tem direção alternativa; a
oposição sindical também não teve decisão (cf. doc. “Algumas conclusões sobre a
greve geral metalúrgica de São Paulo”, 16/11/78, grifos meus).

Outros grupos de militantes contrapõem-se às análises da greve geral como
uma experiência derrotada na perspectiva da autonomia dos trabalhadores,
entendendo que esta conclusão reforçaria a defesa de um sindicalismo paralelo no
interior da OSM.

O Joaquim nos deu uma rasteira e tirou o apoio do sindicato à greve. Isso é uma
derrota porque todos nós vimos como foi importante o Sindicato, que somos todos
nós, assumir a luta. Quem decidiu pular fora foi a diretoria que controla o sindicato e
não nós. [...] Quando o pelego pulou fora, a prática mostrou que não havia condição
de continuar. Muitos companheiros sindicalizados ficaram revoltados e rasgaram a
carteirinha do sindicato. Outros, revoltados por verem os aumentos conquistados em
maio, serem jogados fora pelo acordo, e ainda terem que compensar os dias de
greve, passaram a criticar e a desprezar a greve essa forma de luta. Vejam bem:
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desmoralização do Sindicato que é a nossa união e, desmoralização da greve, que é
nossa mais poderosa arma de luta. A quem interessa isso? Aos patrões, ao governo e
aos pelegos. (cf. doc. “O sindicato e a greve”, nov./78, grifos do texto).

Este balanço identifica uma problemática relevante, manifesta na descrença
dos metalúrgicos no sindicato e sua diretoria, mas captaram a reação da categoria
apenas como um obstáculo para uma melhor "ocupação do espaço sindical". Daí
responsabilizar as demais posições por reforçarem o clima de derrotismo no qual a
categoria se encontrava.
Para finalizar, destaco um último e decisivo elemento, que os documentos da
OSM indicam, com desdobramentos ulteriores. No plano da consciência
contingente do operariado metalúrgico, a greve geral foi apreendida como uma
derrota em todos os aspectos; da tentativa de tirar comissões nas fábricas sem
objetivos definidos, passando pela ausência de uma direção alternativa que a
conduzisse à conquista de suas reivindicações, até a "traição" e acordo firmado pelo
sindicato, o término confuso e frustrante da greve e as demissões das lideranças. A
categoria teve sua ação interrompida e golpeada; ela não experimentou, mesmo na
espontaneidade a que se ateve, os limites de sua capacidade de resistir e se confrontar
com o Estado autocrático. Os metalúrgicos se ressentiram de uma direção consciente
neste confronto, e que objetivasse a sua rejeição e negação da diretoria. A ação
operária, sem dúvida, produziu um desgaste no Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, matriz principal do “modelo ditatorial de gestão” do sindicalismo, tendência
que não foi potenciada na trajetória da greve. A “traição” e derrota experimentada e
assimilada pelos metalúrgicos acarretou retrocessos no plano de sua consciência
espontânea, repercutindo decisivamente nas suas movimentações nos anos
seguintes.
3. EM MEIO ÀS GREVES - DEFINIÇÃO DA LINHA POLÍTICO-SINDICAL DA OSM
3.1. I Congresso da Oposição Metalúrgica de São Paulo (março de 1979)
No período imediato após a greve geral de 1978, o coletivo da Oposição
dedicou-se à sua reorganização interna, sistematização e formulação da linha
político-sindical.
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O editorial do jornal Luta Sindical,44 aponta a indicação de um congresso45:
Nas greves de novembro, a Oposição consegue uma grande penetração na classe,
mas demonstra, mais uma vez não estar ainda preparada para organizar o movimento
independente do sindicato e assumir a direção das greves [...]. A Oposição não podia
continuar assim. Ou conseguia organizar a classe ou desaparecia [...]. Surge então a
idéia de se fazer um Congresso para trocar experiências de organização e luta da
classe operária e dar novos rumos e nova prática ao sindicalismo independente. Era
necessário organizar a Oposição para unificar a direção das lutas.

Com esta meta geral e com o objetivo de "sistematizar a sua linha sindical e
se estruturar para aplicá-la," realizou-se o Iº Congresso da Oposição Metalúrgica46
em 24 e 25 de março de 1979, ultrapassando o conteúdo da
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O nº 9 do jornal Luta Sindical de abril/1979, com o editorial "Oposição

Sindical 12 anos depois" marca ser reaparecimento, em tablóide de 4 páginas;
destacando o logotipo usado na chapa 3: "7 operários bem juntos, em atitude
de caminhar, simbolizando a comissão de fábrica". A publicação do Luta Sindical, como órgão
oficial da OSM, foi uma das resoluções do Iº Congresso. Ver “Luta Sindical - Radiografia de um
Jornal Operário”, Dossiê CPV, SP,1984.
45

A indicação de um congresso já foi ponto de discórdia. O grupo contrário à realização, defendia a

uma assembléia deliberativa para novas decisões, o que já era tradição do coletivo. Reconheciam
apenas a soberania do "congresso oficial que está aí[...] onde se vai decidir as questões gerais da
categoria.". Referem-se aos congressos da esfera da estrutura sindical, entendendo que a realização de
um Congresso da OSM seria uma prática paralela: "A proposta de um Congresso é de criar uma
estrutura de organização rígida e forte para a Oposição; rígida no sentido de maioria e minoria[...],
de obedecer a questão do centralismo democrático em relação ao congresso. [...]é uma forma de
sindicalismo paralelo". (Cf. debate com representantes dos que deixaram o Congresso, jornal Em
Tempo, nº 61 ,abril/79,SP).
46

O Congresso teve a participação de 88 delegados representantes dos setores. Dos 97 que deveriam

participar, retiraram-se 21 delegados, todos do setor Sul (Socorro) e alguns da Penha e Cidade
Ademar. Participaram como convidados, representantes de outras oposições sindicais, sem direito a
voto. Os temas discutidos no Congresso, referência das teses discutidas e aprovadas pelos setores: "Comissões de Fábrica, - Estrutura Sindical Brasileira, - Programa Econômico e Político da Oposição,
- Restruturação e Organização da Oposição". Estas informações encontram-se na Coletânea de
Documentos do I Congresso da Oposição Metalúrgica de São Paulo, março de 1979; contendo
apresentação, boletim informativo; regimento interno, o conjunto das teses apresentadas pelos sete
setores e as Teses Aprovadas.
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discussão programática travada no período 76/77. As resoluções do Congresso
passaram a ser a linha estratégica política e sindical da OSM e, também, a principal
referência na formação do amplo e diversificado universo das oposições sindicais
que aglutinou várias categorias de trabalhadores urbanos e rurais em todo o país.
Mais que isto, suas teses finais podem ser tomadas, mesmo com as suas limitações,
como a principal expressão de uma tendência de política sindical classista e
nitidamente de corte socialista que vincou o sindicalismo depois de 1964. Nisto
reside a relevância deste evento, em que pese a ruptura da unidade orgânica da OSM
que aí se efetivou, ou melhor, se formalizou. 47
A

linha

político-sindical

definida

no

I

Congresso,

encontra-se

consubstanciada nas Teses Aprovadas (“Coletânea de Documentos do I Congresso
da Oposição Metalúrgica de São Paulo”, 1979:43-47), incorporando as diretrizes
contidas nas teses apresentadas pelos setores: Sul (Sto. Amaro), Mooca-Leste,
Sudeste, Campo Limpo e Cidade Ademar.48 Trata-se de um texto simples, de
instrumentalização político-sindical , organizado em três eixos: - "Sobre a estrutura
sindical", - "Comissões de fábrica" e "Programa da Oposição Sindical
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Na abertura dos trabalhos do Congresso, o grupo contrário à sua realização propôs a suspensão

alegando a necessidade prioritária dos militantes da OSM, integrarem as ações de apoio aos
metalúrgicos do ABC em greve geral. A questão foi democraticamente votada: 54 votos a favor da
realização e 21 contra. O apoio a greve era uma falsa questão, pois a OSM j havia lançado boletim de
apoio à greve e, organizava juntamente com outras forças sociais, ato público de solidariedade, com a
participação dos 21 inclusive. Diante do resultado, recusando-se ao debate de posições, os 21
militantes se retiraram do Congresso (Cf. debate com representantes dos realizadores do Congresso;
jornal Em Tempo, nº62, SP,abril/79). Entre os que se retiraram alguns eram militantes históricos da
OSM: Santo Dias, Antônio Flores, Clóvis de Castro, Zico, Pereirinha, Adalberto, Fernando do Ó
Veloso, cujas origens na OSM eram diversificadas. Suas posições se encontram nas teses de seus
respectivos setores e no documento "A Questão da Unidade da Oposição Sindical", março de 1979.
Em sua maioria estes militantes passaram a compor e integrar outros grupos sindicais, como
Alternativa Sindical, ou em torno do jornal O Peão. Nos momentos de eleições, campanhas salariais e
outras lutas seguintes atuaram em unidade com a OSM; alguns militantes voltaram a integrá-la;
outros se reaproximaram do PCB, integrando as novas forças de renovação do sindicato nos anos
seguintes.
48

As teses apresentadas pelo setor Sul (Socorro) foram reproduzidas na Coletânea, mas não

incorporadas ao debate, pois todos os seus autores compunham o grupo que se retirou do Congresso.
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Metalúrgica".49 A interessante forma de exposição das teses é por si, expressão do
conteúdo da linha assumida pelo coletivo, evidenciando os polos de seu debate e
prática, - o sindicato e a fábrica.
Em seu primeiro ponto, Sobre a estrutura sindical, as Teses Aprovadas
destacam os elementos que imprimem o caráter oficial dos sindicatos, subordinandoos ao aparelho do Estado, através das cúpulas do Executivo, Judiciário e Legislativo
e seus desdobramentos com a unicidade sindical, as contribuições sindicais
compulsórias e a tutela da Justiça do Trabalho sobre a ação reivindicativa. Na
definição deste perfil da estrutura sindical, as teses privilegiam suas considerações
sobre os vários elementos que passaram a reforçar esta estrutura nos governos
militares, em especial o peleguismo e a repressão política, efetivada no interior dos
sindicatos através de mecanismos, como, estatuto padrão restrito, processo eleitoral
faccioso, intervenção e deposição de diretorias resistentes ao governo. Afirmam:
"este não é um sindicato que serve ao trabalhador, [...] a atual estrutura sindical foi
criada pelos patrões contra os operários, por isto é uma estrutura sindical anti operária" (Teses Aprovadas, em “Coletânea...”, 1979:43).
Ressalta-se que há a identificação do elemento basilar da estrutura sindical
brasileira, qual seja o reconhecimento legal do sindicato pelo Estado, definidor dos
demais elementos componentes da estrutura e que dele decorrem.50 Desse modo, a
OSM compartilha das análises que compreendem o sindicato oficial,- pelo modo
como se constituiu no âmbito das relações entre a burguesia e o conjunto da classe
operária e destas com o Estado -, como um organismo "independente dos
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O Programa de Lutas está definido em torno de: - salários; - condições de trabalho; - comissões de

fábrica; - sindicato (democratização e sobre eleições sindicais); - liberdade (Teses Aprovadas, 1979:
46-47).
50

A distinção entre a estrutura sindical e seus efeitos é analisada por Boito, que aponta nos discursos

da maioria dos sindicalistas e estudiosos sobre a estrutura sindical brasileira, com raríssimas exceções,
uma confusão entre estas duas ordens de fenômenos. Para o autor, o que define a estrutura sindical é
exatamente a " necessidade de registro - reconhecimento oficial - legal do sindicato pelo Estado",
permitindo falar numa "representatividade sindical outorgada pelo Estado", portanto com uma maior
estabilidade. "Enquanto os efeitos da estrutura sobre a organização e o movimento sindical, uma vez
que não todos eles efeitos mecânicos da estrutura, apresentam, na sua concretude, uma grande
variação de conjuntura para conjuntura" (1991:50-51, grifos do texto).
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trabalhadores e dependente do Estado" (Boito, 1991b:52); o caráter "anti-operário",
de que fala a tese.
Articulada à exposição e posicionamento sobre a estrutura sindical, porque
em oposição a esta, se encontra a definição da natureza e caráter da OSM. As teses
explicitam exatamente o que destaquei na Introdução, ou seja a Oposição surgiu e se
desenvolveu estruturalmente ligada ao sindicato oficial, ainda que em oposição a ele,
e nunca como uma ação paralela. “Assim a OSM não é um novo sindicato, mas é
uma frente de sindicalistas que lutam por ele, orientando o combate dos
trabalhadores, no sindicato atual e na fábrica". [...] O papel da OS é o de
desmantelar a atual estrutura e construir uma nova, independente dos patrões e
governo, a partir da organização da fábrica.[...] A OSM luta por um sindicalismo
independente, que em certa medida ela já pratica na experiência das Comissões de
Fábricas” (cf. Teses Aprovadas, p.43, grifos meus).
As Teses indicam um possível caminho de destruição da atual estrutura
sindical: “A medida que forem surgindo direções independentes que pratiquem a
ruptura com a atual estrutura, as oposições devem ir se unificando a elas, para
centralizar a força dos trabalhadores [...] Este processo irá crescendo até o
momento em que os trabalhadores sentirem forças para fundar a sua Central
Sindical. Isto não será conseguido com pedidos de ajuda às autoridades, sejam quais
forem. Será na unificação das lutas dos operários de diversas categorias,
referendada por um ato soberano, que os mesmos num congresso representativo de
todos os seus organismos, decidirão a fundação de sua Central Sindical Nacional"
(cf. Teses Aprovadas, p.44, grifos meus).
E apontam as perspectivas da luta da OSM: "A experiência da luta sindical
no Brasil provou que é impossível eliminar o controle sobre os sindicatos
simplesmente tomando a diretoria dos pelegos. A conquista de uma diretoria traz
grande problema à oposição [...]. Assim que assume a diretoria, automaticamente se
assume a direção e orientação da lutas diárias nas fábricas, assim como as lutas
gerais de toda a categoria. Perguntamos : até onde vai a luta contra o controle do
governo? Depende da vontade da nova diretoria ou da força real da categoria
organizada nas fábricas? A luta contra o controle do governo sobre a diretoria só
será possível com a organização dos trabalhadores nos locais de trabalho. [...] A
tarefa mais importante da luta operária é : antes, durante e depois da tomada dos
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sindicatos das mãos dos pelegos, organizar os trabalhadores nas fábricas [...]" (cf.
Teses Aprovadas, p.44, grifos meus).
O ponto sobre a estrutura sindical conclui com três propostas de linha de
ação dirigidas respectivamente a todos trabalhadores combativos; às oposições
sindicais e às diretorias combativas; um chamado à unificação, "num amplo
movimento nacional que organize os trabalhadores de forma independente,
expulsando os pelegos e não respeitando as leis que controlam as atividades
sindicais" (cf. Teses Aprovadas, p.45, grifos meus).
Nas propostas para as oposições, que se traduzem também em diretrizes para
a própria OSM, temos outras orientações, além das já destacadas: "criar associações
culturais e outras que permitam uma aproximação constante e facilitem a formação
de setores de oposição baseados em reuniões interfábricas; - [...]; - manter um
jornal próprio, amplo e aberto, que se dirija a toda categoria em todos os
momentos; - [...]; - participar das atividades sindicais sem perder em nenhum
momento a visão crítica de suas limitações; - concorrer com chapa própria em todas
as eleições sindicais; -[...]; defender a aproximação e unificação de todas as
oposições e diretorias combativas na luta pela organização independente dos
trabalhadores sob uma plataforma comum"
Estas diretrizes expressam claramente o campo de intervenção das oposições
sindicais, ou seja o conjunto da categoria, introduzindo formas de articulação com o
conjunto dos trabalhadores - nos locais de trabalho e nas entidades sindicais -,
sindicalizados ou não, empregados e desempregados, através de associações culturais
ou similares. Nos anos seguintes, nas articulações no movimento sindical, na
formação na CUT, a OSM orientou-se por estas definições.
No item sobre as "Comissões de Fábrica", as Teses Aprovadas retomam e
avançam as orientações contidas no documento apresentado no III Congresso dos
Metalúrgicos de São Bernardo, reforçando seu caráter independente e os mecanismos
que garantam o exercício da democracia direta dos operários, acrescentando a
necessidade de meios de sustentação e divulgação próprios. Diferenciam, a partir da
experiência do movimento operário nos últimos anos, as formas de organização no
trabalho fabril, como a militância isolada, grupos ou núcleos, as comissões, as interfábricas e comandos, a relação destes organismos entre si e com o sindicato oficial.
A formação das comissões são reafirmadas como "um processo de experiências e
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lições dos trabalhadores através do qual vai se quebrando a sustentação da
estrutura atual, construindo o sindicalismo independente". Conclui, contrapondo-se
ao expecto de paralelismo: "um sindicalismo nascido das comissões não é paralelo
porque a atual estrutura é contra os trabalhadores. As comissões são o embrião do
sindicalismo de base, independente e representativo." (cf. Teses Aprovadas, p. 4546).
As Teses advogam as comissões de fábrica como a estratégia central no
processo de negação e quebra da velha estrutura oficial e construção de uma outra, nova. Com esta orientação, a OSM abria um embate político e ideológico com outras
forças sindicais, em especial os "autênticos", ao considerar a defesa da comissões um
divisor de águas na configuração do movimento sindical: "quem está contra as
comissões, de um modo ou outro, acaba defendendo a atual estrutura sindical contra
o movimento operário" (Teses Aprovadas, p. 46). Mas esta situação se altera
significativamente no anos 80, quando as comissões de fabricas são assumidas de
modo geral por todas correntes, ainda que muitas vezes, como extensão do sindicato
na fábrica, abrindo novos embates. E também porque a OSM não alcança nos anos
seguintes a consolidação dos organismos de fábrica, por outras determinações, o que
trato à frente, além da própria reorganização pela qual passou o conjunto do
sindicalismo no país.
Outros elementos Sobre as Comissões foram apresentados pelos setores, em
especial pela Mooca-Leste e Sul (Sto.Amaro), porém não incorporados nas teses
finais. Mais densas e polêmicas, analisam o significado, limites e perspectivas das
comissões até aquele momento da luta operária. O texto do setor da Mooca denuncia
as medidas repressivas e de cooptação do patronato e as ações dos dirigentes
sindicais tradicionais contra as comissões, bem como as várias tentativas de alterá-las
em

seu caráter, inclusive, pelos sindicalistas "autênticos", dissolvendo-as ou

aceitando apenas os delegados sindicais como um equivalente. (“Coletânea...”,
1979:26).
As teses de Santo Amaro afirmam as comissões de fábrica como órgãos
independentes, democráticos e unificadores das lutas econômicas e sociais da classe
operária nos locais de trabalho, tendo no horizonte a construção da autonomia
política dos trabalhadores. Destacam outros aspectos, como o entendimento de que
"comissão não é sindicato, e nem se submete a ele", mas seus membros participam
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das

atividades

sindicais,

tendo

inclusive

a

tarefa

de

"assegurarem

a

repesentatividade de base dos sindicatos e a democracia sindical", como por
exemplo, ao elegerem livremente os delegados sindicais (cf. “Coletânea...”, 1979:815).
Para analisar a linha estratégica da OSM é necessário tomar conjuntamente os
dois pontos definidos nas Teses, - estrutura sindical e comissões de fábrica. O eixo
organizativo da Oposição, conforme a linha definida em 1979, está no combate ao
controle do Estado e defesa do controle dos trabalhadores sobre os sindicatos.
Derivada deste eixo fundamental as Teses atribuem à OSM a tarefa de "desmantelar
a atual estrutura sindical e construir uma nova, independente dos patrões e do
governo, a partir da organização da fábrica". Explicita-se aí a natureza
essencialmente política desta, pois, implica no confronto aberto e direto com o poder
do Estado, pressupondo um nível de articulação, consciência e organização de
amplas parcelas de trabalhadores assalariados e forças sociais. Assim, as Teses
conferem à Oposição este papel que, ultrapassa aos limites inerentes à sua natureza
de corte sindical e à sua própria área de abrangência, limitações que em si, não
obstariam a possibilidade desse coletivo, em sua prática, vir a afirmar uma
determinada direção política naquele horizonte.
Recorro a um documento de balanço interno de 1982, com um
posicionamento acerca das definições e lacunas das Teses, assim posto:
1a. Questão: "Desmantelar a estrutura sindical. Esta luta é essencialmente política,
pois vai se confrontar com o poder do Estado, vai se enfrentar com o aparelho de
dominação dos patrões. Neste aspecto as Teses não adiantam ABSOLUTAMENTE
NADA, nem mesmo na parte final das reivindicações políticas.
Qual a questão que pode estar entravando o debate? Talvez seja a definição de onde
este debate deve ser levado. É assunto do movimento sindical ou de movimento
político? Sindicato ou Partido? As teses afirmam: "...O papel da OS é o
desmantelar a estrutura sindical ...."Neste sentido atribui à OS um papel político.
Onde está o erro: nas Teses ou em não assumirmos este papel?
Até onde vai a questão sindical e começa a política? Ou então: deve o movimento
sindical assumir objetivos políticos?” (cf. doc. “Introdução ao Debate- Para
avaliação dos setores – Coordenação”, OSM-SP, abril/1982, grifos do texto).
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O balanço de 1982, formulado em contexto de recuo do movimento operário
diante da recessão, dispôs uma das dificuldades maiores da OSM, referente às
dimensões sindical e política de sua própria natureza orgânica e de seu projeto. Esta
problemática sempre foi tematizada pela OSM que, no entanto, não encontrou uma
resolução em sua trajetória. A questão se remete ao debate clássico, que teve como
referência histórico-concreta expressivas experiências do movimento operário
internacional, qual seja, a relação entre sindicato e partido político, o papel do
sindicato na luta revolucionária.
Prossegue o documento de avaliação da OS em relação às Teses:
2a. Questão: a definição: "....e construir uma nova independente dos patrões e do
governo, a partir da organização de fábrica". Nesta questão é onde as definições
das Teses mais avançam.[...]
Quais as questões podem estar entravando esta prática definida nas Teses? Podemos
citar a descarga e chumbo grosso que levamos logo após o Iº Congresso: 'Vocês
estão querendo criar o sindicato paralelo!' E qual a nossa resposta? - NENHUMA! a
não ser negar a acusação. Porém, está escrito nas Teses: "...criar uma nova,
independente dos patrões e do governo a partir da organização de fábricas". O
que significa que a OS é esta nova estrutura? NÃO! As Teses são claras: A OS não
é um novo sindicato, mas é uma frente de sindicalistas que lutam por ele,
orientando o combate dos trabalhadores, no sindicato atual e na fábrica".
Com esta definição a Teses não deixam brechas para se entender a OS enquanto
uma organização representativa dos trabalhadores, enquanto organização de massas.
As Teses definem a OS enquanto uma organização de trabalhadores com um
determinado nível de consciência, portanto, não pode ser organização de massas
(isto não significa que a OS não desenvolva atividade de massas). Porém, se não é a
OS o novo sindicato, quem é? [...]
Criar uma nova estrutura? Libertar a atual? É possível criar outra referência?" (cf.
doc. “Introdução do Debate”, abril, 1982, grifos do texto).

Paradoxalmente as Teses evidenciam que a "OS luta por um sindicalismo
independente que em certa medida ela já pratica na experiência das comissões de
fábrica", ainda que não designem as estratégias deste processo, mesmo porque e a
experiência de afirmação dos organismos fabris era incipiente e pouco avançou
posteriormente, sendo destruídas por vários mecanismos introduzidos pelo capital
nos locais de trabalho. A OSM mostrava nas Teses de 1979, desde já a construção
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de outra alternativa e direção, oposta e "por fora" da organização sindical oficial,
capaz de extinguí-la, uma vez enraizada e reconhecida pelas bases operárias. Assim
as posições assumidas quanto ao "sindicato livre que queremos", subentende-se a
impossibilidade de sindicalismo independente, no contexto de vigência de uma
estrutura atrelada, que não se efetive desde já através de estratégias organizativas
próprias, alternativas e paralelas. Neste aspecto a OSM, mais uma vez ambígua em
suas definições, deixam em aberto o caminho para uma prática sindical paralela
que, se efetivado em sua radicalidade e implicações, poderia desatar os próprios
nós de amarra da OSM em relação ao sindicato oficial, talvez criando condições
de superar, pelo menos em parte, seus dilemas, tensões e ambigüidades.
Contudo, a OSM não se dispôs ao enfrentamento interno desta possibilidade, ponto
mais susceptível da unidade interna.
O documento de 1982, prossegue numa autocrítica, ao meu ver fundamental e
com desdobramentos posteriores nas novas definições da OSM:
Hoje, podemos ver claro as insuficiências desta visão linear. Passa a idéia que uma
comissão, mais uma comissão vai surgindo e num certo momento: Pum! Está
derrubada a velha e criada a nova. Hoje estamos vendo os patrões tomando
iniciativas e disputando conosco a proposta de comissões de fábrica. O processo
apontado nas teses não considera a luta política. Parece que tudo se decide numa
arena onde os únicos lutadores fossem a Estrutura Oficial X Comissões de Fábrica
(cf. doc. “Introdução ao debate”, 1982, grifos meus)

Mas aí também se expressa uma inflexão na programática da OSM, cujas
concepções e referências sobre as comissões de fábricas, são originárias da
experiência internacional revolucionária das comissões e conselhos fabris apontando,
sobretudo para o controle operário sobre a produção na luta incessante contra o
capital, com a perspectiva estratégica da “livre associação do produtores”. Observase que as teses Sobre as Comissões não indicam nenhuma linha acerca deste
significado e sua direção estratégica. Nas teses, as comissões são priorizadas como
um organismos de base e alavancas de destruição da estrutura sindical, expressando
os rumos tomados pelo movimento grevista e a prática efetivada pela OSM. É certo
que estas duas dimensões dos organismos fabris, na concepção em que se
fundamenta a OSM são indissociáveis, mas nas Teses não são equacionadas.
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Com o mote dado pela análise dos próprios militantes da OSM no balanço de
1982, entende-se que, as Teses de 1979 idéiam a extinção da estrutura sindical
através da ampliação crescente das comissões fabris, numa concepção linear e
simplista do processo histórico, como se a construção de uma alternativa
independente resultasse do que se acumulou previamente nas fábricas, ou da
somatória de inúmeros organismos de base.51 Mesmo considerando o processo de
trabalho e de valorização do capital, subjacentes à dimensão

política e

ideológica da luta de classes, na fábrica e fora dela, (pressuposto que marca e
diferencia a OSM em relação a outros setores estritamente sindicais) as Teses
não tecem referências às condições objetivas do trabalho nas unidades
produtivas, “terreno vivo” e determinante, onde o capital impõe limites
estruturais à organização e luta do operariado. A conseqüência desta lacuna
levaria a um autonomização da prática e das instâncias políticas, incorrendo num viés
politicista.
Ou noutros termos, como se o projeto societário de interesse imediato e
histórico da classe operária (e do conjunto dos trabalhadores) nascesse no mundo
fabril, aí se construísse e se estendesse para a sociedade, sem mediações de instâncias
políticas e ocorrência de outros sujeitos. Mas, ao mesmo tempo, os caminhos
apontados nas Teses afloram um marcante voluntarismo, como se a mudança da
estrutura sindical brasileira decorresse, de modo exclusivo, da vontade e capacidade
da militância operária na fábrica, minimizando o peso do sindicato oficial nas
relações entre o Estado burguês as classes trabalhadoras, renovado na "transição
democrática". O processo anunciado nas Teses de 1979, desconsiderava as
convergências, divergências e discensos em torno, não apenas luta pela destruição da
estrutura sindical brasileira, mas de todo o processo de democratização social e
política, da qual a liberdade sindical é indissociável.
Sem dúvida, a vontade, a experiência e a consciência dos trabalhadores são
um dos elementos, sem os quais não se efetiva um processo de ruptura. Mas, sua
efetivação depende em circunstâncias históricas determinadas, que condicionam e
51

Esta visão,

no entanto, não alude qualquer referência à ideologia anarco-sindicalista que

propugnava o absenteísmo político dos trabalhadores; ao contrário, OSM reafirma ao longo de sua
trajetória, a imprescindível necessidade da intervenção política, como arena de disputa política e
ideológica, em que as classes sociais e as forças sociais definem a questão da hegemonia e do poder.
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limitam as ações direcionadas às mudanças. Não bastaria contrapor uma forma de
organização sindical subordinada e atrelada à outra, independente e de base, pois
elas não se esgotam em si mesmo; são desdobramentos de necessidades e interesses
políticos imediatos postos nas lutas concretas, às quais se articulam interesses
históricos direcionados a luta por uma hegemonia de classe.
Ainda assim ressalte-se que, as possibilidades da militância da OS avançar na
efetivação de uma referência de luta e organização classista, de conteúdo socialista
estiveram presentes em vários momentos da luta operária que integrou. A bandeira
das comissões de fábrica apontava a necessidade do controle da produção pela
classe operária, e ao mesmo tempo afirmava-se como embrião de um
sindicalismo de um novo tipo.
As Teses da OSM estiveram distantes de sua efetivação histórica. A
fragilidade e mesma ausência de organização nos locais de trabalho permaneceu até
os dias atuais como uma das maiores lacunas do movimento operário brasileiro. O
capital avançou com novas estratégias e mecanismos de controle sobre o trabalho nas
fábricas com as mudanças da reestruturação produtiva ainda incipiente, mas
avassaladoras para o mundo do trabalho, analisado no capítulo anterior. A estrutura
sindical varguista persistiu, a despeito da crítica e oposição que a que foi submetida
por forças sindicais e políticas, sofrendo apenas uma reforma liberalizante,
condizente com a "conciliação pelo alto" que marcou o desfecho da ditadura militar;
processo que é tratado adiante.

3.2. A ruptura da unidade orgânica da Oposição Sindical
A greve geral de novembro de 78, com todos os seus avanços e derrotas,
combatividade e vacilações, acirrou antigas divergências no interior da OSM. A
relação entre sindicato, Oposição e comissões de fábrica voltava a ser ponto central
do debate interno e, teve seu desfecho no I Congresso da Oposição Metalúrgica
realizado em março de 1979.
No debate travado no período 76/77 sobre o programa sindical, posições
divergentes se evidenciaram, mas não se constituíram em fator restritivo à unidade de
ação da OSM, até porque a prática político-sindical encontrava-se restringida pelo
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cerco repressivo. O impacto das greves de maio de 78 não alteraram o quadro
interno; as divergências ainda permaneceram acomodadas. Talvez possa se afirmar
que, o ponto de coesão interna de maio/78 se deu muito mais pela necessidade de
levar a campanha da Chapa 3 da Oposição para as eleições sindicais do que a
formação das comissões de fábrica e as inter-fábricas. Mas, no decorrer da
campanha salarial de novembro/78, a situação sofreu mudanças: a Oposição firmou
internamente um aparente e precário consenso, em torno da mobilização geral a
partir do sindicato, e o processo de condução da greve geral abriu profundas
fissuras na OSM, no momento mesmo em que se defrontava com as novas
exigências postas pelo movimento de massas.
Para tanto, faz-se necessário considerar também as posições do "grupo dos
21", que se retirou do Congresso, rompendo a estrutura orgânica unitária da OSM
constituída até então.
O ponto de partida de suas proposições refere-se ao surgimento de formas
diversas de lutas, desenhando uma nova face ao sindicalismo. Esta diversidade
apontava tanto para uma maior complexidade, como para uma unidade da luta
sindical, não sendo mais "possível pensar que a estrutura sindical ruiria e seu lugar
seria ocupado pela OPOSIÇÃO SINDICAL." A esta caberia diante deste novo
quadro, “centrar suas forças para a construção de um sindicalismo autônomo em
relação ao Estado, democrático e profundamente enraizado nas bases,"
contrapondo-se a estrutura sindical fascista. O sindicalismo unitário, como definem,
teria sua "expressão mais geral de unidade em uma Central Única dos
Trabalhadores," e as comissões de fábrica seriam “a expressão mais concreta da
unidade sindical ao nível da base” (cf. Teses do setor Socorro, Coletânea...1979:3132, grifos do texto).
Na avaliação do grupo dissidente, apesar da justeza de suas proposições
básicas, a OSM não conseguiu fazer face [...] às exigências do movimento de massas
que resultou da sua ação, [uma vez que] envolvida em uma concepção ultrapassada
de seu papel no interior do movimento operário, não teve capacidade de perceber o
seu próprio avanço e, muito menos, o grau de avanço da classe operária. (cf. “A
Questão da Unidade da Oposição Sindical”, 1980).
O critério de avaliação é o distanciamento da OSM em relação ao
sindicalismo oficial, e não a presença de suas propostas junto ao operariado
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metalúrgico na capital paulista e outras regiões industriais. É com este crivo que o
grupo identifica uma concepção ultrapassada nas posições da OSM, razão das
dificuldades em garantir sua coesão interna e a ação unitária com outras forças
sindicais. A principal mudança no movimento sindical brasileiro teria sido o
surgimento de um "sindicalismo de oposição no interior do sindicalismo oficial",
expresso na ação de dirigentes sindicais combativos que se manifestavam contra a
estrutura sindical e, assumiam “com pequenas variações, os pontos básicos do
programa da OMS," o suficiente para concluir que, a "polarização entre sindicato
oficial e oposição sindical acabou perdendo a razão de ser." A luta por um sindicato
autônomo face ao Estado, na visão do grupo, se tornara não só uma bandeira
amplamente assumida, mas também uma luta mais complexa, difícil e longa, na qual
a estrutura sindical mesmo atrelada passaria a desempenhar um papel crescente (cf.
doc. “A Questão da Unidade da Oposição Sindical”,1979).
Aqui supõem-se que a bandeira da liberdade e autonomia sindical era
efetivamente consensual no movimento sindical, considerando que os dirigentes
combativos liderariam a luta pela destruição da estrutura oficial com a radicalidade
necessária; uma suposição otimista e prematura, além de igualmente voluntarista
como a dos demais militantes. O grupo reafirma a longa durabilidade e o papel da
estrutura do sindicalismo oficial (amplamente diagnosticado por organizações
políticas e estudiosos do tema), ainda que não justificasse as razões deste fenômeno.
Todavia, encaminham uma proposição que estava longe de se contrapor à solidez de
uma estrutura; razão suficiente para que as lideranças objetivassem uma prática de
ruptura com a subordinação dos sindicatos, mobilizando as massas trabalhadoras
nesta direção, ainda com maior intensidade e vigor.
Conseqüente com sua análise, o grupo aponta "a ocupação do sindicato pela
massa operária para aguçar as contradições internas da estrutura sindical oficial",
posto que o sindicato é identificado como o único "instrumento unificado de luta de
massas," com que conta a classe operária. O objetivo que se pretendia, afirma
claramente a tese, "é transpor a estrutura sindical através da intensificação da luta
no seu próprio campo de ação". Explicitava-se assim, um ponto central de
divergência com a maioria da OSM e a aproximação com a tendência dos dirigentes
"autênticos". A ocupação do sindicato pela Oposição, no entanto, se daria de maneira
diferenciada daquela praticada por sindicalistas tradicionais; seria "através de uma
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dinamização da vida sindical ao nível das bases", tendo como instrumentos, os
grupos, comissões de fábrica e os delegados sindicais.

Para isto indicam a

participação em todas atividades do sindicato (eleições, campanhas, cursos,
atividades assistências e recreativas, colônia de férias, etc.), além de uma ampla
sindicalização a ser realizada pela Oposição. Ainda na perspectiva de uma "ação
tática unitária," o grupo propõe ações conjuntas com os dirigentes sindicais, pelegos
notórios ou não". 52 (cf. Teses do setor Socorro, Coletânea...1979:34)
Na mesma linha de avaliação, estes setores identificavam “um vazio entre o
movimento operário de massas e a estrutura de militantes sindicais mais combativos,
que é a OS”. Interessante notar que, para a superação deste hiato, é apontada a
necessidade do fortalecimento das comissões de fábrica, concebidas como "formas
primárias e fundamentais (mas não exclusivas) de organização autônoma dos
trabalhadores, sendo sua expressão real." (cf. “A questão da unidade da Oposição
sindical”, 1979)
O grupo, numa crítica interna a outras posições, ressalta a supervalorização
do trabalho nas fábricas, com o risco de um culto ao espontaneísmo e de um basismo
exarcebado e a absolutização das comissões fabris, entendo que estas são o
fundamento de uma "concepção da luta sindical de base, mas não são o todo desta
concepção [...] As comissões de fábrica não são células da OS, [...] mas
instrumentos de organização democrática dos trabalhadores na fábrica."

Na

concepção do grupo, as comissões são tomadas prioritariamente, " como formas de
organização para a luta no interior do sindicato oficial, [...] como instrumentos de
pressão das bases sobre as direções sindicais, [...] além de elementos básicos na
confrontação permanente com os patrões" (cf. Teses do setor Socorro, Coletânea,
1979:34, grifos do texto).

52

O grupo se refere especificamente à bandeiras definidas no IX Congresso dos Metalúrgicos do

Estado de São Paulo (Lins, jan/79), pelos dirigentes sindicais tradicionais e autênticos num esforço de
unidade, mas que impedia a participação dos integrantes da OSM. A proposta sobre as comissões
de fábrica foi derrotada, sendo vitoriosa a extensão da imunidade dos dirigentes aos delegados
sindicais – reveladora da tendência central do Congresso. Evidentemente que a proposta de uma
unidade inclusiva dos dirigentes pelegos, naquele contexto era inconciliável para a OSM. Lembre-se
que este Congresso foi formalizada a proposta de criação de um partido dos trabalhadores. A respeito
ver Em Tempo, nº 62, jan/79 ; ver Rainho e Bargas, 1983: 105-107; Rodrigues, 1991.
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Ora, nesta linha, as comissões se afirmariam como organismos estritamente
sindicais de base, cuja articulação se efetiva nos sindicatos, mesmo que subordinados
ao Estado. Funcionariam, apenas como instrumentos de democratização sindical e,
no limite, dependendo da orientação, com o papel de modernizadores do
sindicalismo oficial.
O documento indica como maior obstáculo para a unidade da OS, o
"doutrinarismo burocrático", supostamente expresso na proposta majoritária de uma
redefinição e melhor estruturação deste coletivo. A reorganização da OSM, ponto de
pauta do congresso, era vista como um falso problema de formalização burocrática",
[...] a OS (enquanto estrutura precária de militantes) se encontrava distanciada do
amplo movimento de oposição sindical de massas que se manifestou na campanha
salarial." Os militantes consideram que a proposta conduziria, de um lado à
repetição do erro cometido antes de 1974, quando se confundiu a OS com uma
organização partidária, ou no risco do sindicato paralelo, "favorecido pelas
dimensões, variedade e força do movimento sindical em torno de um sindicalismo
autônomo face ao Estado". Paradoxalmente o grupo identifica que poderia ocorres a
efetivação de organismos sindicais "por fora" da estrutura oficial, não por uma
intencionalidade da Oposição, mas como possibilidade presente no próprio
movimento, em decorrência do declínio da estrutura sindical, pressionada pelas
massivas lutas operárias de 1978. Coerente, o grupo conclui que, “é preciso saber
combinar as formas de luta no e fora do sindicato oficial, [pois] concebida como
uma frente de massas, a formalização plena da OS somente poderá se dar no interior
do próprio sindicalismo existente para reformulá-lo".
A Oposição, portanto, deveria se diluir nas atividades do sindicato oficial,
perdendo sua independência política e orgânica e se organizaria apenas "para que a
articulação ao nível das bases possa crescer eficientemente e produzir os
instrumentos organizativos que o seu crescimento impõe". Ou como mecanismos
eleitoral para a conquista do sindicato, que uma vez ocupado pela OS, "deixará de
ser um instrumento de preservação da atual estrutura e passará a ser um formidável
instrumento de construção de um sindicalismo autônomo face ao Estado, na longa
luta pela Central Sindical Única dos Trabalhadores" (cf. “A questão da unidade da
Oposição Sindical”, 1979).
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Concluindo, creio que a fratura da estrutura orgânica unitária da OSM não
pode ser vista apenas como uma dificuldade afeta à sua dinâmica, em si conflituosa,
dada a heterogeneidade político-ideológica de sua composição. No Iº Congresso, a
OSM enfrentou no seu interior, a manifestação de uma disputa, em curso no
movimento sindical, especificamente entre as concepções e práticas dos sindicalistas
"autênticos" e as das oposições sindicais. Isto não significa de modo algum que a
chamada "oposição estruturada", composta pelos que permaneceram no Congresso,
tenha depurado sua linha político-sindical com o rompimento do grupo minoritário,
pois, em várias outras situações novos embates vieram, repondo em parte, as mesmas
questões, com complexidade bem maior. Muitas de suas dificuldades, indefinições e
ambigüidades não foram enfrentadas naquele evento, embora tenha encontrado os
pontos convergentes para uma nova unidade interna, o que também era de sua
tradição política. Mas, de imediato, a OS permaneceu fechada em torno de si mesma,
negando-se a ocupar o espaço do sindicato e sem condições de atuar no conjunto da
categoria, pela ausência de outros organismos de base. Os militantes do "Grupo dos
21", por sua vez, não saíram da propaganda genérica de um sindicalismo unitário,
diluindo-se nas atividades gerais do sindicato, sob o controle da diretoria. De fato,
após o "racha" até a greve geral de novembro de 1979, a prática de nenhuma das
tendências em que se dividiu a Oposição, apontava caminhos para superar os
impasses que o operariado metalúrgico experimentava.

4. GREVE GERAL

DE

1979:

A

AFIRMAÇÃO

DOS

METALÚRGICOS

EM

NOVO

CONFRONTO

4.1. A contextualidade política e a dinâmica das forças em confronto
O ressurgimento das lutas reivindicatórias dos trabalhadores assalariados a
partir de 1978, estendeu-se e generalizou-se, com a ampliação da intensidade das
greves, em número, dimensões, conteúdos, reivindicações e formas53, afirmando-se
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Dados acerca a extensão e volume do movimento grevista no período de 1978, destacam a

participação dos metalúrgicos do Estado de São Paulo (cf. Sader & Sandroni, 1978; Almeida, 1980).
A primeira onda grevista nacional teve sua fase de maior desenvolvimento em fins de 1978 até o final
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como um "movimento democrático de massas" (cf. Chasin, 1980; Antunes, 1986). A
ofensiva grevista, com significativas vitórias no plano material e subjetivo, colocou o
operariado na condição de principal força no redimensionamento do confronto
oposicionista em curso na sociedade brasileira. Em sua emergência o movimento
explorou, a seu favor, a conjuntura política caracterizada por uma acentuada divisão
no seio das classes dominantes, obstáculo para a unificação entre o empresariado e a
ditadura contra as mobilizações dos assalariados, razão da ausência de uma repressão
policial aberta.
Mas, a irrupção da luta de classes na arena política, ameaçando o despotismo
burguês na empresa, na sociedade e no Estado, ultrapassava em muito as previsões e
possibilidades do projeto de auto-reforma da autocracia burguesa.54 Os contornos e
conteúdos da luta social impuseram uma redefinição da burguesia e seu Estado,
quanto às novas formas de exploração e dominação desencadeando uma contraofensiva de contenção dos movimentos de massa, através de um "pacto social"
baseado numa combinação reforma-repressão. Assim, a ditadura adotou, de um lado,
medidas apossadas das reivindicações e lutas operárias e sociais, que longe de
satisfaze-las, procurava cooptar a oposição legal, cuja bandeiras se atinham à

de 1979, sendo que no Estado de São Paulo, este auge ocorreu com a campanha salarial dos
metalúrgicos do ABC (março/maio) e de São Paulo (novembro). No ano de 1979, ocorreram 430
greves no país, calculando em mais de 3 milhões o número de grevistas, atingindo diversas categorias
de trabalhadores dos vários Estados. Evidenciou-se novamente a importância das greves metalúrgicas,
por empresa e por categoria, responsável por 50% das paralisações no setor industrial daquele ano (cf.
DIEESE, Balanço Anual - Greves, Divulgação, 9/1980). Ver ainda Em Tempo, dez-80/jan/81;
Noronha, 1991b).
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Fernandes ressalta o relevante avanço no enfrentamento político da ditadura, mas assinala os limites

e incapacidade da oposição de esquerda em direcionar o processo: "Mas o antiditatorialismo é freado
pela dinâmica política da oposição legal e pela ausência de uma sólida impulsão revolucionária
antiburguesa e socialista das classes proletárias [...] A classe operária e a grande nassa dos
trabalhadores semilivres são intrinsecamente rebeldes. [...] o certo e sabido é que lhes faltam, parcial
ou globalmente, condições consolidadas de classe social independente e meios de ação coletiva
inconformista ao nível político em que esta se impõe, seja para derrotar a supremacia burguesa na
sociedade civil, seja para anular os efeitos estáticos da ditadura e da dominação imperialista sobre a
luta de classes, seja para suplantar o monopólio burguês sobre o controle do Estado "[...] O ranger de
dentes assusta a burguesia nacional e estrangeira. Mas não passa disso, por enquanto!" (1982: 22/23,
grifos do texto).
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liberalização do regime. No plano político, foi o caso da anistia política parcial, da
"nova CLT", da reformulação partidária, da redução da censura e de outras medidas
gerais democráticas. Por outro lado, a ditadura voltava a reprimir com toda a
violência os setores que não se deixavam envolver com as suas medidas
liberalizantes e persistiam na luta "exigindo de imediato que a sociedade capitalista
não seja apenas a pátria do capital e contemple o trabalho com todas as garantias
sociais, jurídicas e políticas que lhe têm sido sonegadas, negadas ou proibidas"
(Fernandes, 1982:8, grifos do texto).
Assim, já no oitavo mês do governo Figueiredo, empossado em março de
1979, a repressão já havia assassinado oito trabalhadores grevistas, sem falar nas
prisões e detenções, espancamentos, agressões, choques, dispersão de concentrações,
invasão de fábricas, igrejas e sindicatos, intervenções e afastamento de dirigentes
sindicais, cassação de registros das entidades, decretação de ilegalidade das greves,
etc.55 A repressão patronal seguia forte, com as demissões, ameaças, descontos,
punições, extinção dos cargos das lideranças grevistas, etc. (cf. doc. Balanço da
Greve de São Paulo, dez/1979; DIEESE, Balanço Anual - Greves, 9/80;).
Dentre as medidas político-econômicas de auto-reforma da ditadura incluía-se
a implementação de uma “nova política salarial",56 que com algumas alterações,
mantinha o fundamental do arrocho salarial, questão fundante da política econômica,
e da contrapartida da insatisfação e ação coletiva do conjunto dos trabalhadores
assalariados. A nova lei, apresentada demagogicamente pelo governo militar como
um decreto de justiça social, porque beneficiaria as faixas mais baixas na escala
salarial com as correções diferenciadas, incorporava a semestralidade já conquistada
na prática pelas greves. O movimento sindical contestou os supostos efeitos sociais
da nova lei, mas não conseguiu provocar uma mobilização contra o projeto de lei
55

A repressão com que se enfrentaram os trabalhadores não se restringiu aos contingentes industriais e

urbanos; também atingiu brutalmente o campo com o recrudescimento dos conflitos pela terra,
envolvendo posseiros, sem-terra, trabalhadores da agro-indústria e pequenos agricultores contra o
grandes proprietários, grileiros e jagunços. Ver, Comissão Pastoral da Terra- CPT, Conflitos de Terra
no Brasil (1981 e 1983); Martins (1985).
56

As referências à "nova política salarial" destaquei também no capítulo II. Anunciando a nova

política, disse o então Ministro do Trabalho, Murilo Macedo: "o trabalhador deixará de se preocupar
com o aumento salarial, pois este passará a vir automaticamente, com o desgaste inflacionário" (Folha
de São Paulo, 29/09/79).
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durante sua tramitação no Congresso. A argumentação sindical era de que se teria um
nivelamento por baixo, com uma redistribuição que se fazia no interior dos próprios
salários, sem ferir em nada os altos lucros capitalistas, além de fragmentar os
trabalhadores, dificultava a luta pela redução das jornadas e ritmo de trabalho. No
contexto de uma recessão econômica que se intensificava, ampliava a depressão
salarial e os índices de desemprego (cf. Morais, 1986:40-41). O objetivo era claro: a
contenção do avanço do movimento grevista, com algumas concessões econômicas e
sociais, como apregoava o Ministro do Trabalho. Os militantes da OSM, assim como
outras tendências sindicais, desnudaram o sentido desta "nova política salarial":
Considerando que o movimento operário tem se mobilizado fundamentalmente em
torno de lutas salariais contra o arrocho, podíamos facilmente prever que o
confronto entre os trabalhadores e a ditadura militar seria inevitável. Tratava-se,
portanto, de um teste decisivo para o processo de auto-transfromação do regime.
Uma vez dobrado o movimento operário, a ditadura teria pouca coisa pela frente (cf.
doc. “Balanço da Greve de São Paulo”, dez./79, grifos meus).

O documento da OSM continua; "Ao contrário do que vinha ocorrendo nos
últimos anos, a ditadura desta vez não buscou adiar o confronto": a data fixada para
a entrada em vigor da sua "nova política salarial" foi o mês de novembro, ocasião do
dissídio coletivo de várias categorias assalariadas, cujo grande "teste" seria
especialmente os metalúrgicos de São Paulo, maior base sindical do país.
Fortalecidos com a nova lei salarial, o capital encontrou o elemento de unidade
política que lhes faltava no contexto de crise da ditadura, contando com o apoio
aberto e/ou indireto das forças reformistas e conciliadoras para infringir ao
operariado uma derrota exemplar, e abrindo o caminho para seguir o projeto de
"liberalização outorgada". O movimento grevista dos metalúrgicos de São Paulo,
Guarulhos e Osasco57 de novembro de 1979 ocorreu nos marcos daquela
contextualidade econômica e política, num acirrado confronto com o patronato e sob
todos os constrangimentos políticos impostos, ao mesmo tempo e mais uma vez,
provocou o desmascaramento da farsa da "abertura política" da ditadura militar e os
limites da frente democrática. Mesmo significado, qualidade política e intensidade e
57

Há limitação de informações e balanços sobre o movimento nestes dois municípios, razão pela qual

me detenho na análise apenas da base metalúrgica de São Paulo, foco de meu estudo.
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tiveram as greves que ocorreram no final de 1979, e no início de 1980, como a dos
portuários e a metalúrgicos do ABC, entre outras (cf. Ianni, 1980; Antunes, 1988).
Paralelamente o governo articulava gestões junto a algumas lideranças
sindicais para a efetivação de um "pacto social", com restrições às negociações
salariais e "uma trégua de dois anos sem greve"; em troca, acenava com a concessão
de antigas reivindicações trabalhistas, admitindo até mesmo o funcionamento de
alguma organização inter-sindical de abrangência nacional (cf. "O pacto que os
patrões querem", Luta Sindical, nº 9, dez. 1979).
Nestas condições, os setores reformistas vinculados à oposição liberal
policlassista, atuantes no movimento operário e sindical, assumiram de maneira
aberta e conseqüente a sua política de democratização, na defesa de um ampla frente
democrática redefinindo sua aliança prioritária com a burguesia liberal e com os
sindicalistas pelegos.58 Esta corrente, na contramão dos movimentos de massa,
avaliava a onda grevista como um obstáculo e oposição à "abertura", concebida
unilateralmente apenas como uma "conquistas das forças democráticas"59 e, não
como um processo de auto-reforma outorgada. O movimento operário e sindical
passou simplesmente a ser considerado como uma aquisição da frente democrática
pelo restabelecimento do Estado de Direito. As reivindicações operárias "específicas" - se transformaram na particularidade de um projeto democráticoburguês de reorganização social e política do país, apresentado como mais "amplo",
mais "geral" (cf. Garcia, 1982:12 -13).

58

Esta foi a posição e prática assumida em especial pelo PCB e seus simpatizantes em aliança com o

MDB. A respeito da atuação do PCB no movimento de massas no período de 1978/80, ver a análise
crítica de Dias Filho (1994: 58-101) sustentada em pesquisa de documentos, jornais e revistas do
partido; posicionamentos e entrevistas de seus principais dirigentes. Para esta documentação, ver
PCB, Vinte anos de política (1980).
59

"Na base desta lógica estava a compreensão de que as greves eram mero resultado do

aproveitamento do espaço aberto pela crise da ditadura, minimizando o fato de que o ressurgimento do
movimento operário, exigia um projeto de "democracia substancialmente distinto", que de fato
adentrasse o espaço produtivo da fábrica, e desenvolvesse na arena social todas as suas
potencialidades, nela gerando direitos"(Garcia, 1982: 13). Para o debate do discussão da democracia
neste processo ver, Coutinho (1980); Fernandes (1982); Antunes (1986); Toledo (1994)
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O operariado e suas lideranças deveriam conter a sua ação para impedir
retrocessos, questionando-se o próprio recurso à greve pois qualquer radicalização
poderia levar a um endurecimento político da ditadura, daí o apelo insistente de se
"evitar o acirramento das tensões".60 Como avaliaram com lucidez, os representantes
da OSM: "a lógica dessa posição leva a escamotear, contornar e mesmo evitar a
todo o custo qualquer conflito que revele os antagonismos de classe no país, em
nome de um supostamente mais alto interesse em garantir primeiro, a democracia,
relegando para segundo plano as reivindicações econômicas e imediatas dos
trabalhadores [...]. Tudo que vislumbre a enfrentamento com os patrões e a ditadura
tem que ser evitado, mesmo que para isto se sacrifique a classe operária" (cf.
entrevista de Franco Farinazzi e Cleodon Silva ao jornal Em Tempo, nº 90, 15 a 21
nov./1979, p. 5). Outras forças e os principais protagonistas naquele momento, ao
contrário, identificavam na greve operária "um instrumental decisivo para se operar o
desgaste e mesmo a ruptura com a dominação autocrática e excludente" (Antunes,
1988:87; grifos do texto).
O ciclo grevista iniciado a partir de 1978, havia provocado uma
reorganização das tendências político-ideológicas no interior do velho e do novo
sindicalismo, o que analiso no capítulo seguinte. Assim, a greve de novembro de
1979, ocorreu já nos marcos de um realinhamento de forças no interior do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo, com a adesão e passagem de grupos de sindicalistas
para o campo da Unidade Sindical61 com o velho dirigente , direcionando o processo
de "modernização conservadora" do sindicato no período imediato; processo do qual
esta greve foi um dos principais elementos definidores (cf. Nogueira, 1990). No pólo
60

Este era o sentido das resoluções do PCB, no final de 78, numa conjuntura já marcada pelo ascenso

do movimento operário e popular (Cf. "Resolução Política", Comitê Central novembro/78 jornal Voz
da Unidade nº 152, in Carone, vol.III: 241). Logo depois, o PCB ponderava que "[...] o momento não
é ainda de um confronto geral com a ditadura, mas de conquista de algumas reivindicações de cunho
econômico e democrático" (cf. "O PCB e a greve dos metalúrgicos do ABC de 1979, Comissão
Estadual de Reorganização do PCB/SP, 25/março. (PCB, 20 de política,1981: 71).
61

Unidade Sindical, corrente sindical articulada sob a liderança do PCB, com a participação do PC do

B e MR-8 e a predominância dos sindicatos pelegos A questão da unidade, diretriz política (unidade
das categorias, unidade sindical, unidade do movimento democrático) na prática, efetivou a unidade
com as forças conservadoras ou modernizadoras do peleguismo. Ressalte-se que, no primeiro
momento, contou com a simpatia e interesse por parte das diretorias combativas.
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das oposições sindicais atuantes na categoria metalúrgica paulistana, também houve
algumas modificações, com a divisão da OSM no Congresso de março, já analisada,
e a aproximação circunstancial de outros pequenos agrupamentos, como foi o caso
dos trotskistas.
Quanto à situação da categoria metalúrgica da capital no período que
antecedeu à campanha salarial iniciada no mês de setembro, e no decorrer dela até a
deflagração da greve, havia evidências de sérias debilidades organizativas
decorrentes de sua trajetória recente, além das limitações gerais que o movimento
operário carregava. A apreensão da derrota provocada pelas manobras e "traição" da
diretoria sindical na greve geral de 1978 marcavam profundamente os metalúrgicos
no plano de sua consciência espontânea. O grande contingente dos metalúrgicos
paulistanos se manifestava de modo confuso e contraditório. Por um lado, havia um
clima de ceticismo e desconfiança geral quanto ao caminho de luta a seguir, quanto à
conveniência de realizar uma greve geral e, principalmente desacreditando na
condução de qualquer ação sob a liderança do sindicato. Indicativo disto foi o baixo
comparecimento

às

assembléias,

comprometendo

numericamente

a

representatividade da grande massa.62 A esta situação somavam-se as repercussões
das demissões e perseguições patronais ocorridas após a greve de 1978,
desmantelando grande parte do trabalho de organização nas fábricas duramente
construído durante anos. Por outro, todavia, o operariado vivia a desvalorização dos
salários e um agravamento das suas condições de vida com alto índice da inflação,
gerando um anseio de protesto e um potencial de luta latentes. Estas posições
ambíguas da categoria ainda se manifestavam nas diferenças de mobilização e
organização internas às diversas empresas, coexistindo uma tendência contrária e
outra favorável a uma ação grevista. Em muitas empresas foi se criando ao longo da
campanha salarial, um forte impulso para preparar a paralisação e efetivá-la mesmo
que fosse isoladamente. Além disto, na medida em que as categorias operárias das
62

A OSM detinha alguns indícios deste quadro do clima da categoria desde maio, quando encaminhou

a luta pela antecipação salarial, levando a bandeira de "30% de aumento ou greve", numa tentativa
frágil e mesmo inconseqüente de reproduzir as experiências das greves nas fábricas de maio de 1978,
mas que não obteve repercussão no conjunto da categoria, em conseqüência da derrota de novembro
de 1978. Outras manifestações gerais foram tentadas, como o apoio à greve do ABC. (cf. Jornal Luta
Sindical, maio/79 e boletins em Dossiê da Greve dos Metalúrgicos de São Paulo - 1979, CPV, 1983).
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principais bases sindicais dos centros industriais já haviam introduzido a prática de
realizar greve por ocasião da campanha salarial na data-base, mesmo pouco
confiantes e preparados, os metalúrgicos de São Paulo percebiam a necessidade de
manter a tradição de luta. Próprio da intuição operária, um recuo sem combate
aparecia como uma derrota e desmoralização bem maiores do que um eventual
insucesso sofrido na luta. Contribuiu o exemplo de São Bernardo com sua greve
geral, na qual concretamente ressaltou-se para o operariado metalúrgico paulistano, o
papel daquele sindicato como instrumento e unificação da luta.
Nesta dinâmica contraditória em que se encontravam os metalúrgicos,
confluiu um outro elemento característico desta base operário-sindical: a sua
grandeza numérica, marcada pela dispersão e concentração entre grandes, médias e
pequenas empresas, dos diversos ramos industriais, distribuídas pelas várias regiões
da cidade, como caracterizei no II.º capítulo. A heterogeneidade no mundo do
trabalho metalúrgico, somadas às diferenciações internas da categoria, colocava
limites e dificuldades nas tarefas de mobilização e organização de seu conjunto, que
o enfrentamento daquelas condições exigia. Todavia, de modo algum esta
heterogeneidade por si só explica os rumos do movimento grevista deflagrados no
município e do próprio sindicalismo que aí se desenvolveu, como venho demarcando
em minha análise.
A diretoria do sindicato, por sua vez, passou a desenvolver uma nova tática de
recuperação de seu controle e liderança sobre a categoria: concedeu um ‘perdão’
parcial das dívidas dos associados com mensalidades atrasadas, convocou o Iº
Congresso da Mulher Metalúrgica (realizado em agosto/setembro de 1979), acenou
com a criação de subsedes nas regiões, acatou a decisão de participação de sócios e
não-sócios nas assembléias da campanha salarial, evidentemente pressionado pela
ação das oposições (cf. doc. Lições da Greve, 1980:10-11). Ao mesmo tempo, a
diretoria procurava alinhar-se aos sindicalistas autênticos, atraindo os setores
reformistas e conciliadores, em parte, tentando neutralizar as críticas à sua prática e
posicionamentos.63
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Assim apoiou, ainda que timidamente, a greve do ABC no início de 1979; participou da articulação

das diretorias sindicais ("Intersindical") e do 1º de Maio Unificado daquele ano; assumiu as decisões
do IX Congresso Metalúrgico do Estado de São Paulo - Lins e do Congresso Nacional dos
Metalúrgicos - Poços de Caldas de participar da luta contra a carestia, pela rejeição do anteprojeto da
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No quadro de impasses em que se encontrava a categoria, a ausência da
intervenção de uma direção política, suficientemente unificada, vigorosa e ampla, se
evidenciava. Avaliei que na greve geral de1978, embora estivesse razoavelmente
unificada, a OSM não fora capaz de afirmar-se como direção alternativa à diretoria
sindical pelega, principalmente pela ausência de uma organização independente que
viabilizasse a unificação da luta da categoria e, também devido ao insuficiente
enraizamento de suas propostas nas bases fabris. Este quadro não havia se alterado
substancialmente. Fora do espaço sindical, a Oposição seguia com a mesma
tenacidade seu trabalho localizado por setores e fábricas, na tentativa de fortalecer e
ampliar a organização das comissões e a sua própria consolidação, restabelecendo
articulações com outras formas organizativas existentes nas regiões industriais e da
periferia urbana.
Neste quadro, um elemento relevante interferiu na organização do
movimento: as reuniões inter-fábricas, realizadas desde o início do ano, como
resultado das resoluções do Congresso da OSM; praticadas em todas regiões da
cidade, ainda que com um funcionamento muito diferenciado. Integrando
especialmente o operariado de grandes e médias empresas, esta articulação
inicialmente serviu para a troca de experiência do trabalho entre os vários grupos de
cada região e aos poucos sua participação, temas de discussão e encaminhamentos se
ampliaram, como é possível detectar pelos seus inúmeros boletins e outros
registros.64 Importante lembrar que as inter-fábricas, embora com a maior inserção
dos metalúrgicos, integrava também outras categorias (motoristas, plásticos,
químicos, têxteis), com presença de oposições sindicais, trabalhado sobretudo a
questão da unidade pela base da luta operária (expressa entre outras, pela
CLT, pelas mudanças da Previdência Social , pela liberdade e autonomia sindical, direito de greve,
contrato coletivo de trabalho, pela liberdade e anistia política, etc, sem se preocupar em mobilizar a
categoria. Sobre estes eventos no quais se desenvolveu uma Unidade Sindical entre pelegos e
autênticos, ver Rainho e Bargas (1983); Rodrigues (1991); edição especial do jornal O metalúrgico,
jan/fev/79; Em Tempo, SP, jan/79; União Metalúrgica (jornal do X Congresso Nacional dos
Metalúrgicos, junho/79).
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Uma coletânea dos boletins INTER-FÁBRICA de 1979, das várias regiões; o maior número e

maior expressividade temática (notícias da situação dos diversos locais de trabalho articulado à
questões da política patronal e da ditadura militar, denúncias, informes de várias lutas e ações) é da
zona Sul- Sto. Amaro, seguido pela Mooca, zona Oeste, Penha e Ipiranga.
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reivindicação da unificação das datas bases). As reuniões interfabricas desenvolvidas
no período se constituíram nos embriões dos Comandos Regionais, expressando a
parcela mobilizada e ativa durante toda a campanha salarial, como participação ativa
nas assembléias sindicais e durante toda a greve. Exatamente a parcela do operariado
que se diferenciava da grande massa, que estava sendo atingida pelas incipientes
formas de organização do próprio movimento. "Ali estavam simplesmente operários
combativos que conseguiram encontrar canais para se mobilizar e se organizar; não
se tratava portanto, de uma ‘vanguarda’ organizada e altamente politizada como
querem fazer crer alguns" com a intenção de apontar um suposto "vanguardismo"
das lideranças na greve (cf. doc. “Balanço da greve de São Paulo”, dez./1979:5-6).
4.2. Preparação e o enfrentamento na greve geral: "Nossa greve foi de uma
coragem nunca vista!"65
Antevendo um novo e acirrado confronto com o patronato, as oposições
sindicais da base metalúrgica da capital procuraram dar maior organicidade à sua
ação. Apesar de sua fragmentação orgânica, a unidade alcançada pelas forças de
oposição66 em torno das propostas imediatas para a condução do movimento foi um
passo importante na relação com o conjunto da categoria, no confronto com o
65

A análise que faço sobre o a greve geral de 1979 se assenta em vasta documentação da OSM, além

de atas de reuniões de fábrica, interfábricas, assembléias regionais e das assembléias da próprias
OSM, recolhidas por mim dos arquivos da Coordenação da OSM e de vários depoimentos dos
militantes. As principais referências utilizadas são: -1) Roteiro para uma análise do movimento
grevista em São Paulo - 1979 ; 2) Balanço da Greve de São Paulo, dez/79, ambos elaborados por um
grupo de militantes ligados a OSM; 3) Momento Político e Decisão de Luta, de vários integrantes dos
comandos regionais ligados à OSM; 4) Balanço da Greve do Comando Geral da Greve; 5)
Contribuição ao Debate sobre a Greve dos Metalúrgicos de São Paulo de novembro de 1979, grupos
de militantes ligados ao jornal "O companheiro"; 6) Atas das Assembléias e reuniões ampliadas da
Coordenação da OSM de 12/ 22 de agosto; 2/3/7 de setembro; 11/20 de outubro; 25/ 30/ 12 de
dezembro de 1979; 7) Boletim informativo de avaliação da greve Pastoral Operária região Leste II.
20/01/80. De outros grupos das oposições sindicais: 1) A Lição da Greve, balanço preparado por
militantes das regiões do Socorro, Leste e Oeste ligados ao "grupo dos 21").
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Além da OSM, somaram forças, parte dos setores aglutinados em torno do "grupo dos 21" (alguns

já haviam se aliado à diretoria sindical) e os militantes metalúrgicos do PC do B, MEP (Movimento de
Emancipação do Proletariado) e os trotskistas do Jornal "O Trabalho".
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patronato e no controle da diretoria do sindicato. Repaldados na experiência anterior,
a tática da campanha salarial mostrava que a Oposição extraiu lições da derrota de
78, reabilitou-se perante a parcela mobilizada, passando a "ganhar" sistematicamente
todas as assembléias, e, se afirmando como direção da movimentação operária, nos
limites e condições em que se deu aquele enfrentamento.
E necessário aqui uma rápida incursão pelo debate e definições internas ao
coletivo da Oposição. O balanço da greve de 1978, a ruptura orgânica do 1º
Congresso e a greve de março no ABC, trouxeram novas tematizações para a linha
de atuação da OSM. O processo recente das lutas operárias dos metalúrgicos de São
Paulo, revelavam muitas das armadilhas postas pela questão sindical, que na sua
particularidade imprimiram os dilemas da OSM, como venho salientando.
O dilema para a militância da OSM era real: como ocupar espaço nesse
sindicato desacreditado pelas bases do movimento por força de anos e anos de
imobilismo, "traições" e prática conciliadora na efervescência das greves, mas que
justamente nos momentos de mobilização geral, emergia como o centro do conflito,
pois se constituía no único espaço de unificação existente.
As atas de assembléias, reuniões setoriais e ampliadas e depoimentos dos
militantes deixam claro as dificuldades a serem enfrentadas:
— “Em 79 estávamos discutindo como não repetir o erro do ano
anterior de querer o Joaquim e, na última hora cair com ele”. (depoimento
de José Raimundo concedido à autora em outubro de 1987).
— “A questão colocada não era simplesmente da 'necessidade de usar
o sindicato’, mas sim de como ocupar esse sindicato e não ficar prisioneiro
da diretoria burocrata que o dirige e o mais difícil era saber como seria
possível ocupar o sindicato e lutar contra a estrutura, senão a partir de uma
organização própria, permanente e ampla”. (depoimento de Vito Giannotti
concedido a mim em dezembro de 1987).
Mas a incorporação prática da proposta dos comandos por parte de alguns
setores da OSM não foi tranqüila; a unidade em torno da proposta dos comandos de
greve se deu na afirmação concreta dos organismos de base (cf. atas das assembléias
da OSM, de 24/6; 16/8; 11/9 de 1979).
Durante a campanha salarial e preparação da greve, a proposta de criação dos
Comandos Regionais, organizados independentes do sindicato, segundo zonas
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industriais da cidade foi a alternativa de centralização do movimento, articulando as
bases organizadas através das muitas reuniões inter-fábricas realizadas ao longo de
todo ano e intensificadas a partir de agosto, quando teve início a campanha.67 Logo
na primeira grande assembléia, aprovou-se o aluguel de 5 sub-sedes do sindicato,
antiga reivindicação da Oposição (nas regiões Sul, Leste, Oeste, Norte e depois
Sudeste), que funcionaram como local de aglutinação da categoria nas regiões, o que
se fazia extremamente necessário pela dispersão geográfica das fábricas na cidade.
Ainda no âmbito geral da organização alcançada na fase preparatória,
destaca-se a formação da Comissão de Mobilização composta por cerca de 260
representantes eleitos de cada região. Além de assegurar uma preparação efetiva para
a campanha, através das subcomissões de redação (boletins, cartas) e de contato
(com outras forças sociais e entidades sindicais), a comissão de Mobilização foi
transformada depois no Comando Geral da Greve, que não chegou a se efetivar de
fato,68 como veremos. "Sem cair numa posição sectária que excluísse a participação
da diretoria no seu interior, o comando garantiu uma mínima centralização
democrática e independente para o movimento, apesar das dificuldades colocadas
pela extrema dispersão e pela tendência de regionalização da categoria em São
Paulo” (cf. doc. “Balanço da Greve de São Paulo”, dez./79). A Comissão de
Negociação, também eleita pela base, desempenhou um importante papel no período
que antecedeu à greve; além de fiscalizar de perto a diretoria durante as negociações
na FIESP, tomou parte ativa delas, fundamentando as reivindicações e propostas.
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E durante toda a campanha e preparação da greve, a OSM atuou através destes organismos,

trabalhando com boletins do jornal Luta Sindical com conteúdos de agitação e informação e denúncia,
ainda que com debilidades para responder às indagações que a categoria expressava em sua
desmobilização, em particular o balanço da greve de 1978. A tônica da agitação desenvolvida pela
Oposição foi a questão da nova política salarial do governo militar e suas implicações na campanha
salarial, permitindo situá-la num contexto político mais geral.
68

Esta lacuna é registrada: "Se a organização dos comandos foi um grande avanço, tivemos

problemas em relação à negociação durante a campanha salarial e preparação da greve. Não
conseguimos estabelecer um comando geral. Ele se dava ainda "dentro" do sindicato, com a
representação regional da categoria, militantes das oposições, mas ainda com forte participação da
ala do Joaquim e cia, que quando perdia na votação, encaminhava as decisões com atraso, com
manobras, levando a um funcionamento bastante precário e capenga. O funcionamento de fato, com a
representação direta a partir dos comandos regionais só aconteceu no fim da greve e já não
respondia mais às necessidades" (depoimento de Cleodon Silva, GEP/Urplan).
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Ressalte-se a importância de se ter aprovado em assembléia a orientação que proibia
a comissão de negociação e a diretoria de apresentarem contra-propostas sem
deliberação da assembléia geral, reduzindo sensivelmente o campo de manobras da
diretoria.69
Todos estes organismos implantados desde as interfábricas, comissões e
comandos regionais, desempenharam um papel decisivo na ocupação do espaço
sindical, neutralizando a ação da diretoria pelega e garantido que as decisões votadas
nas assembléias fossem respeitadas pela categoria. Os comandos se afirmaram no
desenvolvimento da greve "como um novo organismo de direção realizando a
unidade pela base das várias forças sindicais, fechando o espaço para qualquer
fração que quisesse atuar fora de sua normas, isolando assim os pelegos e seus
aliados (cf. “O momento político e a decisão de luta, balanço da greve, grupo de
militantes da OSM”, nov./79).
Os depoimentos dos militantes destacam a prática da OSM nesta linha:
— "A Oposição saiu na frente, convocando reuniões por fábrica,
interfábricas, setoriais e regionais. Arrancamos a direção da campanha e da
greve das mãos da diretoria. Através dos comandos regionais praticamos a
democracia das base" (depoimento de José Raimundo à autora em outubro de
1987).
— "A proposta dos comandos foi totalmente diferente de outras
greves. Foi uma greve de enfrentamento de classe e representou um avanço

69

Há outras avaliações contrárias à esta decisão defendida pela OSM, no próprio campo das forças

atuantes na campanha salarial. " 'O lema 83% ou greve', por exemplo, não deixava nenhuma margem
de flexibilidade para negociações com os patrões e a própria negociação era vista como algo negativo,
e não como um âmbito da própria luta, a ser combinado com a greve" (cf. Contribuição para o debate
sobre a greve dos metalúrgicos de São Paulo de novembro de 1979, março/1980: 9). O balanço do
"grupo dos 21" também diverge: "Outra conseqüência dessa 'direção' espontaneísta foi a decisão de
não dar poder de negociação à comissão de negociação [...] Em primeiro lugar, se em 1978, tivemos
uma comissão de negociação vacilante, a de 1979 era composta em sua maioria pelos ativistas da
Oposição, o que poderia impedir as manobras que os pelegos possivelmente fariam. Em segundo lugar
[....] o erro está em considerar como dada, como estática, a correlação de forças [....]. Sem cair na
idéia do 'índice aceitável' pelos patrões, como queriam os reformistas, a negociação era importante
para atrair uma parcela da categoria envolvida pela propaganda dos jornais e TV de que os
metalúrgicos eram intransigentes" (Lições da greve, SP,1980: 19-20).
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na consciência da necessidade de uma prática para este enfrentamento.
Como se vê isso? Nos princípios da democracia operária que orientaram a
nossa prática. Primeiro, o princípio de que a assembléia é soberana (sempre
soubemos o que é uma assembléia não soberana em nosso sindicato e
noutros autênticos também). [..] A característica dessa greve foi a existência
de uma direção imediata, que passava por um comando eleito, cujo poder de
decisão estava nas mãos da assembléia que podia destituir qualquer membro.
[...] Por exemplo, só se aceitava um orador que levava as posições decididas
numa assembléia prévia nas regionais e zonais. Só se aceitava um diretor
sindical que fosse referendado nos comandos (depoimento de Vito Gianotti
concedido à autora em dezembro de 1987).
— “Os comandos foram uma proposta nova que as direções
cupulistas, personalistas e os pelegos não podiam mesmo aceitar. Não se fala
em nome de personalidades, deste ou daquele líder; o que é decisivo é a
direção colegiada [...] É verdade que para a massa de trabalhadores
acostumada a lideranças carismáticas, sem uma prática democrática maior,
a assimilação e aceitação da direção dos comandos é mais lenta [...] Mas os
comandos regionais tiveram um contato direto com a categoria em todos os
momentos da greve, e ninguém se levantou contra" (entrevista de Franco
Farinazzi e Cleodon Silva, Em Tempo, nº 90, 14 a 21 nov./79, p. 5).
Esse processo organizativo indicava um caminho alternativo para a real
dificuldade de articulação entre as organizações de base e o sindicato, apontando a
possibilidade de se avançar na unificação da categoria sem que para isto se ficasse
prisioneiro de um sindicato desmobilizador. "De certo modo, e, provisoriamente, o
espaço sindical foi ocupado e transformado em instrumento de luta", de forma muito
mais conseqüente que em 78. No entanto, as condições em que se desenvolveu o
movimento grevista não permitiram que este caminho de superação se efetivasse de
forma plena (Sader & Telles, 1982:36).
Um aspecto a ser considerado sobre o desenvolvimento da campanha salarial
e da greve, refere-se ao índice do reajuste e o piso salarial reivindicados.70 O índice
70

O índice de reajuste salarial reivindicado foi de 83% sobre os salários da época sem desconto das

antecipações e o piso salarial de cr$7.200,00 mensais ou a garantia de um salário mínimo de cr$ 30,00
por hora (na moeda da época, cruzeiros). Compunham o elenco de reivindicações: revisão salarial
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de 83% de aumento sem descontos, defendido pela OSM e aprovado em assembléia
geral, se deu com base em sondagem e levantamento realizado em agosto junto à
categoria, a partir de subsídios do DIEESE, fundamentando as bases desta fixação.
Em primeiro lugar, a categoria apontava na pesquisa, índices com variação de 80% a
90% de aumento desejado; o aumento do custo de vida atingiria 76% em novembro,
segundo dados do próprio governo. A proposta buscava ainda igualar-se aos índices
propostos por outras bases metalúrgicas, aproximando-se das suas conquistas.71
Ainda que o índice de 83% possa ser considerado alto quando aplicado sobre os
salários da época72 e, levando em conta a situação de insegurança e fragilidade em
que se encontrava a categoria para defendê-lo, ele foi adequado em face das perdas
salariais do que o "índice aceitável" de 50% proposto pela diretoria do sindicato,
defendido pela Unidade Sindical.73 Índice este, inclusive, superado pela primeira

trimestral de acordo com dados referentes à elevação do custo de vida, segundo o DIEESE;
complementação salarial da aposentadoria e enfermidade; garantias sindicais para as comissões de
fábrica, delegados sindicais e comissão de mobilização e negociação; estabilidade; segurança e saúde
do trabalho. Nas recomendações aparece dois itens importantes, propostos pela Oposição: unificação
das datas base e luta pelo congelamento dos preços dos gêneros de primeira necessidade.
71

A referência era a dos metalúrgicos do Rio de Janeiro, que reivindicaram também 83% tendo

conquistado 76% após uma semana de greve e o operariado da siderúrgica Belgo-Mineira em João
Monlevade e Sabará - MG, que também com greve, alcançaram um reajuste que atingia 82% para a
maioria e um aumento de 114% do piso salarial (Folha de São Paulo, 19/10/79).
72

Não deixa de ser lamentável as declarações do próprio Lula, que por certo, em nada fortaleceram o

campo dos que estão juntos à classe operária. O líder sindical falou que não se pode mentir mais aos
trabalhadores ao se reivindicar 83% de reajuste, "índice que não se sabe de onde vem" (Estado de São
Paulo, 5/nov/79). Ora, é bom recordar que os metalúrgicos do ABC, ao entrarem em greve em
março/79, exigiam o índice de 78,1% (alguém pensava que os patrões aceitariam isso?), o que
eqüivaleria, considerando o índice oficial de outubro, a uma reivindicação de 84,1%. A justeza do
índice reivindicado foi também demonstrada na postura do Sindicato de Osasco, que por duas vezes
no decorrer das negociações, reduziu os índices, sem alterar em nada o comportamento patronal (cf.
"As greves apenas começaram", Em Tempo, nº 90, nov/79, SP).
73

A proposta do índice de 83% foi outro motivo da inúmeros ataques posteriores por parte da diretoria

do sindicato, da Unidade Sindical. O documento "Chega de Aventuras!", lançado por antigos
membros da Chapa 2 das eleições de 78, acusava a OS de "irresponsável, divisionista e aventureira",
por não considerar o agravamento da crise econômica, com recessão e desemprego e, propor um
índice irrealista; por colocar a greve como objetivo da campanha em lugar do atendimento das
reivindicações, ocasionando demissões, favorecimento patronal, derrota da greve e afastamento da
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proposta patronal que era de 58%! A insatisfação dos metalúrgicos com o índice
patronal, além do alto custo de vida e a defesa dos 83%, calculava que do índice de
58%, deveriam ser descontadas as antecipações salariais conquistadas na greve de
1978, que em muitos casos chegava a 30%, superando os 22% máximos estipulados
pelo próprio acordo.
Como já posto, as assembléias sindicais,74 à medida em que não contavam
com a participação direta da grande massa, não espelhavam com fidelidade a
coexistência de combatividade e ceticismo existente no seio da categoria como um
todo. Ao contrário, com "a participação do segmento mais expressivo do operariado
da grande empresa metalúrgica, continha em si uma expressão concentrada do
potencial de luta e uma expressão diluída de sua vacilação" (cf. doc. Contribuição
ao debate sobre a greve dos metalúrgicos de São Paulo de novembro de 1979,
março/1980). "Neste sentido, quem expressava o verdadeiro espírito da massa?",
indaga a avaliação de outro grupo de oposição metalúrgica (cf. Lições da Greve,
Chega de Pelegos!,1980). Mas estas inúmeras reuniões operárias tinham raízes no
confronto de classes do momento, não eram artificiais e fora da realidade do
operariado fabril, todavia, representavam apenas uma parcela do seu conjunto. Mas,
na ausência da intervenção de uma direção ampla e vigorosa, tal ambigüidade não foi
resolvida do ponto de vista do conjunto da categoria durante a campanha salarial e
continuou ao longo da greve.

categoria do sindicato, etc. Na mesma linha os documentos "A campanha salarial dos metalúrgicos de
São Paulo, Osasco e Guarulhos", nov. de 1977 assinado pela Comissão Estadual de Reorganização do
PCB/SP; "O que os metalúrgicos precisam saber", assinado por todos os membros da diretoria do
sindicato, dez/79.
74

Foram 11 as assembléias gerais preparatórias da campanha salarial iniciada em 15 de agosto até à

decretação da greve em 28 de outubro, contando entre 3000 a 4000 metalúrgicos, todas ocorridas no
Cine Piratininga, no bairro do Brás. Com um comparecimento pequeno, levando em conta as
dimensões da categoria, as assembléias foram razoáveis pela combatividade; mas na maioria confusas,
com a diretoria do sindicato desinteressada em preparar ativamente a campanha e a OSM, ainda que
contando com vários oradores oficiais e outros indicados nos comandos regionais, teve dificuldades
em traçar uma tática mais clara para a luta imediata. Os oradores dos grupos trotskistas, mesmo que
vindos dos setores, imprimiram relativa desorganização e divisão nas orientações das oposições (cf.
atas e boletins de todas as assembléias gerais - coordenação da OSM).
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À medida em que se desenvolviam as negociações,75 a insatisfação da
categoria tornava-se evidente diante da intransigência patronal, cuja postura se
constituiu num termômetro para avaliar a evolução da campanha. Se no início, a
FIESP expressava um profundo desprezo pela capacidade da categoria ir à greve, na
última semana da campanha apresentou duas contra-propostas saltando dos 58% para
61% e, depois 67% de índice de aumento salarial. Àquela altura, um levantamento
feito pelo Oposição indicava que pelo menos 60.000 trabalhadores das maiores
fábricas entrariam em greve sem a ajuda de piquetes.
"Embora a situação não fosse nada encorajadora para se propor uma greve, ela
tampouco justificava a atribuição da pecha de 'aventureiro' a quem ousasse faze-lo.
Principalmente se considerarmos que a intransigência dos patrões e do governo, por
um lado, e a radicalização da parcela avançada da massa, por outro, restringiam
enormemente o espaço para qualquer alternativa que não implicasse num confronto
direto. As forças políticas que se opunham à greve jamais chegaram a apontar um
outro rumo para a condução do movimento, que não a capitulação ao governo e aos
patrões" (cf. “Balanço da greve de São Paulo”, dez./1979, grifos meus).

Assim este segmento dos metalúrgicos evoluiu progressivamente para a
efetivação da greve, expressando o lado combativo da categoria, mas que não foi
capaz de neutralizar o lado vacilante, porque faltava uma direção geral e totalizadora
do processo, capaz de, apoiando-se na parcela avançada, ganhar a grande massa para
a luta grevista. Todos os ganhos e atuação da OSM na linha da organização
independente e de unificação das bases através dos comandos regionais, não foram
ainda insuficientes para dar-lhe condições subjetivas de direcionar o conjunto do
operariado metalúrgico da capital.
Nestas condições, chegou-se à ultima assembléia em 28 de outubro, uma
manhã de domingo, com a greve geral praticamente decretada por força da
combativa parcela de metalúrgicos presentes.

75

Simultaneamente, a grande imprensa tentava criar uma imagem de intransigência da comissão de

negociação eleita, apresentando a diretoria do sindicato como o polo ponderado e conseqüente dos
metalúrgicos. Joaquim do Santos Andrade recebeu extensas reportagens, que destacavam sua
"reabilitação" aos olhos da categoria. Ver reportagens em Jornal da República, Revista Veja, 4 a 11 de
nov/79; O Estado de São Paulo, 23/10/79.
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Durante o período de campanha salarial, o empresariado (o grupo 14 da
FIESP) demonstrava que também havia aprendido muito com as greves anteriores
em São Paulo e no ABC. A comissão encarregada das negociações era mais ampla e
representativa dos vários ramos de atividade econômica, incorporando representantes
de pequenas empresas, que durante a greve do ABC, ameaçaram romper a unidade
patronal. A comissão patronal da FIESP dispunha, inclusive, de um perfil
psicológico das principais lideranças do movimento, além de uma avaliação
detalhada de sua capacidade de influência, com recomendações sobre a melhor forma
de neutralizá-las.76 Algumas empresas fizeram estoques extras de seus produtos, para
a eventualidade da greve. A repressão fabril se intensificou, com demissões de
lideranças e metalúrgicos que agitavam a proposta de greve geral. A experiência de
maior destaque ocorreu na empresa Tecnoforjas77 e Komatsu, onde a greve começou
antes, em solidariedade aos operários demitidos. Estas práticas coercitivas e o
76

São conhecidas as inovações da FIESP em matéria de controle e cooptação nas negociações

trabalhistas, contando com assessoria de executivos e "especialistas", formados nos centros do
capitalismo internacional, como o caso de Júlio Lobos. As principais lideranças da OSM, passaram a
ser perseguidos e impedidos de serem contratados na maioria das médias e grandes empresas do setor
metalúrgico da capital, pois, integravam a "lista negra" da FIESP divulgada entre os dirigentes de RH.
Ver Relatório Reservado, nov/1979.
77

A greve da Tecnoforja, iniciada em 26 de outubro, dois dias antes da deflagração da greve geral ,

teve vinte e seis dias de resistência. Além da exigência de readmissão de um dos operários que
participava ativamente da campanha, apresentava uma pauta específica com 18 itens de reivindicações
em torno das condições de trabalho, incluindo o reconhecimento da comissão de fábrica. Quando as
negociações com a diretoria da empresa pareciam chegar a termo, com o atendimento de grande parte
das reivindicações, inclusive a comissão, com a formalização do acordo interno definida, houve a
intervenção direta do Ministério do Trabalho e da FIESP, anulando o acordo e indicando novas
negociações. Numa ação combinada, a repressão policial passou a agir ostensivamente, com invasão
da Igreja onde se reuniam os operários e funcionava o fundo de greve e a ocupação das ruas próximas
à fábrica. Os operários prepararam uma manifestação pública, que teve a presença dos familiares, de
movimentos de bairro, da Igreja, parlamentares, etc. Voltaram ao trabalho, aceitando os termos
impostos pela FIESP: garantia de que 75% dos grevistas seriam readmitidos e nenhuma demissão por
justa causa. "Era hora de recuar, pois a luta contra a Tecnoforja passava a ser contra todos os
patrões representados pela FIESP e contra o governo, através do Ministério do Trabalho. Não
tínhamos mais forças para continuar lutando sozinhos. Era necessário uma outra luta geral de todos
os trabalhadores". (cf. boletins da Tecnoforja, Dossiê da Greve dos Metalúrgicos de São Paulo de
novembro de 1979,CPV, 1983).
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comportamento da polícia na repressão à greve, situadas no âmbito da das questões
mais gerais apontadas, demonstraram o grau de preparação em que se encontrava o
empresariado e o governo militar para conter o movimento grevista.
Na mesma noite do domingo em que a greve foi decretada, forte aparato
policial invadiu sub-sedes e comandos regionais, prendendo centenas de
trabalhadores, na tentativa de impedir que a greve se estruturasse, especialmente os
piquetes. Deflagrada o movimento, os primeiros contingentes de piqueteiros, saídos
em sua maioria das assembléias e comandos regionais, entraram em ação, dando
provas de firmeza e tenacidade, atuando sob forte repressão para implantar a greve,
na maioria dos casos de fora para dentro das fábricas. "Iniciou-se, então, um
confronto desigual entre os grevistas organizados nas regiões e a violenta repressão,
sem que a grande massa estivesse em condições de assumir a luta como sua" (cf.
doc. Contribuição para o debate sobre a greve dos metalúrgicos de São Paulo, março
de 1980: 9). A repressão continuou durante todo o primeiro dia nas portas das
fábricas e arredores dos locais de reunião, igrejas, com prisões e espancamentos de
operários. As igrejas abriram suas portas para os grevistas se reunirem e se
abrigarem, pois, não conseguiam chegar às sub-sedes do sindicato. Mas mesmo
assim, a adesão da categoria no primeiro dia de greve (segunda-feira) atingiu 60%,
exceto na zona Sul, com cerca de 30% de metalúrgicos parados.78 Reduto da
Oposição, esta região concentrou a ação policial. No segundo dia, a participação caiu
para 40%, expressando os efeitos da repressão nas condições em que a greve foi
deflagrada. Em que pese as grandes dificuldades enfrentadas pelo movimento nessa
fase inicial, continuou existindo aspectos de unidade e distanciamento na relação
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A polícia invadiu a sub-sede da zona Sul no domingo de madrugada, prendendo todo o Comando de

greve da Região, cerca de 113 metalúrgicos; além disto, dentro de várias grandes empresas haviam
policiais intimidando ostensivamente os operários, como ocorreu Caterpillar. Dentre as principais
empresas que entraram que pararam: na região Oeste - Ibrave, Radio Frigor, Siemens, Sofunge, Mapri
e outras pequenas; na Leste e Ipiranga - Móveis Fiel, Filizola, Fame, Caio, RCN , Caio, RCN,
Tecnoforjas, Vulcão, Texima, Máquinas Piratininga, Arno, Lorenzetti, Ford, Pado, Volkswagem,
Fundição Brasil; na Sul foi quase total na área da Chácara Santo Antônio - Monark, Tinkem, FSP,
Arbame, Magal, Ducor, Figor, Rheen, Alfa Laval, Gradiente; era pequena no Socorro - Barbará,
Filtros Mann e parcial nas grandes MWM, Telefunkem. No segundo dia, os operários da Villares, a
maior empresa metalúrgica da cidade aderiram à paralisação, trazendo novo impulso na região (dados
recolhidos dos vários documentos e informes trabalhados).
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entre a camada avançada dos comandos de greve, os piquetes e a grande massa que,
na maior parte das empresas não assumia a greve como sua, mas tampouco a
rejeitava inteiramente. Os piquetes encontravam receptividade nas fábricas; em
muitas ocorria a paralisação para logo depois voltar ao trabalho, sem conseguir
consolidar a greve internamente.
Ainda no segundo dia da greve, na terça-feira de 30 de outubro, ocorreu então
o fato que iria alterar completamente a fisionomia do movimento: o assassinato de
Santo Dias da Silva, vítima inevitável da violência a que foi submetido o
movimento. Operário metalúrgico na Filtros Mann (região Sul), membro da Pastoral
Operária e Oposição Sindical, Santo foi morto quando policiais dissolviam um
piquete em frente à indústria Sylvânia, em Santo Amaro. A partir de seu assinato, o
movimento que se mantinha encurralado pela repressão, abriu-se em uma vigorosa
denúncia da violência policial e de defesa do direito de greve.
Outros setores sociais indiferentes à campanha salarial e ao início da greve,
quando não com uma postura de condenação ao movimento, engajaram-se nas
manifestações, ainda que essa inserção se limitasse apenas ao protesto político contra
o assassinato de Santo Dias, não se estendendo para um apoio efetivo ao
fortalecimento da greve.
Neste processo, os grupos mais conseqüentes e à esquerda da Oposição
Sindical conseguiram assumir a direção do movimento, propiciando a realização de
várias manifestações políticas de massa, no velório, na passeata fúnebre no centro da
cidade (da igreja da Consolação à catedral da Sé - contra a qual a Igreja inicialmente
se posicionara) e no enterro do líder assassinado ocorrido na quarta-feira, dia 31 de
outubro. Todos estes atos públicos tiveram a participação de milhares de
metalúrgicos paulistanos, experimentando a sua primeira grande experiência de luta
política depois de 1964, com desdobramentos nos piquetes que se seguiram.
No mesmo dia, a diretoria do Sindicato convocou uma assembléia para o
Estádio do Pacaembu, em mais uma de suas manobras, posto que este era um lugar
totalmente alheio e distante para a categoria, cuja parcela mais combativa se
encontrava ainda vindo do sepultamento de Santo Dias, do outro lado da cidade, no
cemitério de Campo Grande em Santo Amaro. O comparecimento, como era de se
esperar, não foi além de 8000 metalúrgicos; a expectativa da diretoria era de que a
baixa participação impressionasse os presentes levando-os a aceitar o fim da greve,
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no momento em que a correlação de forças e a disposição de luta eram favoráveis ao
movimento. A proposta, no entanto, foi fragorosamente derrotada. A diretoria do
Sindicato e seus aliados passaram a agir diretamente para confundir a categoria,
explorando as diferenças de experiência e organização no seu interior e omitindo-se
diante da repressão. Joaquim declarava diariamente na imprensa que a greve chegava
ao fim.
Àquela altura os comandos regionais da greve já haviam se reorganizado nas
igrejas, voltando a assumir a direção do movimento. Após a morte de Santo Dias, a
repressão recuou em sua ostensividade, mas permaneceu com policiamento à
distância, o que permitiu a formação de enormes piquetes, os piquetões de até 10 000
metalúrgicos como ocorreu na zona sul.79 A greve generalizou-se; o crescimento da
participação, agora marcada por uma forte motivação política começou a variar de
80% a 90%, no seu momento mais alto, firmando-se internamente em representativo
número de grandes empresas; isto desde a quarta-feira até a segunda-feira seguinte,
dia 05 de novembro, quando a repressão voltou a agir com toda a força. Assim, já
não se poderia dizer que a categoria estava lutando apenas pelos 83% de reajuste
salarial!80 "A partir da morte de Santo, a questão de garantir a continuidade da
greve transformou-se num desfio de natureza política, uma necessidade de resposta
ao crime da repressão e um dever de honra” (depoimento de Cleodon Silva ao
GEP/Urplan).
Esta foi a motivação da massa de piqueteiros, metalúrgicos em greve, que
saíram às ruas nas regiões industriais disposta a enfrentar a polícia. Nesta segunda
fase da greve, houve uma grande ampliação do número de participantes diretos nos
piquetes, que por sua vez, se transformaram em piquetões, assumindo o caráter de
passeatas políticas, inclusive, adotando palavras de ordem contra a ditadura.
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Na Zona Sul formou-se um piquetão que, no seu pico maior de participação, chegou a aglutinar

cerca de 15 000 trabalhadores, percorrendo por doze horas seguidas os principais distritos industriais
da região: Avenida Nações Unidas, Socorro e Chácara Santo Antônio (Informações recolhidas de
boletins, atas das assembléias, jornais e depoimentos das lideranças desta manifestação).
80

"Este claro significado político foi muito mal compreendido e propositadamente deformado pelos

reformistas e pelos chamados sindicalistas autênticos, que passaram a criticar uma pretensa
desmoralização da greve enquanto forma de luta, ou o que eles chamavam de 'greve pela greve'" (cf.
doc. Balanço da Greve de São Paulo, dez/79)
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Os piquetes da greve de novembro "representavam pontas de lança das
insuficientes formas de organização do movimento, que não conseguiram abranger o
conjunto da categoria durante a preparação da greve, mas que o fizeram no
momento de sua concretização" (cf. “Balanço da Greve de São Paulo”, 1979: 10). Ao
mesmo tempo, eles se fizeram extremamente necessários na medida em que a grande
massa da categoria não interromperia o trabalho com a brutal repressão. Naquelas
condições, somente uma organização interna desenvolvida e consolidada dentro das
fábricas dispensaria a ação dos piquetes.
Não foi sem razão que muitas fábricas ficavam no para-não-para e chegava nos
comandos um grupo de operários pedindo a presença dos piquetes. E voltavam no
dia seguinte à fábrica e ficavam nos portões sem entrar, esperando os piquetes
voltarem e, com ele a confirmação de que a greve continuava e a nova direção - os
comandos - não tinha dado para trás com fez a diretoria sindical. (cf. doc. “Balanço
da Greve de São Paulo”, 1979: 10).

Esta era a dinâmica própria desta greve, que prosseguia existindo: o
descompasso na relação entre a direção que se efetivou através dos comandos
regionais, a parcela combativa e radicalizada dos grevistas, - os piqueteiros -, e a
grande massa dos trabalhadores. Face a isso, a continuidade do movimento grevista
demonstrava uma profunda dependência em relação ao piquetes, cujo papel ficou
super-dimensionado pelas circunstâncias, "dando a impressão de que a assembléia
havia decretado os piquetes ao invés de decretar a greve propriamente", tal a
necessidade de sua ação, como fala uma liderança metalúrgica.
A ação dos piquetes na greve de novembro de 1979 foi aproveitada pelos que
se opunham ao movimento para desfechar suas críticas. Eram vistos como uma prova
de que a greve era prática de uma "minoria aventureira", "uma prática golpista" e de
que o conjunto da categoria "só parava sob coação". Tal interpretação decorria do
desconhecimento da forma de atuação dos piquetes, confrontada nas considerações
seguintes:
— "Ao se aproximarem das portas das fábricas, eram ovacionadas
com capacetes atirados pelo ar pelos operários que seriam ‘coagidos’!
Muitas vezes não era preciso qualquer discurso ou apelo para que esses
mesmos operários engrossassem imediatamente o piquete e seguir para
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outras empresas. De outra forma, como seria possível a formação de
gigantescos piquetes que tanto surpreenderam muitos detratores do
movimento grevista?” (depoimento de Cleodon Silva ao GEP/Urplan).
— "No inicio da luta quando os piqueteiros ainda eram poucos, eles
não deixavam de exercer um grande poder de pressão sobre os operários,
pois agiam enquanto grupo organizado e apoiavam-se naqueles que estavam
dispostos a aderir à greve. Em boa parte dos casos os trabalhadores
adotavam uma atitude passiva, parando enquanto o piquete estava presente e
retornando ao trabalho no dia seguinte" (cf. doc. “Contribuição ao debate da
greve dos metalúrgicos”,1980: 13)
— "Os piquetões foram a força da classe sendo demonstrada para o
conjunto [...]; não significou a falta de uma política; o piquetão representou
a manifestação de uma condução política daquela greve" (depoimento de
Vito Giannottia à autora em dezembro de 1987).
Faz-se necessário aqui alguma consideração sobre o significado organizativo
dos piquetões da greve de 1979. Na tradição da luta operária, os piquetes são um
instrumento complementar da maior importância na ação grevista. Exercem pressão
coletiva sobre a maioria dos indecisos e fura-greves, completando a irradiação do
movimento grevista, o que pressupõe que a grande massa dos trabalhadores esteja
ganha para a luta e que a paralisação conte, portanto, com base interna na maior parte
dos locais de trabalho. Ainda que não houvesse essa relação entre os piquetes e a
grande massa, a greve de novembro fez emergir o piquetão, que os militantes que
dele participaram insistem em diferenciá-lo, - como uma nova forma de ação do
movimento operário, forma que também já havia sido experimentada em menores
dimensões na greve de maio/1979 no ABC. O piquetão multiplicou a força do
piquete tradicional, assumindo um caráter de manifestação de massa, dando uma
alternativa de participação direta em ações de rua aos operários mais combativos e,
na medida em que direcionado por uma perspectiva de organização e mobilização,
"pode contribuir no processo de uma paralisação geral, pois transmite confiança na
força do operariado, intimida os patrões e tem condições de disseminar a
consolidação pela base do movimento grevista" (Contribuição ao debate sobre a
greve dos metalúrgicos de São Paulo, 1980:13). Contudo, na greve de 1979, o
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piquetão não pode desempenhar plenamente este papel, já que a maioria do
operariado não se encontrava, no plano da consciência, ganho para a greve.
Cabe aqui destacar, que a greve prosseguia com a quase total ausência de
respaldo político dos setores do movimento sindical e dos partidos políticos de
oposição, em que pese a atuação de alguns parlamentares e agremiações. A
indiferença por parte do novo sindicalismo, foi destacada pelos representantes da
OSM: "No momento em que os metalúrgicos entraram na luta contra essa política
sindical, os sindicalistas autênticos (cuja única ação contra a política do governo foi
convocar um ato público), não manifestaram uma solidariedade efetiva;
praticamente nenhum sindicato apoiou de maneira decidida a greve de São Paulo e
Guarulhos, abrindo espaço para que a repressão fizesse seu trabalho
tranqüilamente” (entrevista de Franco Farinazzi e Cleodon Silva, Em Tempo, idem).
O apoio efetivo que o movimento grevista recebeu veio dos moradores
organizados nos bairros periféricos e da própria Igreja, diretamente de sua ação
pastoral, mas também do episcopado da Arquidiocese de São Paulo.81 O apoio se
moldou à própria forma de organização do movimento grevista na cidade, nas
regiões, cada qual com seu comando de greve. As reuniões dos comitês regionais
composto às vezes de 200 a 300 pessoas para sustentar atividades de apoio aos
comandos e piquetes, numa tentativa de irradiar para mais longe a solidariedade ao
movimento e romper o isolamento que a repressão aliada à ação sabotadora da
grande imprensa e ao silêncio e imobilismo das demais forças sociais impunha aos
operários em greve. Além desta rede de esforços no cotidiano da greve, a ação da
Comissão de Contatos, parte da Comissão Geral de Mobilização, eleita em
assembléia, ainda durante a campanha salarial originou um Comitê de Apoio ao
Metalúrgicos, com várias iniciativas no âmbito da assistência jurídica, trabalhista,

81

Localizamos alguns boletins de apoio à greve: Movimento do Custo de Vida- MCC; Movimento de

saúde da zona leste, associações de moradores, Comunidades Eclesiais de Base- CEB's; Pastoral
Operária e da Periferia, boletins dominicais de paróquias, etc. (Dossiê A greve dos metalúrgicos de
São Paulo de 1979, op.cit). Telles (s/d) apresenta interesse discussão sobre as relações entre o
movimento operário e os movimentos sociais a partir da experiência do "apoio" na greve dos
metalúrgicos da capital em 1979 e do ABC em 80.
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médica, parlamentar, finanças e nas informações sobre a repressão aos
trabalhadores.82
Novo ato público com claro conteúdo político foi realizado depois de um
final de semana prolongado com feriados (na segunda feira, dia 5 de novembro)
durante a missa de 7º dia da morte de Santo Dias. Embora este ato tenha obtido
menor repercussão que o anterior, contou com a participação de cerca de 15 000
metalúrgicos saídos de uma assembléia (20 mil presentes) que reafirmou a
continuidade da greve.
Até aquele momento o TRT não havia se manifestado, mas devido à pressão
da FIESP, em 6 de novembro, declarou a ilegalidade do movimento. A adesão à
greve caiu para os 40%, sob os efeitos da retomada da repressão, com a invasão
policial da Igreja do Socorro,83 onde funcionava o comando da zona Sul, que no
momento abrigava cerca de 300 pessoas, lançando bombas de gás, espancando e
efetuando inúmeras prisões (alguns militantes chegaram a ser presos até cinco vezes
no período da greve), ocupando os bares e ruas vizinhas, com agressões generalizada
aos cidadãos. Ocorreram ainda, o cerco da Igreja da Penha, onde estava o Comando
da zona Leste, as invasões dos sub-comandos regionais de Itaquera e zona Oeste,
além da violência brutal sobre os piqueteiros, que ainda assim haviam conseguido de
formar. Tudo isto ocorria coma conivência passiva da diretoria do sindicato e de seus
apoiadores, a fim de tirar proveito da derrota inevitável da greve.
A greve chegava a seu declínio. Alguns militantes da OSM nos comandos
regionais começaram a avaliar esta dinâmica e a propor a indicação do fim da greve
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Toda a atividade deste comitê é registrada no relatório O apoio aos metalúrgicos elaborado por uma

comissão integrada por representantes da Frente Nacional do Trabalho, OAB/seção SP, Comissão
Brasileira de Anistia- CBA/SP, Comissão de Justiça e Paz e Comissão dos Direitos Humanos da
Arquidiocese de São Paulo, Núcleo dos profissionais de saúde, Movimento de oposição aberto dos
professores-MOAP e representantes dos metalúrgicos dos comandos regionais (SP, 30/nov/1979,
arquivo do CPV).
83

A Igreja de Santo Amaro no Largo 13 de Maio abriu imediatamente suas portas para acolher os

grevistas. " Respeitando plenamente a autonomia do movimento operário a Igreja em são Paulo
continua solidária com a justa luta dos operários. A cada igreja invadida outra abrirá será aberta,
pois a Igreja da Arquidiocese de São Paulo reconhece a luta dos metalúrgicos como justa" (cf. Nota
da Igreja em São Paulo, Cúria Metropolitana de São Paulo, 6/nov/1979).
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no momento em que parcela da categoria ainda mantinha uma moral elevada, numa
difícil decisão, como evidenciam os debates registrados:
Na assembléia da Oposição de terça-feira à noite (a OS continuou se reunindo em
meio a todas assembléias, piquetes e tudo que ocorria, nem que fosse de madrugada)
foi debatido e posto em votação dois encaminhamentos a ser levado nos comandos.
Um, voto vencido, que propunha a imediata avaliação da impossibilidade e força do
movimento para continuar enfrentando a polícia, portanto, pela defesa de se iniciar a
discussão do caminho para o fim da greve; outro, aprovado por maioria absoluta,
jogava o balanço da situação para frente, pois ainda via força na parcela avançada
dos grevistas (síntese da assembléia da OSM, 06/11/79).

Os depoimentos seguintes apontam as visões diferenciadas deste processo:
— "Esta situação foi difícil e a gente não tirou a lição do que estava
ocorrendo. Na quarta-feira a maioria já tinha voltado ao trabalho. Quem
estava na rua eram só os piqueteiros e que não estavam se importando com
polícia, emprego, com nada mesmo [...]. Aconteceu naquele momento algo
difícil para uma greve, e nós não tiramos a lição disto: a parcela avançada
se descolou totalmente da massa [...]. Esta parcela havia aderido à greve e
veio para a ação representando parte da disposição objetiva da massa; ela
avançou na luta radicalizada e queria ir até o fim [...]; estava até disposta a
partir para a auto-defesa, inclusive, com armas, mas a nossa política de
enfrentamento não era esta, nunca foi e sequer havia possibilidade desta
orientação [...] eu mesmo tive que desarmar vários grevistas que chegavam
armados!” (depoimento de Cleodon Silva ao GEP/Urplan).
— "A greve dos piquetões representou a manifestação de uma
condução política daquela greve de enfrentamento que tentou ir até o fim [...]
não se sabia minimamente quando negociar, quando parar...a gente queria ir
até o fim, até a vitória final para as propostas que defendemos ... em 79 foi
diferente de outras greves... não havia outra alternativa” (depoimento de
Vito Giannotti concedido à autora em dezembro de 1987).
O comando regional da zona Sul passou a defender o fim da greve com uma
proposta de trégua, apresentando um prazo de vinte dias para o patronato se
posicionar frente ao elenco das reivindicações (libertação imediata dos grevistas
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presos, nenhuma demissão, não compensação dos dias parados, etc.) Os argumentos
eram fortes:
Nós do comando da zona sul, achamos que não podemos jogar fora os ganhos que
tivemos. Não aceitamos lançar os companheiros mais combativos, os piqueteiros, os
companheiros dos comandos num combate desigual com a repressão. Repudiamos a
proposta de continuidade porque precisamos ganhar e manter unidos os Comandos
Regionais e o Comando Geral; recuperar nossa organização nas fábricas e preparar
novos combates (cf. boletim Companheiro metalúrgico Porque a zona sul defende a
trégua).

Ao mesmo tempo uma reduzida massa de piqueteiros continuava em ação
ainda com entusiasmo, chegando a confrontos com as lideranças das oposições
sindicais. O Comando Geral, dado a sua própria fragilidade durante toda a greve e,
pouco convencido das possibilidades de voltar à greve diante de uma recusa dos
patrões ao fim desse prazo, enfatizou muito mais o fim da greve em si. Resultou que
na assembléia de quarta-feira a parcela altamente radicalizada presente, insuflada
pela militância trotskista (com argumentos do tipo: "não existe trégua na luta de
classes") ainda decidiu pela continuidade da greve, na ausência de qualquer outra
perspectiva.
O militante aponta as vacilações da OSM:
— "Creio que esta situação foi o começo de uma grande crise da
Oposição, de sua legitimidade, exatamente porque ela não conseguia mais
dirigir a greve. Porque nós ficamos no final da greve com os piqueteiros e
sem autoridade de acabar com a greve... uma greve que tinha de chegar ao
fim. Qual o sentido ficar só com os piqueteiros, para serem depois demitidos?
Na assembléia os pelegos todos foram varridos, os piqueteiros identificaram
todos, até o pessoal da Unidade Sindical e impediam que qualquer um deles
falasse [...] Alguns da Oposição tentavam ‘segurar’,... mas era impossível!
Naquela assembléia, a única pessoa que poderia convencer aquela massa a
voltar ao trabalho era o Lula, a única liderança reconhecida que estava
presente (que aliás só apareceu mesmo já no final do movimento; nunca nos
apoiou). Não conseguiu; foi vaiado e levou ovo também” (depoimento de
Sebastião Neto concedido à autora em outubro de 1987).
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— "O comando vacilou. Como iria enfrentar uma assembléia
radicalizada só de piqueteiros? O pessoal foi intervir e levou ovo na cara do
mesmo modo que o Joaquim. Os companheiros que subiram no palanque e
propuseram a continuidade da greve foram aclamados pelos piqueteiros.
(Hoje, a maioria dos ‘libelus’ já estão fora da categoria e das oposições,
aliás, nunca tiveram inserção efetiva no movimento!). Já se via a necessidade
de suspender a greve, mas não se desenvolveu nenhuma ação neste sentido. A
Oposição para ser conseqüente teria que ter assumido a defesa do
encerramento da greve e não o fez” (depoimento de Cleodon Silva ao
GEP/Urplan).
No dia seguinte, depois de onze dias de sua deflagração, o fim da greve era
decretado de forma bem menos organizada, ampliando ainda mais as dimensões da
derrota, além da trágica morte de Santo Dias.
— "A paralisação do movimento já estava decretada e pela grande
massa da categoria que voltou ao trabalho dois dias antes do encerramento
final; objetivamente já estava comprometida a continuação do movimento. A
tentativa até aquele momento, logo após a morte de Santo, foi ir às fábricas e
convencer os companheiros a voltar à greve. Mas, este caminho foi
interrompido pela repressão. Para retomar o contato com o conjunto da
categoria só poderia ocorrer indo para dentro das fábricas, bater cartão e
tentar a greve por dentro. A política nossa não foi a de levar os piqueteiros
de volta às fábricas; o que teria dado no mesmo, porque nem estes
voltariam para as reuniões e assembléias, e novamente esta parcela
avançada se ligaria à situação em que se encontrava a grande maioria, da
qual na verdade ela nunca se diferenciou, ela trouxe sempre em si algo da
grande massa, da qual é parte integrante. Continuar a greve fora da fábrica,
continuar a comunicação e a relação com o restante da categoria, implicava
em passar por cima da polícia necessariamente. Em que condições? Teria
ocorrido um massacre, porque aquela massa de piqueteiros estava disposta a
matar e a morrer” (depoimento de Cleodon Silva ao GEP/Urplan).
No imediato pós-greve, parte do comando geral, que havia se reorganizado, e
os regionais mantiveram-se articulados iniciando a avaliação do movimento, além de
prosseguirem em ações localizadas junto aos setores de apoio para a organização do
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Fundo de Greve, acompanhamento da situação dos demitidos, etc. Nova assembléia
geral ocorreu alguns dias após a greve, reunindo cerca de 1000 metalúrgicos,
expressão ainda do ânimo pela vitória representada na sustentação de uma greve por
12 dias, mesmo nas condições em que ela se desenvolveu: "Qual a greve derrotada
conseguiu reunir 1000 pessoas quinze dias depois para fazer sua avaliação?”,
indaga um dos documentos de balanço do movimento. Na assembléia de 30 de
novembro, em meio a tumulto generalizado provocado por funcionários do sindicato
e grupos ligados à diretoria, os participantes da OSM e dos comandos exigiam que o
debate fosse aberto pelos seus representantes. Joaquim Andrade negou-se a
reconhecer a existência dos comandos e a informar sobre as negociações do não
desconto dos dias parados, encerrando a assembléia; o som foi cortado e as luzes
desligadas. Mesmo assim, um dos oradores, aos gritos repetidos em coro por uma
parte da assembléia, conseguiu que a maioria dos operários presentes aprovasse as
propostas: "aprovação do balanço da greve feito pelo comando geral, permanência
das sub-sedes e dos comandos regionais; campanha de sindicalização; que 50% do
valor a ser descontado (de associados ou não) da contribuição assistencial para o
sindicato, fosse revertido para o fundo de greve; realização até março/80 do
Congresso dos Metalúrgicos”. Nova assembléia foi marcada para 14/12/1979 (Luta
Sindical, nº 13, dez./79; boletim E agora, companheiro metalúrgico?, OSM, 1979;
Folha de S. Paulo, 1/12/79). As propostas aprovadas não foram, evidentemente,
assumidas, pela diretoria que seguia com boicotes, recusa de dar assistência médica e
jurídica às lideranças do comando e aos demitidos, além da omissão em relação ao
lançamento de boletim falso do "Luta Sindical" com timbre da Oposição novamente
contra a greve, difamações e calúnias contra as suas lideranças e espancamento de
seus militantes.84
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Boletins falsos foram lançados em várias fábricas da cidade, com difamações contra Vito Giannoti,

Franco Farinazzi e Cleodon Silva. A OSM respondeu com Denúncia Pública depois de conseguir a
subscrição de várias entidades, entre as quais vários sindicatos combativos do país. Quanto aos
espancamentos, estes ocorreram após assembléia de 14/12/79, comandados por integrantes do jornal
Hora do Povo e funcionários do sindicato, munidos de correntes e cassetetes contra Vito Giannoti e
Raimundo de Oliveira. OSM lançou Carta Aberta aos Trabalhadores (in Dossiê Greve dos
metalúrgicos de SP/1979, CPV, 1983); ver ainda Tragtenberg, "O facismo 'proletário' - À propósito do
jornal Hora do Povo", Em Tempo, nº 97, SP.
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4.3. O significado da greve geral de 1979: positividades e negatividades da ação
operária
A greve geral dos metalúrgicos de São Paulo de 1979 constitui-se em um
acontecimento marcante na história recente da classe operária brasileira. Nela se
manifestaram clara e abertamente, de forma trágica, as positividades e negatividades
do movimento operário, tornando-se objeto de inúmeras controvérsias. A ação
grevista polarizou a atenção de diversos, divergentes e antagônicos interesses que se
enfrentaram por várias vezes na forma de condução do movimento e na sua
avaliação. Diferindo, neste aspecto, do que ocorreu nos processos grevistas
anteriores, vários setores sociais e forças políticas apresentaram as suas reflexões e
balanços, explicitando divergências e confluências e intensificando o embate de
idéias entre elas. Assim, a greve geral metalúrgica de 1979 foi também marcada por
uma intensa batalha travada no terreno político-idelógico, na qual estava em jogo as
proposições táticas para as lutas futuras do movimento operário e sindical. No
presente apresento uma contribuição ao debate e entendimento da paralisação de
1979 - 20 anos depois desse evento - dando visibilidade e compartilhando, em parte,
alguns aspectos das avaliações formuladas pelos seus principais sujeitos.
Inicialmente é necessário afirmar que, tal como as demais greves
metalúrgicas do período, esta greve geral foi motivada por reivindicações de origem
econômica no âmbito da tematização salarial, das condições gerais de trabalho e dos
direitos sindicais (estabilidade dos delegados sindicais e comissões eleitas nas
fábricas). O movimento de 1979 aprofundou este processo, confrontando com maior
intensidade a base da política econômica da ditadura ao efetuar uma "carimbada" na
nova legislação salarial, com dizem os boletins do Luta Sindical. Afinal, após 12 dias
em paralisação, um contingente que variou de 120 a 360 mil trabalhadores
conquistou aumentos salariais superiores aos índices fixados pelo governo e à
proposta inicial da FIESP,85 derrotando a proposta de índice "realista" da Unidade
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Os termos do acordo em dissídio efetuado com o Sindicato de Osasco foram estendidos pelo TRT

aos sindicatos de São Paulo e Guarulhos. Os reajustes incidiram sobre os valores salariais da data-base
de nov. de 78 (descontando-se as antecipações de maio de 79) aplicando-se ao valor oficial um
acréscimo, - de 67%, 62%, 61%,59% e 57% dependendo da faixa e o piso salarial de cr$4.200,00 por
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Sindical, apesar das estratégias do capital e de seu Estado, através da grande
imprensa, para minimizar o alcance político do movimento.
A dimensão política das paralisações, - como já o disse em relação à greve de
1978 - se evidenciou pela realização mesma da greve, em seu enfrentamento com as
leis e medidas da superesturutura jurídico-política da autocracia burguesa. Na greve
geral de 1979 o Estado precisou intervir, desde as negociações na FIESP até o acordo
firmado entre os trabalhadores e empresas (como na Tecnoforjas), como registrei,
lançando mão de forte aparato repressivo, com milhares de homens armados
espalhados pelos quatro cantos de São Paulo, para tentar cortar a relação entre a
massa operária, as lideranças e os comandos e derrotar a combatividade dos
metalúrgicos paulistanos. A repressão policial explicitou abertamente a
necessidade do poder político do capital destruir as possibilidades de avanço
desse núcleo do proletariado e sua direção, representada pela OSM. Este
coletivo vinha se afirmando como a referência de um sindicalismo classista e
autônomo para os metalúrgicos de São Paulo e mesmo outras categorias de
trabalhadores do país; uma alternativa fora da estrutura sindical e diversa da
tendência dos sindicalistas autênticos que também marcavam o cenário. A destruição
da OSM em seus vínculos com as bases operárias constituía uma necessidade política
da "transição democrática". Tal como em 1978, contudo, alcançando maior
radicalidade, um dos elementos presente na dimensão política da greve geral
metalúrgica de 1978, foi a própria a atuação política da OSM, a despeito das suas
limitações em efetivar plenamente a pontencialidade de direção alternativa naquele
processo grevista.

mês (cr$17,50). Constou ainda e, pela primeira vez de um acordo trabalhista, uma cláusula de antiga
reivindicação sindical, a "garantia de emprego ao trabalhador acidentado no trabalho". Renner (1993:
190-192) em interessante estudo sobre os acordos trabalhistas dos metalúrgicos, demonstra que os
metalúrgicos de São Paulo em 1978 e 1979, efetuaram acordos com um resultado geral de 13% acima
do valor do reajuste oficial, tendo em conta que a maioria recebia até 3 SM. A soma dos reajustes dos
dois anos, significou para essa faixa, 23%; para a faixa de 3 a 5 SM, cerca de 15,5%; entre 5 e 7 SM
por volta de 12%. A autora alega que as causas são fortuitas ligadas ao mês de momento da eclosão
das greves e ao mês de sua data-base. Ver também "Acordos Coletivos dos Metalúrgicos do país de
1979 a 1987"- 1ª parte - Clausulas de saúde. MOSM-SP (Movimento de Oposição Sindical) - LIDAS,
s/data.
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Mas, na particularidade da greve de 1979, a ação repressiva do Estado
autocrático gerou, de forma trágica com o assassinato de Santo Dias, uma
significativa mudança de qualidade do movimento grevista assumindo a luta
política. É certo que a intransigência patronal, a interferência direta do Ministério do
Trabalho nas negociações e a violenta repressão fizeram crescer a radicalização da
parcela mais avançada da categoria. Simultaneamente, a greve provocava "o
desmascaramento da "abertura", do papel da polícia, da Justiça do Trabalho, das
grandes

cadeias

de

jornais

e

TV,

ficando

claro

a

vinculação

repressão/governo/patrões" (Balanço da greve, Comando Geral, 1979). Tudo isso
conferiu à ação desencadeada pelo operariado metalúrgico, a dimensão de uma
greve ofensiva afirmando-se como um movimento político de classe.
Os vários balanços internos e externos à OSM revelam o quadro de
isolamento e todos os tipos de contraposições sofridas pela greve geral metalúrgica
de 1979.86 Como vimos, a campanha salarial dos metalúrgicos de São Paulo, Osasco
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As posições de hostilidade, manipulação e mistificação da greve metalúrgica de 1979 se estenderam

a outros meios de expressão e representação política e cultural: foi ao cinema... Trata-se do filme Eles
Não Usam Black-Tie (1981) de Leon Hirszman, com roteiro e adaptação da peça do mesmo título de
Gianfrancesco Guarnieri de 1958. Adaptado por ambos em 1979 e 1980, o filme focaliza a ação numa
greve real e derrotada, - a dos metalúrgicos de São Paulo de 1979, sem nenhuma perspectiva de
representar a esperança e mobilização do movimento operário daqueles anos; constitui-se numa
atualização da peça, mistificando e manipulando o próprio acontecimento da greve e tudo que ela
representou. Veja-se a análise de um crítico fora dos meios sindicais: o filme " 'atualizou' [a peça] com
a pretensão indiscutível de dar uma 'aula' política e moral a certos setores do movimento operário.
Acaba assim, propagandeando, justificando e defendendo 'subliminarmente' a linha política das forças
conciliatórias aliadas aos pelegos que se aglutinavam na Unidade Sindical. Sobretudo no
fortalecimento da estrutura sindical que aí está" (Maurício Segall, 1982: 24). O filme assume a
interpretação da greve como conseqüência da ação golpista dos "porra-loucas" da Oposição Sindical,
especialmente representada no personagem do líder Santini, o Italiano; situa ainda os fura-greves,
identificados como delatores e representados por Tião, e os "bons", retratados por Octávio e Bráulio,
os "homens de ferro", "os heróis positivos" a repetirem que é preciso antes "organizar a massa", no
entanto, sem esboçar nenhum caminho efetivo para o conflito grevista. E, falando dos metalúrgicos de
São Paulo, esquece do pelego-mor que dominava o sindicato desde 1965, como esquece também do
principal sujeito – os metalúrgicos e suas lideranças representativas. O filme comete um grave deslize
ao adotar uma versão próxima da oficial (um tiro de alerta, para o alto!) do assassinato de Santo Dias
e, apresenta uma revoltante cooptação de sua morte. "Este líder da oposição sindical [...] adversário
dos Octávios e dos Bráulios na vida real, na fita passa a ser Bráulio. Isto chama-se "vale tudo".
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e Guarulhos e a greve desencadeada na capital estiveram desde início cercada pela
indiferença e hostilidade por parte do próprio movimento sindical e dos partidos
políticos de oposição, posicionamentos que não se explicam somente pela debilidade
relativa do movimento, como se justificaram estes setores. A Unidade Sindical
manifestou-se, como já foi destacado, na aliança estreita com o peleguismo,
explicitando o reformismo do PCB, que questionava o recurso à greve, baseada numa
proposta política com a preocupação central de não se criar embaraços e confrontos à
"abertura".87 De outro, os sindicalistas autênticos, que se não eram contra o recurso
da greve em si, além das considerações em torno do índice reivindicado, apontavam
a necessidade de se estudar formas mais eficientes de sua utilização, reticentes em
relação aos próprios comandos e aos piquetes na greve geral de São Paulo. Desse
modo, parte do chamado novo sindicalismo contribuiu numa crítica perigosa à OSM
- pensadamente ou à ligeira - para somar com a Unidade Sindical, abrindo flanco
para que as posições conciliadoras e mais atrasadas se desenvolvessem.
O isolamento político da greve e da Oposição, desde o início, constituiu-se
em um sério obstáculo, de difícil superação, dada à dinâmica peculiar àquela
paralisação, aos posicionamentos e divergências quanto às mobilizações operárias na
conjuntura e à própria correlação de forças, distintas do ano anterior. Mas, a OSM
por sua vez, parecia acreditar que pudesse isoladamente derrubar a política salarial
vigente. Não procurou uma articulação mais organizada e direcionada com a própria
categoria dos metalúrgicos da base sindical de Guarulhos e Osasco o que poderia ter
ampliado a paralisação. O mesmo se pode afirmar da insuficiente preparação e
organização do apoio e do fundo de greve, junto a outras categorias e nos bairros. No
entanto, as possibilidades efetivas de alargar a base social e política do movimento
grevistas ocorreram nas manifestações em protesto pelo assassinato de Santo Dias,
Quando se vê na fita Santo Dias - tragicamente assassinado no piquete da greve de 1979 - retratado
por Bráulio, cujo equivalente na vida real apoiou o pelego no boicote do movimento paredista, a coisa
passa dos limites!" (Segall, 1982: 25).
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O foco da crítico do manifesto de militantes do PCB e do MR-8 sobre a greve de 1979, -"Chega de

Aventuras"-, recorre a aspectos técnicos intrínsecos à negociação salarial (índices, dias programados
da greve, nº de grevistas e de participantes nas assembléias, etc.) como artifícios argumentativos
contra a greve, acusando a Oposição Sindical de conduzir uma "radicalização aventureira", além de
pretender um conteúdo político à pecha esquerdista, na qual são incluídos todos setores que se
opunham à sua linha. Ver ainda Dias Filho (1994).
303

numa clara demonstração de força do movimento de massas e, um novo fôlego para a
greve. Aquele foi o único momento em que o movimento esteve unificado, contando
com o apoio e participação de amplos setores sociais, além da adesão do operariado
metalúrgico. As lideranças da OSM, mesmo tendo assumido a direção política das
manifestações e da própria greve que havia se alastrado, todavia, não conseguiram
estender o protesto contra a repressão em apoio à continuidade da greve. Talvez
naquelas circunstâncias, a possibilidade de alargamento das bases sociais do
movimento já fossem remotas. O entendimento político entre os vários setores
sindicais, da esquerda e progressistas de que o movimento operário de fato se
constituía no centro e principal sujeito do enfrentamento da autocracia burguesa, não
ocorreu a tempo de extrair conseqüências práticas e organizativas. A condução da
OSM esteve neste processo, marcada pelo voluntarismo político e pelo obreirismo.
Ao mesmo tempo, como venho insistindo, os amplos setores engajados na luta de
oposição democrática, encontravam-se ideológica e politicamente impossibilitados,
de identificar na greve operária a sua inerente dimensão política de confronto contra
a sustentação econômica da ditadura militar.
Outro ponto de destaque da greve geral metalúrgica que, igualmente lhe
conferiu conteúdo político com desdobramentos organizativos, esteve de no fato de
ter se objetivado fora dos marcos da estrutura sindical, com uma direção não
submetida à política de conciliação de classes; por esta razão, granjeou maior
violência dos dominantes e a divergência das tendências pluriclassitas. A condução
da campanha salarial foi dirigida e ideada pela OSM, rumo à uma organização
alternativa ao sindicato que sustentasse a deflagração da greve. Fruto da direção
consciente da OSM, os comandos constituíram-se na forma orgânica de uma ação
sindical independente, representativa e sustentada na direção coletiva, na democracia
e unidade pela base, germe de uma outra prática sindical, como já destacado.88 Este
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Os depoimentos e balanços revelam o que analiso: "Por isto os comandos foram uma questão

revolucionária nesta greve; praticou um sindicalismo de massa, independente, de enfrentamento e
confronto com o patronato e o seu governo, que negou a conciliação de classe e a proposta de um
pacto social" (cf. depoimento de Vito Giannoti). "O germe de um novo sindicalismo se manifestou nas
características essenciais dos comandos: direção coletiva, representatividade, revogabilidade a
qualquer momento de seus dirigentes, autonomia em relação aos patrões e ao Estado " (cf. doc. O
momento político e a decisão de luta, grupo de operários da OSM, nov.79).
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real significado dos comandos nas regiões, ainda que embrionário, não obscurece a
ausência do organismo centralizador e unificador da greve, atribuído ao comando
geral, que não se efetivou. Mas, nem mesmo essa lacuna propiciou um papel para a
diretoria do sindicato no conflito; os comandos foram o único organismo com poder
de direção reconhecido e legitimado pelo operariado em greve. E para os grevistas
comandos, ainda que isto se restringissem ao calor da luta, sequer a legalidade
sindical teve valor: a presença e intervenção de qualquer diretor sindical pressupunha
o seu referendo. A existência de uma direção política prévia e consciente, no
entanto, não foi em si garantia de superação das grandes dificuldades existentes no
plano subjetivo - da mobilização e da organização - da massa da categoria. Esta já
encontrava- se suficientemente desgastada e descrente da direção pelega, mas ainda
não reconhecia nenhuma outra direção independente. Foram dificuldades e desafios
cujas condições de enfrentamento ultrapassavam em muito as possibilidades da
direção que se efetivou, mas que, não se constituíram em entrave para a deflagração
do movimento, porque o núcleo dirigente, apoiado na parcela mais avançada,
entendeu que a luta era necessária, justa e inevitável. Realmente, a questão não
estava em problematizar a atitude de ousadia e radicalidade das assembléias, que
nem era o único dado de realidade a ser considerado, mas em definir a modalidade e
tática de greve a ser desenvolvida na perspectiva de acumulação de forças. O
movimento colocava para si objetivos de, além de recuperar a credibilidade na força
da luta operária, criar uma direção representativa e independente, que se objetivou
nos comandos. Como núcleo dirigente estreitamente vinculado à significativa
parcela mobilizada e combativa da categoria, a militância atuou através dos
Comandos regionais, que foram reconhecidos como direção. Portanto, a OSM
fundiu-se nos comandos, - uma das materializações de sua proposta

-,

efetivando-se num do raro momento, talvez um dos mais plenos de sua
trajetória, com um organismo de massa - a frente de trabalhadores, como define
suas Teses. Aliás, a concretização dos comandos contribuiu na ampliação das
propostas da OSM, que identificou a possibilidade de transformá-los em uma
organização sindical permanente, propondo a sua continuidade.89 Mas, se estes
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Na prática a OSM teve dificuldades na sustentação dos comandos: faltou-lhe clareza e unidade para

defendê-los como a única força capaz de garantir esta sustentação naquele momento, sem diluir as
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organismos tiveram este caráter no processo grevista ao ocuparem o espaço sindical
existente criando uma nova base de articulação das bases operárias, sua
consolidação era de outra natureza e, implicava na própria maturação do operariado.
O saldo organizativo da experiência grevista foi reduzido,90 exceto o crescimento
numérico e a renovação da OSM, com a incorporação dos

metalúrgicos que

integraram os comandos regionais.
Como se viu, a generalização da greve e a mudança de sua qualidade e
conteúdo para uma dimensão nitidamente política, em grande medida, resultou da
reação espontânea e intuitiva do operariado à opressão e violência que lhe abatia. No
entanto, no novo quadro, imediatamente a OSM teve a capacidade de ressaltar a
ofensiva operária, direcionando-a para uma manifestação de massa (passeata, ato
público, piquetões) abertamente anti-ditatorial e para a continuidade da greve,
afirmando a direção política e consciente do movimento, para além dos objetivos
imediatos que a greve continha. Essa dinâmica se deu por curtíssimo tempo, uma vez
que a repressão ao ser retomada após alguns dias de recuo, em face da expansão
grevista e da ampla participação nos atos de protesto, impôs um grande isolamento à
greve que, entrou num nítido refluxo a partir do 8º dia, - terça-feira, 6 de novembro.
O processo de suspensão da greve foi de difícil resolução, com conseqüências
e desdobramentos negativos para o conjunto do movimento e para a OSM. Diante
dos sinais de esgotamento da ação operária, alguns militantes da OSM trabalharam
por uma "trégua" organizada, como no Comando Regional da zona Sul, mas não
conseguiram construir uma posição coletiva unitária capaz de encaminhar para a
suspensão da greve, conforme depoimentos e atas supra-referidas. Os setores
radicalizados da categoria - a massa dos piqueteiros, apoiados pela militância
suas tarefas no mesmos, mantendo a sua organização e instrumentos próprios (cf. Ata de assembléia
geral da OS, 25/12/79, Coordenação OSM).
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Nesta linha o depoimento de Cleodon Silva assinala: "Ficou a experiência ao nível do movimento

de massa; centenas e milhares de companheiros que passaram pelo enfrentamento da greve,
conheceram sua classe, os patrões e, tiraram ensinamentos espontâneos da questão do Estado como
um inimigo de classe. [...] para os militantes da oposição foi m espécie de têmpera [...] Mas, a nossa
experiência teve um papel fundamental para a greve de São Bernardo em março de 1980: eles
formaram o comando antes da deflagração da greve, um comando substituto em caso de prisão, que
não aparecia abertamente, o comando lá representou uma descentralização da mão da diretoria,
ainda preparam o apoio nos bairros e o Fundo de Greve"
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trotsquista e outros da própria Oposição, em contrapartida, não admitiam a proposta
de um recuo ou mesmo de uma "trégua" quando as condições tornaram-se
efetivamente desfavoráveis e, tentaram levar a greve "até o fim"; de fato ao seu
esvaziamento. O parâmetro passou a ser unicamente a vontade e a disposição de
parcela ativa da categoria, que se foi decisivo na deflagração do movimento, já não
era no seu término. A OSM, através dos comandos, tornou-se refém desta parcela à
medida em que subordinou a condução política do desfecho da greve à sua
espontaneidade e radicalidade. A sua hesitação, na prática, deixou o movimento
acéfalo. A suspensão do processo grevista, portanto, esteve aquém do que o
operariado metalúrgico havia realizado naqueles 12 dias, em que pese as diferenças
experimentadas pela parcela avançada e o conjunto.
Concluindo retomo a posição da OSM, expressa no jornal "Luta Sindical",
resgatando o sentido da greve dirigindo-se, especialmente, à significativa parcela que
viveu a experiência marcante de luta e despertou para a vida sindical política, e
confrontando-se com as posições contrárias ao movimento grevista.
"A nossa greve não pode ser desmoralizada por ninguém [...]. A nossa greve
permitiu a participação ativa de milhares de companheiros através dos comandos
regionais e um comando geral. A nossa greve enfrentou todo tipo de sacanagens: a
imprensa calou, a televisão mentiu, a polícia matou, dirigentes sindicais se
omitiram, os patrões mandaram prender, a diretoria lavou as mãos. A nossa greve
mostrou uma coragem nunca vista. Foi enfrentando a polícia na frente das
fábricas, nos piquetes e piquetões de até 10.000 metalúrgicos. Foi enfrentando as
bombas de gás e a invasão de igrejas. Foi respondendo ao assassinato do
companheiro Santo Dias. [...] Quando deflagramos a greve estava claro para todos
nós que iríamos enfrentar a nova política salarial do governo da ditadura. Também
sabíamos que o governo, os patrões e os pelegos querem acabar com o sindicato
combativo que organizamos pela base através das comissões de fábrica e dos
comandos. E nós não vamos deixar barato todas estas conquistas" (cf. “A nossa
greve, os comandos, os piquetões e os nossos próximos passos”, editorial do Luta
Sindical, nº 13, dez./79, OSM, grifos meus).
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5. A RETOMADA DA ORGANIZAÇÃO DE BASE NAS FÁBRICAS

5.1 Novas lutas e impasses no início dos anos 80
A retomada da atividade da OSM, no início de 1980, se deu sob o impacto da
violenta repressão, impasses e derrota da greve geral de novembro de 1979, evento
que inaugurou um ciclo de refluxo no movimento grevista entre os trabalhadores
industriais, interrompido pela mobilização do ABC em março.91 O descenso se
manifestou diretamente junto ao operariado metalúrgico da capital pelas dificuldades
imediatas de retomar as atividades nas empresas, desarticuladas por força das
perseguições, listas negras, repressão interna e demissões. Os vários documentos de
balanços e os depoimentos coletados apontam as dificuldades da OSM em capitalizar
as forças operárias que emergiram no processo grevista, pela ausência de
mecanismos organizativos, de educação e formação política. Os milhares de
operários que haviam passado pelos comandos, piquetões, pela experiência grevista e
enfrentamento com a repressão policial voltaram ao cotidiano fabril. Esse quadro se
articulava a condicionantes gerais do arrefecimento geral das lutas dos assalariados,
como o impacto desmobilizador da nova política salarial; o aguçamento da crise
recessiva, com desdobramentos evidentes na redução do emprego, ampliação das
jornadas e intensificação da exploração do trabalho, e ainda, a derrota da greve dos
41 dias dos metalúrgicos do ABC em 1980, com extensas repercussões na dinâmica
do movimento operário e sindical no país.92
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Sobre o descenso do movimento grevista evidenciado pela queda do número de greves, e ao mesmo

tempo a ocorrência de greves por empresas, ver Sader & Sandroni (1981); Balanço Anual/ DIEESE,
1980; Boletim DIEESE, 1982 a 1984; Almeida, 1983, 1985; "Um passo atrás para um salto adiante",
Em Tempo, dez/80.
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Antunes realiza uma das mais contundentes análises deste movimento. "O desfecho da greve geral

metalúrgica de 1980, sem que nenhuma de suas reivindicações essenciais tivessem sido atendidas - e
que teve ainda como resultantes negativos a quebra da dinâmica organizacional obtida durante a
paralisação, o esgotamento da resistência operária, bem como as demissões generalizadas, atingindo
praticamente todas as lideranças de base das fábricas - acabou por se configurar em inegável derrota
política do movimento operário. A prisão das lideranças e seu enquadramento na Lei de Segurança
Nacional, bem como a perda do organismo sindical, a que se seguiu um processo de desorganização
desse núcleo moderno da classe operária brasileira e do novo sindicalismo, com repercussões
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Mas, tomando como critério a amplitude do movimento trabalhador, as
greves e mobilizações coletivas persistiram; por fábrica, sem a generalização nas
respectivas categorias. Suas características diferenciam-se da "greve ao pé da
máquina" de maio de 78 ao introduzirem novos métodos, como a "operação arrastão"
com as passeatas e assembléias internas, alianças com trabalhadores mensalistas,
cerco ao setores de gerência - , o uso constante da "operação tartaruga", iniciando as
"tomadas de fábricas", a gestão de seções da fábrica “dispensando” chefias, etc. As
pautas das reivindicações expressavam o enfrentamento da crise recessiva e da
política econômica: reajustes salariais, estabilidade, não demissões, fim das horasextras, redução da jornada de 48 para 40 horas semanais sem redução de salários,
readmissão de demitidos, envolvendo ainda as situações específicas nas empresas.
Este "padrão de conflitos marcadamente descentralizado" (Almeida,
1985:25) que se tornou usual no complexo metal-mecânico e automobilístico
paulista, foi de importância vital nas condições do movimento dos metalúrgicos da
capital. Lembre-se que ao longo de toda a década, a categoria não efetivou nenhuma
movimentação significativa, tendo uma participação apenas localizada nas "greves
gerais" nacionais conclamadas em 1983 e 1985. As paralisações por fábrica
representaram, pelo menos para as parcelas mais combativas do operariado
organizadas em torno da OSM, uma tentativa de escapar do âmbito das negociações
pactuadas pela cúpula sindical por ocasião das convenções coletivas. Expressaram
um relativo avanço da organização nos locais de trabalho e propiciaram, ao mesmo
tempo, tanto a efetivação das propostas da OSM, quanto os estreitamente dos laços
entre a diretoria do sindicato e as bases da categoria, como veremos.
Expressando esta tendência das ações operárias e a linha de ação da OSM, o
Jornal Luta Sindical – LS a partir do nº 14 (fevereiro de 1980) inaugurou a seção Por
dentro das fábricas,93 mantida até o seu último número (nº 43, fevereiro de 1984),
marcantes e negativas no conjunto do movimento grevista [...]" (Antunes, 1988: 96, grifos do
original). Ver ainda Ianni (1980).
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A pagina circulava sempre com referências de 3 a 4 fábricas, o que era ínfimo pelo tamanho da base

industrial e dimensões da categoria, mas de significativa repercussão nas bases. Realizei um
levantamento nestes números do Luta Sindical, registrando 90 situações noticiadas com denúncias e
acompanhamentos destacados das empresas em greves, com eleições de CIPAS e formação de
comissões de fábrica, como por exemplo, as da Alipertti (vários acidentes de trabalho com mortes
entre 80 a 83); Máquinas Piratininga (acompanhamento da greve contra atraso de salários e
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com o objetivo de noticiar as lutas e organização nas fábricas, as ações coletivas e
alternativas de enfrentamento das situações do cotidiano fabril, veiculava orientações
da proposta da Oposição. Para adquirir maior domínio da situação de lutas dentro das
fábricas a OSM adotou, ainda que não plenamente cumprida, a sistemática de um
"relatório mensal da situação das fábricas" (Circular nº 1, Coordenação da OSM-SP,
20/10/81). As denúncias de irregularidades nas empresas quanto à salários, condições
gerais de trabalho, arbitrariedades e despotismo, demissões, não cumprimento da
legislação trabalhista e acordo coletivo, eram matéria de boletins específicos do LS.
Um fato novo e mesmo surpreendente se processava no Sindicato dos
metalúrgicos de São Paulo: a dinâmica de sua "modernização conservadora" como
qualifica Nogueira (1990), ou seja, o desenvolvimento da interface da reforma
conservadora da autocracia burguesa. no plano sindical. O processo de renovação e
dinamização do Sindicato, resultou de um programa de ação dos militantes da
Unidade Sindical, particularmente do PCB,94 e dos partidários da "Hora do Povo" demissões, com a publicação Máquinas Piratininga - 35 dias de greve, 1981); em 1982: Massey
Fergusson (acompanhamento das demissões, e processo de fechamento da fábrica na capital); Monark,
Telefunken, Sharp, Eluma (acompanhamento das greves contra demissões e não cumprimentos dos
reajustes salariais); Ford- Ipiranga; Asama, MWM (acompanhamento das comissões de fábrica); Arno
(com a publicação de O Livro Negro da Arno, 1983, um dossiê com as irregularidades da empresa e
enfrentamentos efetuados pelos operários). Além das informações veiculadas no Luta Sindical, as
situações que exigiam uma ação direta ou nas quais a OSM tinha trabalho, através de militantes ou
grupos de fábricas, inúmeros boletins específicos do jornal. A seção Por dentro das Fábricas
noticiava também situações de outras categorias de São Paulo e de outros estados. Pesquisa sobre o
Luta Sindical registra que esta página era a mais lida do jornal pelos seus leitores nas fábricas. ("Luta
Sindical"- Radiografia de um jornal operário, CPV, 1984: 179-200). Ver também o levantamento
semelhante realizado por Nogueira (1990: anexo 1, 187-203) em boletins e jornais do Sindicato dos
Metalúrgicos e da OSM, ao período de 1978-1983; num total de 56 fábricas mencionadas, 34 referemse à intervenção direta do trabalho da Oposição.
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Os documentos do Comitê Estadual de Reorganização do PCB/SP explicitam as resoluções e

diretrizes para o trabalho sindical: - imprensa sindical; atenção às condições de trabalho (luta contra os
acidentes, a doença profissional, a insalubridade como meio privilegiado de impulsionar a organização
nos locais de trabalho); subordinação do trabalho dos departamentos ao objetivo geral da entidade
sindical (a organização da luta reivindicatória dos trabalhadores); utilizar assessores (colaboração de
especialistas para ultrapassar o amadorismo); atenção à formação e educação sindical. Essas diretrizes
se articulam ao fortalecimento da Unidade Sindical, "sintonizando o movimento sindical com a frente
democrática". A atuação dos comunistas no movimento sindical orientava-se pelo "princípio da
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MR-8 junto aos metalúrgicos da capital. Uma estratégia que ultrapassava o caráter de
uma circunstancial "aliança com o Joaquim" ou de uma fisiologia aparelhista, ou
ainda de uma análise 'responsável' dos limites e debilidades do movimento sindical
naquele momento. Reconhecendo o imobilismo, a desatualização, o burocratismo e a
heterogeneidade política da diretoria, e considerando como estreita uma política de
"combate ao Joaquim", a Unidade Sindical investiu na transformação política e
organizacional do sindicato, para torná-lo uma "ponta de lança" do sindicalismo
moderado e conciliador, no combate explícito e direto às posições da OSM e, em
menor intensidade ao sindicalismo dos autênticos, classificadas como "aventureiras",
"esquerdistas" e outros adjetivos, como registram os documentos citados. Por sua
vez, a diretoria mostrou-se bastante receptiva à uma reciclagem e mudança nos seus
rumos de ação, frente à desmoralização e desgaste sofrido nos movimentos
anteriores, à percepção dos limites de um esquema clientelista/assistencialista
tradicional da atuação sindical e à necessidade de uma efetiva sintonia com a
abertura outorgada da ditadura militar.
O eixo das mudanças no Sindicato esteve na dinamização da relação com as
empresas, assegurando a presença da diretoria nos conflitos fabris, práticas "antes
inexistentes no horizonte da ação sindical" (Nogueira, 1990:107). Para isto, a
máquina sindical foi redirecionada: mudança editorial do jornal "O Metalúrgico",
agora voltado para as condições de trabalho nas empresas; boletins de porta de
fábrica, criação dos "Desce o malho",95 participação nas CIPAS, cursos de formação
sindical, organização de um eficiente serviço de Medicina do Trabalho. Com essas e
outras iniciativas, a diretoria e seus aliados extraiam exemplos de utilização do
espaço legal do sindicato oficial na mobilização da base operária e participação na
unidade sindical, que nas condições brasileiras se expressa organicamente na unicidade sindical, isto
é, pela existência de um único sindicato por categoria". (cf, doc. Resolução sindical dos comunistas do
Estado de São Paulo, março de 1981, in Metalúrgicos de São Paulo 1979-1983 - Um projeto, um
processo, uma realidade). Ainda sobre o PCB e as lutas sindicais e sociais do período, Dias Fº (1994).
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Esse termo referia-se inicialmente, às denúncias de irregularidades e problemas fabris pelos

trabalhadores, que eram informadas ao plantão sindical nas portas das fábricas, feito por um diretor ou
representante do sindicato, para as negociações com a empresa, registrando e divulgando as promessas
de providências do sindicato aos denunciantes através de boletins, e na sessão "Desce o Malho",
inaugurada no jornal "O Metalúrgico", nº 275, março de 1980. Na assessoria de imprensa estava a
Oboré Editorial então ligada ao PCB.
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vida sindical, como a prática desenvolvida pela entidade dos metalúrgicos de São
Bernardo e, em parte, absorvia as críticas da OSM. Como analisa Nogueira
(1990:121-122):
Era preciso extrair lições dessa experiência do novo sindicalismo e, de uma forma
peculiar, que pagava grande tributo à concepção conservadora do velho
sindicalismo, promover a "renovação" do Sindicato. Esse era o espírito da
modernização conservadora: ir à fábrica, ampliar sua influência na base metalúrgica
e obstruir o trabalho da OSM, caracterizado por ação de confronto com a estrutura
sindical oficial.

A renovação e dinamização do sindicato, em contrapartida fechava as portas
para as bases organizadas da Oposição, e abria uma violência crescente contra os
seus membros e aliados nas assembléias e outras atividades sindicais.96
Nesta situação, a OSM retomou seu trabalho, marcando presença nas fábricas,
no esforço de organização de grupos operários, na formação de novos militantes e no
fortalecimento e ampliação de sua própria organização através das Associações de
Trabalhadores e outras formas de participação existentes nas regiões industriais e
bairros periféricos. Formadas no processo de preparação da greve de 79, as
Associações97 tornaram-se uma referência importante nas articulações inter96

A violência física contra os militantes da OSM passou a ser sistemática e era praticada pelos "Desce

o malho" - "uma verdadeira guarda e segurança," - grupo de trabalhadores que concordava com a
orientação da diretoria, funcionários do sindicato, engrossado por lutadores profissionais contratados e
"voluntários" de alguns partidos. Estes grupos iam para as assembléias, porta de fábrica onde havia
bases das oposições, em geral armados com cacetes e correntes para impedir a ação dos
"divisionistas", ou seja a manifestação de quem discordasse da proposta da diretoria. Além disto, nas
assembléias, os discordantes eram barrados e proibidos de se inscreverem e intervirem; boletins
distribuídos pela OSM eram arrancados das mãos dos metalúrgicos, etc. Outra prática comum contra a
OSM foi o lançamento de inúmeros boletins falsos forjados e "assinados" pelo Luta Sindical,
caluniando seus próprios líderes. Todos estes fatos foram divulgados na grande empresa e alternativa,
denunciados em boletins e manifestos da OSM, além de abertura de processos jurídicos, Ver,
Violências no Movimento Sindical, OSM-SP, 1981 (Denúncia apresentada à 1a. CONCLAT).
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Foram criadas várias Associações: a primeira em Santo Amaro, depois Moóca, Ipiranga, Tatuapé,

da Zona Norte, Itaquera, Vila Leopoldina, Jurubatuba, sustentadas por associados trabalhadores e
moradores das regiões que, além se constituírem em um espaço de reuniões de grupos de fábrica,
interfábricas de várias categorias e grupos das comunidades (com sedes alugadas), foram uma base de
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categorias, com os movimentos sociais e na canalização do apoio de militantes
dispersos em torno de seu programa e propostas, ao possibilitar as relações entre a
luta fabril, grevista e sindical e as ações coletivas no bairros, situações da vida
cotidiana do trabalhador - na fábrica ou fora dela. Através delas a OSM apontava a
perspectiva de uma atividade que associasse o conjunto dos trabalhadores: os
assalariados de várias categorias, os inseridos na economia “informal” e os
desempregados supostamente sem base de organização. Ao mesmo tempo em que
ao congregar nas Associações, parcelas do movimento sindical e dos movimentos
nos locais de moradia, também direcionava para a possibilidade de
incorporação, no âmbito das chamadas demandas sindicais afetas ao salário e à
categoria, do conjunto das reivindicações entendidas como componentes do
custo de reprodução da força de trabalho (custo de vida, habitação, transportes,
creches, postos de saúde, infra-estruturas e tarifas urbanas de energia elétrica, água e
esgotos, etc.). Esta diretriz, embora presente nas preocupações e atividades da OSM,
esteve muito longe de se efetivar plenamente, por muitas razões, configurando-se
como uma fragilidade do conjunto do movimento sindical e mesmo uma limitação do
próprio sistema de representação e da cultura política sindicalista (cf. Oliveira,
1994).
Vários foram as atividades gerais, mobilizações e articulações políticosindicais com as quais a OSM se envolveu com papel decisivo no decorrer de 1980.
O conteúdo das propostas para as atividades sindicais a partir do 1º de maio daquele
ano demonstram em parte as preocupações da OSM, em meio à batalha do ABC.98

articulação, apoio e também fornecedoras de um pequena infra-estrutura para o trabalho fabril e
sindical, desenvolviam atividades as mais variadas: cursos de formação, cursos profissionalizantes,
oficinas de aprendizagem de imprensa operária e popular, pequenas bibliotecas; atividades culturais.
Esta experiência se estendeu para Guarulhos, Santo André e Xerém no Rio de Janeiro. Lembro que
estes espaços foram o núcleo para formação das CUTs Regionais, instância de base da Central,
defendida e efetiva pelas várias oposições sindicais e diretorias aliadas, o que trato no capítulo
seguinte. Um estudo parcial destas Associações de Trabalhadores encontra-se em De Grazia (1997).
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As atas das reuniões e assembléias da Oposição, boletins, e os nºs. 15 e 16 do jornal Luta Sindical,

março e maio/1980, com matéria central dedicada a greve do ABC, revelam o acompanhamento,
reconhecimento dos múltiplos e riquíssimos ensinamentos postos pela paralisação daquele núcleo do
operariado, numa postura de solidariedade incontestável, expressa na formação de comitês de apoio
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Centradas na denúncia política do regime militar, destacavam os seguintes aspectos:
- o caráter de classe dos assassinatos cometidos contra operários e camponeses em
seus movimentos e a luta contra o aparato repressivo do Estado e punição dos
torturadores e assassinos; - a nova política salarial como continuidade do arrocho
imposto pela ditadura do capital e seu Estado; - as cassações dos dirigentes e as
intervenções sindicais em sua relação à estrutura sindical atrelada, exigindo a
reintegração imediata; - o reconhecimento das comissões de fábrica, garantia de
emprego, fim da rotatividade, horas extras e 40 horas semanais (cf. Sobre o 1º de
maio de 1980, Plano de Campanha, OSM, 26/03/80; Suplemento Especial do Luta
Sindical nº16,maio/1980; Manifesto aos trabalhadores e ao povo - As oposições
tomam a palavra, assinado por vinte oposições e grupos sindicais e comandos de
categorias em greve). Nesta linha, a OSM reivindicava a sua participação e, das
demais oposições sindicais, na coordenação, organização com direito à voz na
manifestação do 1º de maio unificado, que ocorreu no Estádio da Vila Euclides em
São Bernardo, com mais de cem mil trabalhadores.
Simultaneamente, os debates da militância que havia se aglutinado em torno
da OSM apontavam para a insuficiência da sua linha sindical, limitada para
responder tanto à complexidade das questões postas pelo desenvolvimento das lutas
sociais, quanto às exigências para objetivar os rumos de um organização política e
ideologicamente independente. Foi exatamente nestas circunstâncias que alguns
militantes da OSM se empenharam na formação do Ativo Operário. Desafio de
grande envergadura impunha encaminhamentos urgentes para estas forças políticas.
Ainda que sem um projeto político bem acabado, - por vezes deixando-se envolver
na espontaneidade do próprio movimento - estes setores haviam investido no aspecto
mais avançado do movimento operário pós-64, aquele que na teoria e na prática
reconhecia a capacidade de se criar uma organização independente dos trabalhadores
na fábrica, da luta sindical e na política com o único meio de romperem com a
tradição de subordinação que os deixou sempre à mercê das influências do controle
político e ideológico das classes dominantes. Se esta perspectiva programática
apresentava um núcleo significativo no interior da OSM, esta era incapaz de efetivála, por si mesmo. Os setores que partilhavam destes rumos se articularam em um
nas fábricas e nos setores. Na ocasião a OSM publica um encarte 1º. De Maio, um dia de luta,
reproduzido aos milhares nos anos seguintes.
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Ativo Operário, visando capacitar uma direção que, definindo-se pelo
socialismo, encampasse a frente das lutas, cujo fortalecimento e articulação
representasse o embrião de um movimento político classista e amplamente
representativo. O Ativo99 foi, portanto, um esforço de organização política,
reconhecendo que se a formação do Partido dos Trabalhadores - PT, representava um
inequívoco avanço e a afirmação em escala nacional da necessidade dos
trabalhadores se organizarem em partido próprio, independente e antagônico aos
partidos da burguesia e seus aliados, sua prática e seu programa não se desenvolvia
sobre esta bandeira, pois expressava a projeção e aceitação da linha do sindicalismo
dos autênticos como o único meio fundamental para a luta sindical e política. Esta foi
mais uma das tentativas estratégicas da OSM e da militância em seu entorno, na
formulação de um projeto político que fosse capaz de direcionar o movimento social
para além da resistência e da reforma, na perspectiva socialista e revolucionária.
As derrotas anteriores sofridas pela proposta da OSM na conjuntura decisiva
de 78/79 (incluindo as eleições sindicais de 78, que analiso adiante), centraram-se
sobretudo no impasse na constituição das comissões de fábrica e de um organismo
centralizador e independente das lutas e do conjunto dos trabalhadores, alternativo à
estrutura sindical vigente. A questão da unificação era reconhecida pelos militantes
como desafio basilar, mas o desafio era por onde conduzir este processo.
No cenário político-sindical, ressaltava-se a experiência dos metalúrgicos do
ABC, em particular de São Bernardo, tendo no sindicato o instrumento de luta para

99

A articulação do Ativo Operário não tinha como objetivo a formação de um partido revolucionário

em contraposição a um partido de massas, nem uma contraposição ao PT, mas a de um núcleo, um
polo que se propunha a definições táticas e estratégicas para o avanço do movimento operário naquela
conjuntura. Participaram do Ativo, as mesmas parcelas da esquerda sindical e católica da OSM e do
movimento popular e remanescentes da chamada esquerda revolucionária, que ainda não haviam
engrossado o PT. Organizado depois da greve geral de 1979, o Ativo teve existência curta e frustada
para a maioria dos seus militantes, ao se extinguir em 1983, de um lado, face ao desenvolvimento do
próprio PT, do crescimento do movimento sindical mais combativo, com a formação da CUT. De
outro lado, se as diversas forças que integravam a OSM (católicos, esquerda) foram capazes de
manter uma efetiva organicidade em sua prática, não alcançaram a mesma unidade no intento
de uma articulação de natureza essencialmente política; profundas divergências decorrentes da
sua própria heterogeneidade política e ideológica corroborou para a extinção do Ativo. Esta foi
uma importante experiência recente de organização política ainda desconhecida.
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o qual se encaminhavam a mobilização, articulação e unificação dos movimentos.
Deste modo, a retomada das greves a partir de 78 e as experiências seguintes
pareciam indicar, - na processualidade em que se deram e na consciência de
seus sujeitos -, que o sindicato seria referência principal nas lutas e defesa das
reivindicações dos trabalhadores. A afirmação do sindicalismo autêntico, por sua
vez, foi apreendida concretamente por parcelas dos metalúrgicos da capital paulista
que, a cada mobilização daquele polo operário e à cada derrota imposta pela prática
do peleguismo, passavam a apontar a necessidade de se ter à frente do sindicato de
São Paulo uma direção que defendesse seus interesses.
No entanto, a unificação das lutas pelo sindicato não se restringiu às práticas
conduzidas pelos sindicalistas combativos. Vimos como se deu o processo na
categoria metalúrgica em São Paulo em novembro de 1978, onde o sindicato, com
uma diretoria desacreditada perante as bases do movimento se tornou o centro do
conflito, pois se constituiu no único espaço de negociação reconhecido e aceito pelo
patronato e pelo Estado nas negociações trabalhistas (Telles & Sader, 1982:37-42).
Também na greve geral de 1979, a categoria se mostrou hesitante em assumir o
chamado de luta, cuja voz de comando não tinha a força dada pelo reconhecimento
do conjunto dos metalúrgicos. Na verdade a unificação não se objetivou,
aprofundando ainda mais a dispersão e o isolamento das práticas que poderiam
conduzir à afirmação de um movimento e de uma organização independentes. Em
São Bernardo, por sua vez, a unificação se consolidou na ocupação e utilização do
espaço do sindicato oficial, canalizando para o seu interior todas as demais formas de
organização, em última instância, conduzindo ao fortalecimento da estrutura sindical
com a qual se pretendia romper. Se de um lado, as greves gerais dos metalúrgicos de
São Paulo revelaram que, na ausência de uma organização de base, autônoma e
amplamente enraizada, o movimento não se tornara capaz de avançar na superação
da estrutura sindical, sequer de seus limites mais imediatos, como a sua gestão
ditatorial e o peleguismo e, enfrentar a investida repressiva da burguesia e do Estado.
Por outro lado, esta dinâmica se evidenciou de forma mais acabada em São
Bernardo, ao esbarrar com os limites da atuação no sindicato atrelado e da repressão,
quando das intervenções sofridas, impondo aos dirigentes a volta para as bases nas
fábricas e nos bairros, através de outros canais de sustentação e organização.
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Ao assumir como definitiva a instituição sindical para canalizar a luta dos
trabalhadores, seus dirigentes vacilaram em comandar a livre associação da massa
operária quando o sindicato sofreu a intervenção. O operariado foi conclamado a
"defender o sindicato", quando estava mais interessado na defesa daquela diretoria
combativa. E seguramente não vacilaria em se constituir num grande e poderoso
sindicato livre, - que obviamente seria reprimido -, mas teria profunda repercussão
sobre o futuro do movimento ali e no restante do país (cf. “Oposições sindicais:
atuais e necessárias”, Polêmica, 1982:69).
Mostrou, portanto, que a ocupação e utilização legal do aparelho sindical por
diretorias representativas não era a resolução para os dilemas colocados na
construção de um movimento de classe livre.100 Estas eram as contradições reais
presentes no movimento operário, revelando as ambigüidades e armadilhas da
"questão sindical" geradas nas estratégias na condução das lutas ou, pelos limites em
efetivá-las, na dinâmica do confronto com o capital e o Estado.
A OSM de imediato sofreu uma inflexão interna em suas estratégias de
intervenção, frente aos seus próprios impasses e desafios, e frente à força e
importância assumida pelo sindicato, cerceada "pelo posicionamento quase
generalizado no movimento sindical e entre setores da esquerda, de que o romper
com os limites do sindicalismo passava, essencialmente, pela ocupação legal do
aparato sindical oficial" (cf. Oposições sindicais: atuais e necessárias, Polêmica,
1982:23-40). Fora dessa linha, só haveria o paralelismo e, as oposições sindicais só
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Boito (1991b: 77-78), assume posição semelhante ao analisar esta situação na prática da liderança

metalúrgica de São Bernardo que, " uma vez destituída pela ditadura da direção do sindicato oficial
colocou de pé um movimento livre e alternativo ao sindicato, nucleado numa associação civil
conhecida como Fundo de Greve, dirigida pela diretoria cassada [...], com Lula na presidência" A
recorrência ao Fundo de Greve ocorreu novamente em 1983-1984, quando sobreveio a terceira
intervenção no Sindicato, como alternativa de organização. Conclui Boito que, "se a direção de São
Bernardo tivesse optado por abandonar definitivamente o sindicato oficial [...] talvez tivesse aberto
uma crise na estrutura sindical brasileira" (grifos meus). Por esta e outras razões o autor sustenta que a
direção sindical metalúrgica de São Bernardo adotou, no curso das greves, uma posição oscilante:
"Sem assumir a luta aberta contra essa estrutura, sua política criava condições que poderiam vir a
colocar em risco o sindicato de Estado. Foi apenas a partir dos anos 1983-1984 que o novo
sindicalismo acomodou-se à estrutura sindical oficial".
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teriam razão de existir nos períodos de eleição para o afastamento de ‘pelegos’
renitentes ou para fazer composição com diretorias "atrasadas".
Nas resoluções e na prática da OSM no início dos anos 80, identifica-se o seu
persistente e real dilema: entre a fábrica e o sindicato, mas com uma nova ênfase, - a
tentativa de equacioná-lo, pelo menos, como uma tensão no debate interno e
desdobramentos práticos. Já se observa a um tendência por parte de alguns setores no
interior da OSM de privilegiamento da tomada do aparelho sindical, como condição
indispensável para o fortalecimento das organizações autônomas de base, ou em
outros termos, a de tomar o espaço unificador do sindicato como referência principal
para o movimento. Esta apreensão que generalizava a experiência de São Bernardo,
manifestou-se de imediato, e nos momentos eleitorais seguintes, especialmente em
1981.
As orientações aprovadas no II. Congresso da OSM (julho de 1980),101
evidenciam uma tendência de deslocamento de sua ação, - da fábrica para o
sindicato ou de sua melhor combinação. O Congresso de 1980 teve como objetivos
prinicpais: - "rediscutir a teses aprovadas em 1979 a partir da avaliação de sua
aplicação prática e dos avanços"; - "decidir sobre as novas questões colocadas pelo
desenvolvimento da luta sindical" e - "adaptar a organização interna da OSM-SP às
condições da lutas no momento" (cf. Disposições gerais do II. Congresso da OSM,
junho/1980).
As Teses Aprovadas foram organizadas a partir da temática central
Participação na vida sindical, com o item "Como combinar a atividade de base com
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O II. Congresso não teve a mesma repercussão interna e externa como o I, de 1979; não houve

sequer uma publicação e divulgação das teses aprovadas e suas resoluções. Os documentos do II.
Congresso são os seguintes: -As disposições gerais; - o Regimento Interno; - relatórios da preparação
nos setores; - as teses dos setores e sub-setores (Móoca, Oeste, Sudoeste (Campo Limpo), Sudeste
(Ipiranga), sub-setor Ubirajara; - a tese assinada pelos militantes Hélio Bombardi, Laís Machado e
Anizio B. Oliveira, a contribuição dos membros da OSM colaboradores do jornal "O Trabalho"), - as
Teses Aprovadas - julho de 1980. Observa-se a ausência da contribuição do setor Sul - Santo Amaro,
sem qualquer registro da justificativa deste fato. Isso se deve, talvez, ao próprio rumo dos debates
preparatórios, pela posição conhecida deste setor em relação à atuação nos sindicatos oficiais, ainda
que não tenham se posicionado criticamente em relação às resoluções do II. Congresso; na verdade
foram omissos. Ressalte-se que no debate dos anos seguintes, a crítica e autocrítica dos militantes da
zona Sul - individual e coletivamente expressas em vários documentos - foram decisivas.
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a participação no sindicato". Seu ponto de partida é a tese "Sobre as comissões de
fábrica" do I Congresso, a qual foram acrescentadas algumas definições mais
precisas sobre os grupos e comissões de fábrica, decorrentes da experiência recente,
para a avaliação das condições de cada comissão se sustentar diante da repressão
patronal, priorizando a ação clandestina dos grupos que, fortalecidos se orientarariam
para a criação e consolidação das comissões, preservando o trabalho de base.
Reafirma-se a independência dos grupos e comissões em relação aos partidos,
sindicatos e oposições; e introduz a orientação para a formação sindical e política dos
militantes e grupos de base.
Retomando outro ponto central do I Congresso - a luta contra a estrutura
sindical atrelada - introduz-se reformulações que tentam definir uma linha de
participação no atual sindicato, como sugeriam os relatórios preparatórios, uma vez
que o texto de 1979, dava "margem a interpretação de defesa do sindicalismo
paralelo".102 As resoluções do II. Congresso, reafirmam as teses originais deste eixo
da luta da OSM acrescida de uma explicação, assim formulada:
A Oposição Sindical tem como centro de sua atuação a criação, o desenvolvimento
e fortalecimento das organizações independentes dos metalúrgicos, com o objetivo
de criar uma nova estrutura sindical independente e autônoma. Sua ação passa
principalmente pela atuação nas fabricas e regiões fabris, pela atuação na atual
estrutura sindical atrelada e em todas as atividades que atinjam os companheiros de
base. Negar a atuação no atual sindicato e propor a construção de um sindicato
estruturado, é irrealismo. Somente a justa articulação entre os trabalhos de base
nas fábricas com a intervenção organizada no sindicato atrelado fortalece a
organização dos trabalhadores e cria condições para a destruição da atual
estrutura sindical atrelada (cf. II Congresso da OSM/SP - Teses Aprovadas,
julho/1980, grifos meus).

102

Posição claríssima se explicita nas Teses de contribuição do Setor Moóca: "Algumas das antigas

dúvidas, que foram eixos de debate interno na OSMSP , já não tem mais razão de ser. Hoje não
existem dúvidas sobre o fato da classe reconhecer os sindicatos oficiais, e de que, se queremos
sindicatos realmente comprometidos com a luta dos trabalhadores e desatrelados do Estado Burguês,
teremos que transformar esses que estão aí e não tentar criar outros paralelos - que só serviriam
para dividir e enfraquecer a classe operária, fazendo o jogo dos patrões" [...]Uma outra polêmica já
superada é a de se deveria ou não batalhar para se tirar a atual diretoria do sindicato e substituí-la pela
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Enfim, as resoluções do II. Congresso103 parecem indicar uma inflexão nas
propostas histórias da OSM, expressando claramente as dificuldades imediatas na
efetivação de sua linha político-sindical, especialmente no que se refere ao trabalho
de organização nas fábricas. Mas, as formulações de 1980, não representaram a
resolução do dilema entre a fábrica e o sindicato, na linha de fortalecimento
privilegiado deste polo, como pode parecer. A questão se repôs, de um lado,
mudanças que se iniciavam nos processos produtivos no interior das empresas, pelas
novas configurações do movimento sindical na base metalúrgica de São Paulo e
nacionalmente e, de outro, não sem menor importância, pela força da luta interna de
posições com a retomada das próprias lutas e greves por fábricas, levando o núcleo
da OSM a reafirmar sua linha. Para os militantes históricos da OSM, não por outra
razão, o II. Congresso não trouxe contribuição para o enfrentamento dos pontos de
maior entrave, especialmente na questão da ausência de uma organização política,
sem a qual, a linha sindical da OSM não se objetivaria.
Em decorrência desse posicionamento, a OSM assume no II. Congresso, uma
campanha de sindicalização,104 tarefa que até tão esteve fora de suas ações de base,
com as orientações, entre outras, de não perder de vista: - "fortalecimento das formas

oposição. Hoje é evidente que a luta contra a estrutura sindical é mais eficiente e objetiva se
contarmos também com diretorias combativas" (grifos meus).
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Ressalta-se ainda que, embora as teses de todos setores tenham apresentado reflexões e propostas

quanto à democracia, organização e funcionamento interno da OSM para o novo período, a resoluções
não contemplam a temática. Pelas atas consultadas, a reorganização interna foi objeto de deliberação
de assembléia geral posterior, tais como, formação das comissões de trabalho: imprensa, de infraestrutura, de contatos, secretaria, coordenação ampliada eleita em assembléia, eleição da nova
coordenação; medidas registradas em atas das reuniões da coordenação, de setores e de Assembléia e
pelos depoimentos coletados.
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Apesar das divergências, a campanha de sindicalização foi lançada anteriormente no jornal Luta

Sindical (nº. 16,Ano V, maio/1980), com a palavra de ordem Sindicalize-se e lute com a Oposição
(que passou a compor todos os boletins e publicações). Apenas o setor da Moóca (Alto da Móoca V.
Prudente, V. Carioca, V. Alpina) tinha um plano de sindicalização com boletins assinados por
Movimento de Oposição Metalúrgica para reconquista do sindicato - Santo Dias, a luta continua (cf.
Para um plano de sindicalização no setor, - região da Moóca,19/06/80).Tudo indica que a tarefa não
foi igualmente assumida pelo conjunto, em especial pelos setores críticos ou ainda em dúvida quanto
ao deslocamento de atuação para uma atividade não prioritária face ao trabalho. Noa momentos de
eleições sindicais a questão voltava ao debate, mas sempre encontrando divergência.
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de organização dos trabalhadores (GF,CF, comandos, etc.); - ter uma visão crítica
da estrutura sindical e anti-pelega em cima de ações concretas que coloquem para a
categoria a importância de sua presença no sindicato para impor seus interesses de
classe" (cf. II Congresso, OSMSP – Teses Aprovadas, julho/1980).
O II. Congresso, definiu orientações para suas atividades mais imediatas e
urgentes, destacando-se o indicativo de uma ação unitária com outras categorias e
regiões, outros grupos de oposições sindicais e das forças sociais e políticas antireforma, visando a condução unificada das próximas lutas. Quanto às deliberações
para a campanha salarial de 1980, especialmente no aspecto organizativo, foram
muito semelhantes a experiência de 1979, válidas e coerentes com a experiência da
OSM, mas com poucas condições de se efetivarem dada a desmobilização em que se
encontrava a categoria. Repetia certa dose de espontaneismo, na medida em que a
OSM parecia acreditar na sua capacidade de liderança junto às parcelas mais
combativas da categoria para levá-la a novas mobilizações; como se o quadro de
confronto permanecesse o mesmo, apostando no tradicional desgaste dos dirigentes
sindicais. Ainda que o II. Congresso tenha discutido as mudanças que já se
manifestavam no interior sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, as propostas
estavam longe de indicar procedimentos capazes de confrontá-las na relação com a
diretoria sindical e as forças aliadas sem uma sustentação na organização fabril e
demais forças de oposição.
Em contrapartida, a campanha salarial daquele ano foi cuidadosamente
preparada pela diretoria do sindicato, contando com a atuação "científica" da equipe
de assessores (economista, sociólogo, pedagogo, especialistas em negociação
sindical, advogado, etc.) e com o controle de todos os canais de ação da campanha
(comissão de mobilização, reuniões e assembléias, pauta de reivindicações) e a
defesa da negociação e do acordo. A "bem sucedida" condução se deu, em grande
medida, pela situação de desmobilização em que encontrava a categoria e pelo
resultado da greve de 41 dias no ABC,105 aliada à sua nova linha de ação, que
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As reivindicações de maior importância foram: aumento de 20% sobre o valor do reajuste oficial,

elevação do piso (58,00 por hora); reajustes trimestrais; estabilidade do emprego. No acordo conforme
as regras da lei, os valores foram escalonados por faixas: 8, 0% até 3 SM, - 6,1% de 3 a 10 SM e 3,0%
acima de 10 SM e o piso da categoria ficou em 34,30. Considerado um "bom" acordo, face à situação
de São Bernardo, Renner (1992: 198-199) sugere que "premiando o 'bom' comportamento do SMSP, o
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mobilizava uma pequena parcela dos metalúrgicos, sob sua liderança e controle, e
impedia a participação da militância e bases da OSM. Esta, portanto, estava fora do
processo e direção da campanha (sequer conseguiu intervir nas assembléias; vários
itens de sua proposta de reivindicações sequer foram debatidos como, 40 horas
semanais, fim da hora-extra, estabilidade de emprego, reconhecimento das comissões
de fábrica), mesmo com seus ensaios tardios de mobilização nas regiões e a tentativa
de articulação da frente unificada pelas posições anti-reforma, incluindo as bases
metalúrgicas de Osasco e Guarulhos (cf. atas e relatórios de assembléias e reuniões
gerais/ regionais da OSM - de 09/ agosto; 05/16//28/setembro e doc. Avaliação da
campanha salarial, nov/80).
As campanhas salariais e os acordos celebrados dos anos de 1981 a 1982 não
apresentaram novidades, em que pese o agravamento ano a ano da crise econômica,
com efeitos salariais e do emprego profundamente negativos para os trabalhadores,
com várias mudanças nas regras da política salarial introduzindo limites legais às
reivindicações dos trabalhadores, apresentadas no capítulo II (cf. Boletins do Luta
Sindical, sobre campanha salarial de 1881 e 1982, OSM; O Metalúrgico, Suplemento
Semanal, Sindicato dos Metalúrgicos de SP, nº 59 a 66, agosto a dez/82).

5.2. A difícil afirmação das comissões de fábrica
A dinâmica da luta operária no início dos anos 80, emergindo principalmente
no interior das empresas, apontou para uma maior apropriação do espaço fabril,
propiciando o crescimento ampliado das comissões de fábrica, tornando-as uma
reivindicação generalizada entre os trabalhadores industriais.106 O peso e força das
patronato legitimou sua diretoria face aos trabalhadores, enfraquecendo os grupos dissidentes.
Reforçou-se a atitude conciliadora e negou-se os efeitos positivos ao confronto". Outra comparação
entre as pautas de reivindicações e convenções coletivas (1975 a 1984) dos sindicatos metalúrgicos
de São Paulo, Osasco, Guarulhos e do ABCD encontra-se em Almeida (1985).
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Entre 1982 e 1985, os metalúrgicos do Estado de São Paulo, realizaram 110 greves com a

reivindicação de criação de comissão de fábrica (Keller, 1986). Um quadro comparativo sobre
algumas comissões de fábrica no Estado de São Paulo do período - origem, lutas, composição,
estatutos e outros itens, encontra-se no doc. Comissão de Fábrica em São Paulo, (Reconstrução de
Lutas Operárias, Caderno 6, S.P. 1985; ver ainda, Boletim do DIEESE, fevereiro/82, item “comissão
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comissões tiveram muitas variações de fábrica a fábrica, quanto à forma como
surgiram e se desenvolveram, representatividade, abrangência de suas lutas,
negociações e conquistas, relação com o sindicato, etc., expressando os desafios
postos no processo de formação desse organismo, bem como o embate entre as
diferentes perspectivas de condução da luta operária.
Alguns estudos sobre as organizações nos locais de trabalho neste período, as
tomam como expressão das mudanças no padrão das relações trabalhistas vigentes no
país, - às formas de manifestação dos conflitos e aos processos de negociação -,
apreendidas como mudanças, há muito reivindicadas pelo sindicatos e reconhecidas
como necessárias pelo empresariado (Almeida, 1985; Keller, 1986; Castro, 1986).
Consideram que no avanço das práticas de negociação coletiva não foram
desprezíveis as alterações verificadas na postura das lideranças empresariais no
transcurso da abertura política, "capaz de compreender a inevitabilidade deste
fenômeno e de privilegiar a negociação em detrimento do apelo ao uso da coerção
governamental" (Almeida, 1985:22). Estas interpretações, no entanto, desprezam o
fato de que, a nova estratégia e cultura empresarial não alteraram a velha postura
anti-negocial do patronato, marcadas por práticas restritivas ao poder sindical e à
organização interna dos trabalhadores nas fábricas. O empresariado nunca
abandonou as práticas de repressão direta às organizações nos locais de trabalho,
cuidando de destruí-las com as demissões tão logo estes organismos se mostrassem
mais fortes e combativos; a estabilidade dos ativistas de base sempre dependeu de
relações de forças no interior das empresas e fora delas.
No capítulo II., analisei o processo de modificações na organização e gestão
do trabalho e da “transição tecnológica” operada na indústria metalúrgica de ponta,
no contexto da retomada do movimento operário e sindical, em seus impactos no
cotidiano das relações de trabalho no âmbito da produção. Como se viu, a
reorganização do processo de trabalho introduziu novos métodos de diminuição do
preço da mercadoria força de trabalho, intensificação do trabalho e aumento da sua
produtividade e, implicaram diretamente na quebra da resistência e rebeldia
operária. As inovações nas práticas patronais, visavam contrapor-se à esta tendência
de fábrica; Comissão de Fábrica, Dossiê - CPV, SP, 1984. Outros estudos dedicam-se à experiência
específicas da organização operária na produção, entre outros, Rodrigues (1990); Brito (1983); Maroni
( 1983); Faria (1986); Pedreira Fº (1997); Almeida (1992).
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inerente da luta capital e trabalho na produção, inovações que por sua vez, tornaramse alvos de novas resistências e lutas do operariado.107
Parece-me, no entanto, que as posturas e práticas patronais são passíveis de
serem apreendidas no âmbito do controle do capital sobre o trabalho, de seu poder
disciplinar nas relações internas e externas ao processo produtivo. Do ponto de vista
do capital, os trabalhadores são um mero “fator” na produção, - a forma variável do
capital -, para a criação da mais-valia; assim o controle capitalista no processo de
trabalho objetiva assegurar a realização do excedente, ao mesmo tempo em que
mantém a sua realização obscurecida pelos fetichismos, tanto para o capitalista como
para o trabalhador. Sob este imperativo da acumulação, o capital sempre encontra as
mais diferentes e adequadas formas para garantir a subordinação do produtor direto
na produção, sejam as mais coercitivas, sejam as mais consensuais e participativas,
buscando obter dos trabalhadores um comportamento desejado no trabalho.108 A
criação da mais-valia resulta do funcionamento inerente às leis de produção
capitalistas, pela incessante inovação tecnológica, pela transformação crescente da
ciência em força produtiva, pela otimização do consumo da força de trabalho para a
maior produtividade do trabalho. A condição de “indigência a sujeição” do
trabalhador, a que se refere Marx, “diante das forças que o dominam”, imposta pelo
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Aliás, as respostas, atos individuais e as formas coletivas de resistência à violência da classe

capitalista sobre o trabalho nas fábricas constitui tema central das histórias social e política no
capitalismo. Ver Hobsbawm, 1981; 1987.
108

Este é tema de polêmico debate sobre a natureza do processo de trabalho sob o capitalismo na

idade madura, especialmente elaborado a partir das alternativas de interpretação de Braverman (1981).
Para este autor, que se propõe a atualizar a teoria de Marx, as técnicas modernas de gerência
(“controle gerencial”) separadas da execução do trabalho e combinadas com as mudanças tecnológicas
buscam garantir a subordinação real do trabalho e sua desqualificação. Seus críticos enfatizam a sua
restrição ao conteúdo objetivo do trabalho, omitindo os elementos subjetivos, o que impediria a
apreensão da natureza do controle, já que por definição o controle lida necessariamente com
componentes subjetivos do trabalho, ou seja com processos ideológicos e políticos. Assim indicam “a
necessidade de considerar em algum nível a participação criativa dos trabalhadores em oposição a
uma concepção monopolista de gerência” (Ramalho, 1991: 33). Uma densa problematização deste
debate encontra-se em Harvey (1990, 106-143); ver ainda Gorz, (org. 1980).
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processo de trabalho,109 que desqualifica ao máximo suas tarefas, não é um resultado
inevitável. Os trabalhadores levam uma luta perpétua nos locais de trabalho, com
inúmeras tentativas de insubordinação contra o poder de quartel da indústria; como
sujeitos criativos e apropriando-se do próprio processo produtivo, resistem contra as
depredações do capital, investem em ações individuais e coletivas contra a
monotonia, ritmos e intensidade do trabalho. A organização sindical dos
trabalhadores nas fábricas e na arena social atuaram diretamente como
“contratendência à subsunção real do trabalho ao capital” (Vianna, 1981:204). As
experiências de greves gerais e por fábricas analisadas neste estudo, em suas várias
formas (“operação-tartaruga”; “gato-selvagem”, operação vaca-brava, ocupação de
fábrica, dispensa de chefias, e em suas reivindicações específicas em torno das
condições gerais de trabalho e controle da produção, etc.) evidenciam a imbricação
direta entre resistência do operariado e as ofensivas de pressão das gerências
empresariais. A rebeldia do trabalho levou o patronato a buscar formas mais
“aceitáveis”, através da colaboração voluntária, da adesão e do consentimento por
parte dos trabalhadores, visando a sua “integração passiva” às exigências da
produção capitalista.110 A subordinação do trabalho é sempre complementada e
associada à políticas gerenciais e salariais, de “benefícios e concessões particulares”
das empresas, além das cláusulas sociais de acordos internos, em geral resultado de
reivindicações e lutas do operariado (cf. Mota & Amaral, 1998).
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Marx explicita claramente: “No processo capitalista de produção, o processo de trabalho só se

manifesta como meio; o processo de valorização ou a produção de mais valia como fim” (Marx, 1978:
45).
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Um exemplo das tentativas empresariais de um trabalho participativo, se deu na Volks em São

Bernardo, após o desfecho da greve de 1980, com a proposta de um “sistema de representação dos
empregados”, uma típica forma de comissão “patronal”, aproveitando-se da cassação da diretoria do
Sindicato do Metalúrgicos que encontrava-se sob intervenção. A proposta surgiu da gerência de
Relações Industriais da empresa, para efetivar uma “nova época de convivência entre o capital e o
trabalho”, com a finalidade de promover “a integração e harmonia no ambiente de trabalho”,
conforme posição da multinacional. Expressa uma contra-resposta do capital à situação concreta de
avanço da luta do operariado para, através dela, impor medidas como a redução da jornada de trabalho
e redução de salários, o que foi rejeitada em plebiscito interno desmoralizando o “sistema de
representação”. A ação direta dos dirigentes sindicais posteriormente impôs alterações de suas normas
restabelecendo a relação e participação dos representantes sindicais (Antunes & Nogueira, 1981:106111; Tragtenberg, 1982; Maroni, 1983).
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Com este ângulo de análise volto à situação concreta em tela, ou seja, às
mudanças organizacionais do empresariado no início dos anos 80 que, mantendo
práticas repressivas, procurou formalizar organizações de contatos e informação para
auscultar as preocupações e aspirações dos operários e, através dos CCQs (círculos
de controle de qualidade), trabalho participativo, entre outras,111 buscando a
cooperação dos trabalhadores na solução das dificuldades técnicas e operacionais das
empresas. Ressalte-se que estas inovações foram instauradas no momento em que a
estrutura sindical atrelada, a lei de greve e a política salarial pareciam insuficientes
para deter o crescimento das reivindicações, luta e organização dos trabalhadores nos
principais centros de concentração operária.112 Sobretudo, porque através da ação
grevista e da organização em grupos, comissões e na disputa pelas CIPAS, os
trabalhadores haviam deslocado o espaço de luta para a fábrica (Maroni, 1983:46),
transformando-a numa “numa arena política específica”.
Para além das iniciativas patronais na busca do consenso interno à cada
empresa, estas práticas podem ser vinculadas às tentativas de negociações no plano
macroeconômico de um “pacto social” ou uma “concertação social”, trazendo à
mesa governo, empresariado e as centrais sindicais em formação, para a
111

A posição dos Sindicatos em relação aos CCQs foi diferenciada: o dos metalúrgicos de São Paulo

sugeria que a implantação dos CCQs na Metal Leve, por ex. tivesse como contrapartida o
reconhecimento da comissão de fábrica pela empresa (O Metalúrgico, nº 296, março de 1982), que
não chegou a se desenvolver. Em São Bernardo, o sindicato travou um combate aos CCQs,
denunciando o sentido desta prática, orientando para a não adesão aos grupos e boicote. Ver Maroni
(1983).
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Vianna (1981:191-210) sustenta que na formação socioeconômica brasileira, o controle sobre a

classe operária experimentou variações significativas comportando bruscas alterações no seu
exercício, no decorrer de diferentes conjunturas. No pós-30 se deu “indiretamente pelo Estado através
da institucionalização corporativa”, [onde] “os sindicatos são convertidos em agências paraestatais e,
por meio deles, se implementa a política estatal no movimento operário, ou são neutralizados como
centros de resistência operária”. Identifica que a partir dos anos 70, “a fábrica se afirma como
realidade emergente, abrindo o espaço para a autonomia sindical, para a negociação coletiva e
derrocada dos dispositivos tutelares da CLT”. A situação a partir dos anos 80, na análise do autor,
parecia indicar que a alternativa de novas formas diretamente oriundas da fábrica ou seja, segundo
“critérios e padrões através do próprio processo capitalista e das políticas empresariais de obtenção do
consenso da força de trabalho.” No entanto, os processos de controle e subordinação do trabalho
continuaram se mesclando e se sobrepondo, com a continuidade da estrutura sindical.
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implementação de uma “gestão econômica” diante da crise recessiva., o que trato no
próximo capítulo.
A análise que passo a destacar se assenta na apreensão da experiência das
comissões de fábrica como uma conquista dos trabalhadores, resultado e expressão
organizada de sua resistência nos embates cotidianos com o capital na afirmação de
algum controle sobre as condições de trabalho e sobre o processo produtivo. Nesta
linha, as comissões caracterizaram-se como organismos de defesa operária frente ao
despotismo fabril; como organizações representativas de base, marcadas pelas
contradições inerentes à relação capital e trabalho na esfera da produção. Rodrigues
(1990:45), ao se deter sobre as referidas experiências fabris entre os metalúrgicos de
São Paulo e São Bernardo, identificou-as como um "território tensionado",
comportando, de um lado, as ofensivas e as conquistas dos trabalhadores e de outro,
as iniciativas patronais, introduzindo as novas técnicas de gestão do trabalho. O
estudioso captou a tensão e ambigüidade que cunharam os organismos de
representação dos trabalhadores nos locais de trabalho nos anos 80, como sintetiza:
Se para os trabalhadores [a comissão] representa a forma institucionalizada de
fazer expressar suas reivindicações e significa uma real diminuição do poder
gerencial, aumentando o poder de controle dos trabalhadores sobre as condições de
trabalho, para os empregadores, no entanto, as comissões de fábrica significam,
principalmente, a tentativa de antecipação e controle dos conflitos no cotidiano da
produção (Rodrigues, 1990:42).
As mais importantes experiências das comissões de fábrica foram criadas
pelos metalúrgicos de São Paulo e de São Bernardo, expressando a dinâmica e
particularidades que o movimento dos trabalhadores assumiu nestas bases industriais,
bem como as concepções e direção impressas nas lutas de fábrica por suas
lideranças. Ao longo deste capítulo foram destacados vários aspectos que denotam
diferenças e convergências entre as duas práticas em relação ao significado e lugar
das comissões de fábrica na luta operária e sindical. Sem retomar a polêmica
amplamente explicitada nesse estudo, procuro agora enfatizar o modo como, na
concretude das experiências de representação nas fábricas, estas concepções se
objetivaram As formas de luta e ação, legitimação e instucionalidade consignadas
nos Estatutos das Comissões, também expressam visões e práticas diferenciadas.
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No aspecto organizativo e legal, dois pontos se evidenciam: a definição da
assembléia geral dos trabalhadores como a instância de decisão e a relação das
comissões de fábrica com o sindicato. Em geral em São Bernardo, a relação
sindicato/comissão foi de complementaridade e interação; em alguns casos os
dirigentes de base, empregados nas empresas, eram membros efetivos da comissão,
inclusive, com a presidência ou coordenação da mesma, atrelando diretamente a
representação dos trabalhadores na fábrica ao sindicato. Os estatutos de comissões
instituídas em empresas metalúrgicas localizadas em São Bernardo, como Ford e
Massey-Perkins por exemplo, definem as comissões como “extensão do sindicato
nas fábricas”.113 (cf. Dados comparativos das comissões de fábrica, Quadros I e II,
Comissões de fábrica de São Paulo, Reconstrução, 1985). Não obstante, a prática da
representação operária fosse auscultar os trabalhadores, para esses organismos a
assembléia de fábrica não se constituía em instrumento deliberativo, fazendo “com
que o poder de decisão se desloque da fábrica para o sindicato”, como avalia Maroni
(1983:42, grifos meus).
Cabe então demarcar o processo e formação e consolidação das comissões
forjadas a partir dos grupos de fábrica sob a orientação da linha político-sindical da
OSM, como as da empresa Asama e da Metalúrgica Barbará. Outras comissões de
foram expressivas desta concepção como as formadas nas empresas Scopus,
Sprecher & Schuh, Mafersa, Metal-Yanes, além da MWM e Ford Ipiranga.
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Rodrigues (1990: 81), analisando as comissões de fábrica das unidades da Ford Brasil de São

Bernardo, ressalva que, embora a questão assim seja formulada nos estatutos, “em nenhum momento
da história destas comissões os sindicatos utilizaram a cláusula que lhes confere o direito de “evocar a
representação dos trabalhadores”. Quanto à perda de mandato, "pode ocorrer por renúncia ou
transferência do local de trabalho, ou deixar de fazer parte da empresa" (cf. Quadro Comparativo de
alguns itens dos Estatutos das Comissões de Fábrica, Comissões de Fábrica de São Paulo, 1985: 1319). Posteriormente, por pressão dos trabalhadores houve uma alteração dos estatutos, apontando a
possibilidade da revogabilidade do mandato pela maioria dos representados (cf .Rodrigues, 1990: 6973). Outra visão sobre a relação comissão/ sindicato na Ford São Bernardo é apresentada por Brito
(1983).Na Ford -Ipiranga/ SP (também estudada por Rodrigues), situada em um quadro sindical
distinto, a comissão era autônoma em relação ao sindicato, mas seus diretores participavam de
reuniões da comissão com a empresa e nas conversações para alteração do regulamento, compunham
comissão eleitoral; ainda prestava assessoria e participava da maioria das lutas internas.
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A Asama - Industria de Máquinas é uma empresa metal-mecânica, de capital
francês, produtora de equipamentos e peças sob encomenda, localizada na zona
Oeste;114 empregava no início dos anos 80, cerca de 300 metalúrgicos, a maioria
especializados, com elevado nível de intervenção no processo produtivo, dadas as
caraterísticas do ramo da atividade da empresa, como descrito no capítulo II. A
primeira experiência de organização interna ocorreu durante a greve geral de 1979,
quando todos os operários paralisaram o trabalho por quinze dias. Ao final da greve,
a empresa tomou a iniciativa de organizar alguma forma de comunicação com os
trabalhadores para negociar e enfrentar possíveis situações de conflito, o que resultou
na eleição de uma comissão, pouco atuante e com baixa representatividade, que
funcionou quase que como porta-voz das orientações e ordens patronais até 1982. A
partir de 1981, são empregados na Asama dois operários vinculados à OSM,
formando um pequeno grupo que atuava a partir dos problemas de repressão interna
(pressão das chefias, advertências e punições). O marco desse grupo ocorreu no
início de 1982, quando as chuvas de verão provocaram enchente na região, alagando
a própria fábrica, impedindo acesso dos trabalhadores. A comissão existente fez um
acordo com a empresa para a compensar o dia; o grupo começou com o buxixo de
não compensar e boicotar as horas-extras. A diretoria reagiu e publicou nota em
jornal da empresa chamando a atenção para existência de alguns trabalhadores que
desejam prejudicar a todos, pois nas eleições para a comissão (1981) ninguém havia
se interessado. O grupo de fábrica partiu para a ofensiva: procurou um dos membros
da comissão (o único operador de máquina e também confiável) que aceitou assinar
um artigo no mesmo jornal. "O artigo propunha eleição imediata de nova comissão, e
impunha condições: comissão eleita, representativa, com estabilidade, estatuto
registrado e tudo o mais", abrindo o debate abertamente dentro da fábrica (cf.
Comissão de Fábrica da Asama, 1986: 6, grifos do texto). A empresa aceitou;
interessava-lhe um mecanismo de interlocução efetivo, dinâmico e com
representatividade.
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Nessa apresentação baseio-me em Comissão de Fábrica da Asama, Reconstrução de lutas

operárias, 1986; Almeida (1992); Jornal Luta Sindical nº. 30, set/1982; nº 38, junho/1983.

329

A nova comissão, entre os membros eleitos militantes da Oposição, deu início
ao debate sobre os estatutos que iriam reger o seu funcionamento e atuação,
analisando e comparando as várias propostas existentes, entre as quais o Estatuto da
Comissão de Fábrica da Cobrasma (Osasco) de 1968. Com as devidas adequações e
acertos, após várias reuniões, foi apresentada a proposta final de estatuto, para
apreciação da assembléia geral do conjunto dos trabalhadores da Asama, a ser
negociado com a empresa. Os pontos principais e diferenciais do regulamento foram:
- independência em relação ao sindicato, considerado apenas como órgão
consultivo,115 sem interferência na vida da comissão; a assembléia geral como órgão
soberano para tomada de decisões; a revogabilidade dos mandatos dos membros da
comissão (cf. “Comissão de Fábrica da Asama, 1986: 51-52).
O passo seguinte foi a negociação dos estatutos da comissão acirrando o
campo de disputa entre os interesses contraditórios entre a representação operária e a
da empresa, e as divergências com as posições da diretoria do sindicato. O patronato
ao identificar a resistência e combatividade com que iria se defrontar, foi contra a
revogabilidade dos mandatos; pois aspirava uma comissão mais facilmente
manipulável face aos seus interesses. A revogabilidade é um princípio relevante no
exercício da democracia direta do conjunto dos operários na organização de base,
pois, fortalece um campo determinado de posições que podem lhes ser favoráveis,
dependendo do jogo de forças interno. A pressão e firmeza dos trabalhadores impôs a
aceitação desta cláusula pela empresa. A diretoria do sindicato dos metalúrgicos, por
sua vez, rejeitou a independência da comissão frente à entidade; seu propósito era
uma comissão sindical, um braço dentro da empresa e, tentou impor um
representante do sindicato como membro nato da comissão, semelhante a comissão
da Ford/São Bernardo. Nesta questão de princípio, não houve acordo. A diretoria
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A proposta da OSM expressa nesta formulação é de que as comissões fossem independentes de

sindicatos e partidos; só se subordinando às assembléias. A relação com o sindicato, no entanto,
depende da correlação de força, das posições das diretorias em gestão, podendo ser de reforço mútuo
ou de confronto. Em determinadas situações o sindicato poderá vir a ser o órgão central da luta
operária, mas, como executor das decisões das assembléias dos trabalhadores. Nestes momentos, as
comissões não poderiam correr o risco de isolamento da dinâmica geral de luta, porém, preservando
sua autonomia, independente de atuar ou não em conjunto com outros organismos de representação
dos trabalhadores (cf. Relatório do Seminário Organismos de fábrica – um método de trabalho,
Reconstrução, abril/82).
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recorreu a outros meios para impedir a aprovação da proposta, jogando com o poder
que lhe garante a legislação.116 Mesmo após aprovação do estatuto apresentado pelos
trabalhadores da Asama, conforme as exigências legais, a diretoria do sindicato não o
encaminhou para registro na DRT engavetando o processo, em mais uma das suas
manobras e arbitrariedades diante dos interesses das bases metalúrgicas e das
atividades fabris vinculadas à OSM. Depois de inúmeras tentativas frustadas de
pressão sobre a diretoria, sem estabilidade para seus membros, portanto,
impossibilitada de lutar abertamente pelo registro, a comissão ameaçou abrir um
processo jurídico, sustentada nos mesmos recursos legais. Como se pode abstrair
dessa experiência, o conflito para a regulamentação legal da comissão da Asama
naquela correlação de forças, expressa uma "difícil institucionalização de direitos",
[...] podendo levar tanto ao alargamento, entre nós, da tenra democracia industrial,
quanto à diminuição do espaço para o desenvolvimento das potencialidades do
movimento operário a partir do local de trabalho", como conclui Rodrigues
(1990:69-82, grifos do texto).
A comissão de fábrica da Asama foi registrada na DRT em maio de 1983 e,
tornou-se como o da Cobrasma de 1968, uma nova referência para outras comissões
e grupos de fábrica que surgiram nos anos seguintes em São Paulo, no âmbito de um
sindicalismo classista, reafirmando a autonomia dos organismos fabris face ao
patronato, ao sindicato e partidos políticos. Segundo os Estatutos da Comissão dos
Representantes dos Trabalhadores da Asama, o sindicato é um órgão consultivo e, a
Assembléia Geral, composta por todos os trabalhadores da empresa (à exceção dos
que exercem cargos de chefia, gerentes, contra-mestres) o seu órgão deliberativo,
juntamente com a própria Comissão, eleita por votação direta com lista. Quanto à
estabilidade essa é assegurada para todos os seus membros efetivos e suplentes a
partir da eleição até o final do mandato de 2 anos, e mais 3 meses após ao encerrá-lo.
O mandato pode ser revogado somente por decisão da assembléia geral, garantido o
pleno direito de defesa dos representantes.

116

A legalização de uma comissão implica em registro na Delegacia Regional do Trabalho - DRT, em

processo encaminhado pelo sindicato, que inclui assembléia de aprovação dos estatutos convocada (e
dirigida) pelo sindicato, em edital, com três dias de antecedência; exigências que asseguram poder nas
mãos do órgão sindical.
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Com o desafio da construção da representação operária no conflitivo
cotidiano fabril, a comissão inicialmente conduziu a "criação de espaços coletivos de
ação, onde os interesses comuns pudessem florescer e os problemas do dia a dia
serem enfrentados" [...] e, aos poucos foi esquadrinhando, ponto por ponto toda a
fábrica [...], armando os cenários de sua atuação e transformando as situações
cotidianas em campos de luta. (cf. “Comissão de Fábrica da Asama”, 1986:11, grifos
do texto). No decorrer da fase de implantação a atividade da comissão centrou-se nas
reivindicações em torno das condições gerais de trabalho (limpeza e higiene do
ambiente de trabalho, melhoria das refeições, fornecimento de equipamentos de
segurança); na tentativa do controle dos tempos de produção e a repressão das
chefias (pelas características do processo produtivo por encomenda, sendo cada
trabalhador cronometrado em seu tempo de produção) na resistência à pressão pelas
horas extras (através do boicote coletivo, uma vez que as horas extras eram o recurso
utilizado pela empresa para cumprir dos prazos da produção sob encomenda,
ampliando as formas de exploração e controle do trabalhador). No ano de 1983, estes
campos de resistência, reivindicação e ação coletiva se consolidaram, ampliando o
reconhecimento da comissão pelo conjunto dos operários e fortalecendo seu poder de
negociação junto à diretoria da empresa, que se traduzia nas conquistas materiais e
políticas arrancadas da empresa.117 Novas lutas e estratégias se desenvolveram: luta
por reajuste salarial acima do índice oficial, abrindo campo para o enfrentamento da
diferenças salariais com a reivindicação por equiparação salarial; transformação do
boicote às horas extras em arma de luta contra as demissões, conquistando 90 dias de
estabilidade e garantia de emprego na volta das férias coletivas. O boicote às horas
extras (uma prática coletiva já afirmada) passou a ser um recurso de luta contra
atraso de pagamentos, acrescido da exigência de comunicação (com as devidas
justificativas) por parte da empresa de eventuais atrasos (nem sempre cumprida).
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A atuação da comissão foi de permanente funcionamento através de reunião semanal aberta da

comissão; assembléia geral mensal; reunião mensal da comissão com a diretoria da empresa; reuniões
por seções diante de algum problema específico; formação de um conselho de representantes por
seção; realização de várias sondagens e levantamentos sobre as situações concretas e de avaliação da
própria comissão; das chefias; sobre a CIPA, etc. (cf. Jornal da Comissão - órgão de divulgação dos
trabalhadores da Asama).
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A ação da comissão avançava "como um força que se opunha ao poder dos
patrões, de tal forma que estes não poderiam reinar como única vontade dentro da
empresa" (cf.Comissão de Fábrica da Asama, 1986:18). Para enfrentar coletivamente
a estratégia patronal de surpreender com as demissões, atingindo individualmente um
depois outro operário, tomou-se a seguinte orientação: o operário demitido não
deveria assinar a demissão, procurar a comissão que então convocaria uma
assembléia extraordinária para decidir o que fazer. Os trabalhadores da Asama
chegaram a entrar em greve pela readmissão de um deles, demitido por "justa causa"
e suspensão da punição a outros, sendo vitoriosos. Mas não havia condições efetivas
de continuar sustentando uma posição de enfrentamento com a proposta de greve por
reintegração no caso de toda e qualquer demissão. Detectando que, o não
cumprimento dos tempos de produção persistia como justificativa para as demissões,
a nova orientação conduziu para o aprofundamento e avanço da resistência coletiva.
Depois de destacar um operário da empresa para fazer um estágio fora da empresa
na busca de avaliação mais precisa dos tempos reais de produção, a comissão
apresentou uma nova cronometragem de tempos, só aceita praticamente um ano
depois pela empresa, que ainda lançou mão de uma sutil estratégia. Em nome da
necessidade de estabelecer tempos viáveis - como exigiam os operários - as chefias
passaram a exigir que cada um anotasse o número de peças produzidas durante o dia
- uma forma de auto-controle, além de acirrar a competição entre os trabalhadores;
Este controle foi recusado nas negociações.
Antes, a resistência contra os tempos de produção era uma forma de luta contra a
repressão das chefias. Agora é uma forma de controle que se apoia no saber
operário sobre a produção e num saber da luta por parte de trabalhadores que
sabem que na questão dos tempos atingem um ponto estratégico para a empresa.
[...] O que estava em jogo era o monopólio do poder e da vontade patronal dentro
da empresa. Quando os trabalhadores questionam os critérios através dos quais os
patrões organizam a produção eles estão atingindo o núcleo, o coração mesmo do
poder patronal sobre os trabalhadores (cf. Comissão de Fábrica da Asama: 23-24,
grifos do texto).

A consolidação deste campo de resistência e enfrentamento do poder
patronal efetivando algum controle operário através da democracia de base exercido
pela comissão, se deu também na luta contra o emprego dos temporários, pela
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contratação definitiva destes trabalhadores; contra as diferenças de faixas salariais e
política de “promoções” e na interferência nos critérios de contratação para cargos de
chefia.118
Os anos seguintes foram de maiores dificuldades dada a brutal e direta
ofensiva do empresariado contra os ativistas e organismos de representação operária
nas fábricas, com demissões de membros de várias comissões e de cipeiros. Na
Asama, o quadro não foi diferente. Alegando crise financeira, a empresa anunciou
redução de postos de trabalho, vendeu máquinas e devolveu serviços às empresas
contratadas, fazendo crer que poderia resistir a uma greve demorada, seja porque de
fato estava em situação difícil e a greve não pressionaria os contratos, seja porque
jogava alto na tentativa de eliminar a forte comissão. A assembléia geral, depois
várias reuniões por seções, deveria se posicionar diante de dois possíveis caminhos: ir para a greve na primeira demissão que houvesse - podendo se fortalecer no
enfrentamento, adquirir maior reconhecimento político para a comissão no
movimento operário em geral, mas com grande probalidade de demissões por justa
causa e nenhuma alternativa de reintegração; ou não fazer greve – e serem demitidos
com direitos assegurados, podendo procurar outro emprego sem perseguição, mas
por outro lado, carregando com o desgaste político da comissão, demissão de seus
membros e pouca alternativa de reação.
Considero também para este estudo, o processo da organização na empresa
Metalúrgica Barbará, cujos operários da Usina de Santo Amaro, paralisaram o
trabalho em maio de 1978, formando uma das primeiras experiências de comissão
representativas, destacada no início deste capitulo. Na mesma ocasião, os
118
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maioria das empresas, caracteriza uma forma de trabalho precarizado, com menores salários, sem
direitos trabalhistas, introduzindo divisões entre os operários e dificultando a ação coletiva. A
existência de várias faixas salariais sempre foi para o patronato, um instrumento a mais de exploração
e dominação pela fragmentação que acrescenta no seio do operariado; e, sempre constituiu uma
questão na luta operária e sindical, expressa na reivindicação de "salário igual para trabalho igual".
Desse modo, as conquistas dos trabalhadores da Asama representaram um real questionamento da
política salarial da empresa. O resultado foi: fixação de apenas 2 faixas de salário (existiam de 5 a 7
conforme as seções); a diferença entre elas não deveria ultrapassar 12% (os operários queriam 8% e a
empresa 15% de diferença); os novos operários empregados seriam colocados nessas duas faixas (cf.
Comissão de fábrica da Asama, 1986: 23 ; Jornal Luta Sindical).
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trabalhadores da outra unidade metalúrgica da empresa, localizada em Moema,
aderiram à greve. Depois das demissões permaneceram nos dois locais, alguns
contatos individuais com a prática da OSM na região Sul. Três anos depois estas
unidades de produção foram unificadas transferindo-se para a região da Raposo
Tavares, com cerca de 400 metalúrgicos. Na reorganização da empresa, formou-se
uma nova comissão, originária dos dois grupos anteriores, todavia, teve curta
duração, pela

pressão e ou medidas de cooptação pela gerência; os operários

integrantes foram demitindo-se com acordo antes do fim do mandato, restando
apenas um de seus membros.
Nova Comissão de Representantes dos Trabalhadores da Metalúrgica
Barbará,119 foi formada a partir de uma comissão de negociação de uma greve da
fábrica contra a redução da jornada de trabalho e demissões ocorridas em dezembro
de 1983. Na condição de comissão provisória eleita em assembléia, acordou com a
empresa: - a redução da jornada sem demissões, mas ‘aceitando’ a redução de 15%
do salário por um período de 3 meses; - o reconhecimento da Comissão pela
empresa, a aprovação do Estatuto e legalização no DRT. Esta foi uma comissão
formada por operários ativistas de base, forjados na luta diária na fábrica.
Ao final do período de redução da jornada, a empresa voltou à demissões,
gerando novas reivindicações com enfrentamento mais acirrado pelos trabalhadores
com a liderança da comissão, que alcançou maior legitimidade e fortalecimento.
Mesmo durante este período de 3 meses e, em decorrência da própria medida com a
redução salarial, houveram ações reivindicatórias por abono salarial de emergência,
readmissões de operários que eram demitidos quando retornavam de licenças
médicas ou de acidentes de trabalho; não conseguindo isso, exigia-se garantia dos
direitos e indenizações. Houve resistência à contratação de trabalho temporário,
contrariando a própria justificativa da gerência industrial para a redução da jornada
(poucas encomendas); eleições para a CIPA (proteladas pela empresa e sindicato);
além de instalação de telefone para uso dos trabalhadores, bebedouros e filtros de
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Recorro ao Caderno “Comissões de Fábrica em São Paulo”, 1985; Relatório de Atividades da

Comissão de Fábrica da Barbará, 1984; alguns números do Jornal da Comissão – Válvula de Pressão,
1984/1985; Relatório de Reuniões e Seminários da Comissão, 1985. O Estatuto da Comissão era
semelhante ao da Asama, expressando também a concepção e prática da OSM.
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água nas seções; pagamento de transporte pela empresa com a contratação de ônibus
(reivindicação desde a mudança de local e até então rejeitada).
Durante a campanha para as eleições para o sindicato, em 1984, a diretoria da
entidade exercitando uma “nova” prática ampliou sua presença e sua influência junto
aos trabalhadores da Barbará, procurando interferir na atividade e representatividade
da comissão. Esta foi uma situação de amadurecimento e de educação sindical e
política de seus membros, ainda inexperientes para fazer face às manobras da
diretoria., que convocou os metalúrgicos da Barbará para reunião na sub-sede com o
objetivo de levantar os problemas e a situação da empresa, sem comunicar à
comissão. A representação operária, imediatamente preparou um processo amplo e
democrático de votação das principais reivindicações; as cinco com maior indicação
comporiam a pauta das próximas lutas e ações. Realizou a votação em cédula secreta
na fábrica, aceitando que a apuração fosse realizada na sub-sede do sindicato. Os
dirigentes sindicais orientaram algumas seções para acrescentar na cédula: “comissão
e sindicato juntos”, e no processo de apuração apelou para esta reivindicação
constasse dos resultados, embora tivesse poucas indicações. Ao final indicou-se a
ação conjunta nas negociações, sem alterar a independência da comissão em relação
ao sindicato, definido como órgão consultivo.120
Na verdade isto fazia parte do plano para diminuir a força da comissão. Foi um
momento muito grave para a comissão. Mas, tivemos a serenidade e a firmeza de
fazer frente a esta situação, chamando a participação democrática de todos e
conseguimos não só eleger as principais reivindicações, mas também unificar a
fábrica em torno delas. A diretoria do sindicato junto com a empresa no começo
acharam que podiam controlar a gente, mas partimos para a luta e mostramos que
ali ninguém é pau mandado, e que não seriamos facilmente enganados, mas foi
difícil. (depoimento de um operário, Relatório de atividades da Comissão dos
trabalhadores da Barbará”, 1984).

As principais reivindicações votadas, apresentadas à direção da empresa, e
em torno das quais a mobilização operária se desenvolveu, se deram em torno da
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Cf. o Estatuto da comissão dos trabalhadores da Barbará, o sindicato poderá assessorar a CF se

solicitado, todavia sem participação nas reuniões da CF e desta com a empresa. Membros da diretoria
do sindicato poderiam compor a comissão mista eleitoral e rever, juntamente com a CF e a empresa, a
validade do estatuto. (cf. “Comissões de Fábrica em São Paulo”, Reconstrução, 1985)
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política de salários: 1)- antecipação salarial; 2)- equiparação salarial (salário igual
para trabalho igual); 3)- critérios para promoção; 4)- pagamento da taxa de
insalubridade; 5)- extensão do “prêmio” para todos, incorporado ao salário. Outras se
ativeram as condições de trabalho ou de natureza social: avaliação da qualidade das
refeições servidas; sala para reuniões para os operários; não desconto do trabalhador
em caso de atraso do ônibus contratado; concessão de empréstimos; convênio com
farmácia; criação de grêmio recreativo. Estas reivindicações evidenciam as precárias
condições de trabalho, de segurança e saúde ampliando a dilapidação da força de
trabalho. Salienta-se ainda as formas criadas pela política salarial interna, sempre
obscura da empresa, com as diferenciações salariais e de premiações, gerando
divisão entre os trabalhadores e dificuldades para a solidariedade, unificação e
organização operária, daí ser esta uma das lutas principais lutas lideradas pelas
comissões de fábrica mais combativas, posto que fundamental para alavancar a
resistência, unidade e mobilização no local de trabalho. Em seminário ampliado e
preparatório à negociação desta pauta, a comissão apresentou dados e informações
sobre a real situação da empresa no mercado, como a “carteira de encomendas e
negócios fechados no país (um de seus principais compradores era a Petrobrás) e
com as exportações, encontrando-se em alta sua cotação na bolsa de valores de São
Paulo. Mas, diretoria da empresa obviamente, se justificava com o quadro de
recessão econômica do país. A Metalúrgica Barbará acompanhou a tendência geral
de enfrentamento da recessão pelo capital, como analisei no capítulo II, inicialmente
através de uma estratégia ofensiva durante o pico mais agudo da crise, no caso
adotando a redução da jornada de trabalho e de salários acompanhada de demissões,
para em seguida, impor a pressão no ritmo e tempo de trabalho com uma disciplina
de quartel para garantir índices de produtividade e atender à reorientação da política
econômica para a exportação. Mesmo assim, o balanço dos trabalhadores era de que
não tinham ainda organização suficiente para defrontar-se com maior radicalidade a
negação às suas reivindicações, em especial a equiparação salarial. O
encaminhamento foi de acumular forças para transformar a reivindicação pela
antecipação em aumento real de salário e buscar a unificação com outras fábricas
organizadas, contrariando a orientação do sindicato que era levar as lutas e greves
fábrica por fábrica. Uma luta imediata corria o risco de jogar por terra o trabalho de
informação, educação e organização interna, num momento em que a diretriz geral
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do empresariado associada a FIESP, era a declaração de guerra às comissões e
grupos e lideranças de fábrica (cf. Relatório de seminário ampliado da Comissão dos
trabalhadores da Barbará, 01/09/84).
Dentre as formas de mobilização e comunicação da comissão com o conjunto
dos trabalhadores, as principais foram: as reuniões quinzenais de fábrica; reuniões
ampliadas da comissão; assembléias na porta da fábrica, votação de reivindicações,
seminários preparatórios a esta votação, assembléia de fábrica para a formação da
chapa 2 (oposição sindical) nas eleições sindicais, quadro de avisos, boletins e
lançamento do jornal da comissão – Válvula de Pressão. Fora da fábrica, os
membros da comissão e outros operários integravam encontros de fábricas e interfábricas, tinham participação organizada em todas as assembléias da campanha
salarial e outras atividades do sindicato, congresso regional e estadual da CUT, etc.
Vencido o primeiro ano de mandato, em conformidade com o estatuto,
ocorreram novas eleições para a comissão, sendo reconduzidos todos os seus
representantes, em um processo que fez crescer a sua legitimidade perante o conjunto
dos trabalhadores. Em contrapartida, a direção da empresa deu início a vários
mecanismos para boicotá-la (adiamento de reunião, decisões sem comunicação
anterior à comissão, não cumprimento de prazo das negociações internas, etc.), além
da tentativa de implantar um regimento interno para a empresa, com normas e regras
disciplinares e autoritárias que claramente inviabilizariam a relação da comissão com
seus representados.
O processo decisivo na atividade e existência da comissão dos trabalhadores
da Barbará, se deu em nova rodada de mobilização pelo avanço nas reivindicações,
algumas dela ainda com reduzida solução por parte da empresa. Em meados de abril
de 1985, em reunião geral da comissão e trabalhadores (cerca de 50) decidiu-se por
uma consulta ao coletivo da fábrica quanto às formas de pressão para a conquista de
equiparação; aumento real de 30%; regularização de funções, efetivação dos
trabalhadores temporários; instalação de ventilação. Observe-se aí uma alteração em
relação às reivindicações anteriores, que adquirem maior sentido social e político na
consciência operária, face à divisão imposta pelos mecanismos de fragmentação dos
trabalhadores no domínio e controle da força de trabalho. Antes, a contratação dos
temporários era apreendida apenas como uma concorrência aos trabalhadores
estáveis, demandando apenas que a empresa não recorresse a este tipo de emprego,
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alertando, inclusive, para a sua ilegalidade face à CLT. Um ano depois reivindicavase o fim desta modalidade de trabalho precário, gerador de inseguranças, assumindo
a defesa da efetivação destes operários, enfim uma luta pelo direito ao trabalho.
Imediatamente a comissão organizou o boletim-consulta no início da jornada
e ao final recolheu-o, procedendo à apuração juntamente um grupo ampliado de
trabalhadores e o diretor sindical da região Sul. O resultado da consulta: com 178
votos indicou-se um prazo de 2 dias para a empresa responder e em caso negativo,
deflagração de greve; a outra alternativa, com 46 indicações, era pelo encerramento
das horas-extras, iniciando imediata operação-tartaruga. Com os resultados a
comissão foi negociar com a gerência e ao final realizou assembléia com todo o
coletivo da fábrica que declarou insuficiente as concessões da empresa, aprovando
greve a partir do dia seguinte, o que se efetivou. Abriram-se as rodadas de
conciliação na DRT, mas a empresa manteve sua intransigência e nada acrescentou
sobre a reivindicação de aumento real de 30%. Com o início da greve, a fábrica
entrou em assembléia quase permanente, renovando e fortalecendo a paralisação,
com ou sem novos fatos.
Em nova sessão de conciliação, a empresa solicitou ao TRT julgamento da
greve; nova assembléia reafirmou a paralisação que era total. Na segunda feira após
um fim de semana prolongado pela morte de Tancredo Neves, os trabalhadores
persistiram em greve; a gerência se recusou a recebeu a comissão, dando a entender
que tinha novas propostas, mas não apresentaria à comissão. Imediatamente realizouse outra assembléia que reafirmou ser a comissão a única e legítima representante
do coletivo fabril, e exigindo a apresentação da resposta; ainda no mesmo dia, a
greve foi julgada ilegal pelo TRT. Diante da situação tensa, de firmeza dos
trabalhadores e intransigência da diretoria patronal que se recusava, não só ao
atendimento das reivindicações, mas também ao reconhecimento da representação
operária, a comissão avaliou a necessidade de mudanças imediatas em sua tática.
Realizou-se nova assembléia, na qual solicitou permissão para que a gerência
expusesse sua contra-proposta; mas, respaldada pela decisão da Justiça do Trabalho a
gerência nada apresentou, além de ameaças e normas repressivas, levando a
assembléia a decidir mais uma vez pela manutenção da greve. O dia seguinte foi
decisivo: a empresa impediu a entrada dos trabalhadores, cortou água e alimentação;
em frente aos portões, a assembléia decidiu manter a greve fora da fábrica e sem
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piquete. A gerência interferiu na paralisação propondo que se fizesse votação secreta
para a tomada de decisão alegando que os operários aclamavam a greve por
intimidação diante da maioria. Posição que foi apresentada e defendida pelo diretor
do Sindicato, argumentando com o risco de demissões e repressão policial, para em
seguida, deixar o local. A assembléia aceitou fazer a eleição secreta no início da
tarde. Mas, por volta das 12 horas a empresa abriu os portões da fábrica,
comunicando que haveria almoço para quem voltasse ao trabalho, no mesmo
momento em que chegava à fábrica força policial, solicitada pela empresa; entram
chefes, encarregados e pessoal de escritório. A empresa anunciou demissão por justa
causa para quem permanecesse fora; alguns grevistas voltaram ao trabalho.
Identificando as dificuldades, a comissão orientou para que todos entrassem na
fábrica, mas os seus cincomembros permaneceram fora da fábrica aguardando o final
do expediente, quando ocorreu nova assembléia com o conjunto dos trabalhadores
formalizando o término da greve de 11 dias, sem alcançar suas reivindicações. A
comissão colocou o mandato à disposição do coletivo, mas por unanimidade foi
referendada. No dia seguinte, os membros da comissão foram impedidos de entrar
para o trabalho, o que se esperava; a gerência sugeriu que os representantes
renunciassem ao mandato, mas, através de documento eles argumentaram da
impossibilidade de uma renúncia, pois, o mandato não lhes pertencia e sim ao
coletivo da fábrica, que poderia destituí-lo; a comissão recebeu comunicado de
demissão por justa causa (cf. Jornal da Comissão Válvula de Pressão: O dia a dia da
greve, maio de 1985).
A greve dos trabalhadores da Metalúrgica Bárbara foi uma demonstração
exemplar de firmeza na condução democrática exercida pela comissão de fábrica,
remetendo ao coletivo o poder de decisão a cada momento, criando uma pedagogia
de responsabilização das bases na dinâmica e nos rumos da greve, um aprendizado
de classe. Por isto mesmo, o conjunto dos trabalhadores se colocou diante dos seus
próprios limites na continuidade da paralisação.
Os membros da Comissão entram em greve de fome como forma de
resistência e de denúncia pública da ditadura patronal e da ausência de liberdade de
organização para os trabalhadores nos locais de trabalho. Este ato se deu do dia 30 de
abril a 02 de maio de 1985 na escadaria da Catedral da Sé, local escolhido em razão
da manifestação do dia 1º de maio que lá ocorreu, convocada pela CUT. Uma
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tentativa corajosa, ainda que isolada, de ultrapassar os murros da fábrica em busca,
não só de apoio, mas, visando tornar a questão da fábrica da organização no local
de trabalho uma questão central da democratização pela qual lutavam parcelas da
sociedade civil organizada. Aqueles operários mostraram uma disposição de luta na
defesa da comissão de fábrica, em um ato de grande simbolismo na explicitação
das perspectivas da luta operária e social naquela conjuntura; um ato pequeno,
considerando o domínio e controle do capital sobre os trabalho, mas
desmascarava a democracia da Nova República recém instaurada, que não
reconhecia o sentido da democracia germinada da esfera produtiva, a partir do
operariado.

E mesmo ali, em meio a uma manifestação pelo Dia do Trabalhador,

não alcançaram mais que o apoio genérica e retórico, não se traduzindo na defesa
ampla da organização livre nos locais de trabalho, que permanecia como questão
isolada e externa às demais lutas dos trabalhadores.
Encerrada a greve de fome, os representantes da comissão votaram a acampar
em frente aos portões da Barbará, com o objetivo de sair do impasse com a mesma
firmeza de posições e radicalidade assumida durante a greve e ao longo do mandato.
Coerentes, buscaram um meio, para restabelecer a comunicação direta e
posicionamento do conjunto dos trabalhadores que os elegeram, e só eles poderiam
dar a palavra final. Mais uma vez a tentativa foi ousada, mas não ingênua ou com
ilusões de que o coletivo da fábrica derrubaria a demissão dos representantes,
reconduzindo-os ao trabalho!. O boletim “Diretoria da fábrica ou Comissão: eis a
questão” explicita o que se pretendia:
A diretoria da fábrica acha que não tem condições de trabalhar com os atuais
membros da Comissão de fábrica, e decidiu manter a demissão. Esta atitude prova
que os patrões não entendem nada de democracia. Não respeitam o direito de
organização dos trabalhadores, nem sua legítima representação. [...] Temos
consciência de que ainda não conseguimos derrubar as leis que são contra os
trabalhadores: temos contra nós os patrões, o governo, o sindicato atrelado. [...]
Porém temos muitas cartas boas para continuar o jogo. Neste momento para sair do
impasse, apresentamos à diretoria da empresa a seguinte proposta: - eleição de uma
nova Comissão no prazo de 30 dias; - estabilidade para todos os trabalhadores até a
posse da nova Comissão; - indenização total e completa de todo o tempo de mandato
da atual Comissão; - direito ao convênio médico por 6 meses; - carta de referência
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aos membros da Comissão demitidos; - pagamento dos dias parados para todos (cf.
“Válvula de Pressão”, Boletim nº 2, maio de 1985).

Definindo um prazo de três dias para a empresa responder, aguardaram
acampados durante todo o expediente, afirmando que “não abririam mão do mandato
para a empresa”. No primeiro dia, a situação foi constrangedora: os operários
passavam de cabeça baixa diante dos companheiros de trabalho e luta, como se não
os conhecesse. E aos poucos, já no dia seguinte alguns foram se aproximando; no
terceiro dia a comissão apresentou-se com boletins e carro de som, tornando a
situação insuportável para operários e própria direção da empresa, que autorizou a
abertura dos portões e entrada dos membros da comissão. E dentro da fábrica no
horário de trabalho, puderam então dirigir uma última assembléia que decidiu pela
não continuidade da comissão e, naquele momento sem condições de indicar a
formação de outra, negociaram os demais itens propostos.
A experiência da comissão de dos trabalhadores da Barbará, assim como a da
Asama, foram emblemáticas em sua dramática derrota diante das dificuldades e
impasse na afirmação dos organismos da representação operária nos locais de
trabalho, em si limitadas para enfrentar as ofensivas, o despotismo e a repressão
direta do capital. Estas e outras experiências de comissões de fábrica demonstraram
que o avanço da organização fabril dependia, em muito, do grau de organização
dentro das fábricas e da capacidade de generalização e unificação das lutas operárias
fora delas, defrontando-se também, contra os mecanismos políticos e jurídicos da
dominação burguesa.
Deste modo, com toda a importância que tiveram as comissões de fábrica nos
anos 80, como um processo de auto-organização dos trabalhadores, foram muitos
seus limites e obstáculos para de fato imporem ao patronato uma “democratização
das relações de trabalho no interior da empresa”.121 Parece ser possível dizer que o
operariado contestou o poder do capital no reduto fabril, e através da sua ação a
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Para além da apreensão das comissões como escoadouro das demandas trabalhistas e da

institucionalização dos conflitos, Rodrigues (1990: 112, grifos do texto) identifica nesse processo de
auto-organização, como uma forma de “democratização das relações de trabalho no interior da
empresa, afirmação da identidade operária e reconhecimento de sua cidadania no espaço da
produção que, em geral, sobrepassa os muros da fábrica e os coloca como atores políticos na
sociedade”.
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“fábrica se politiza”,122 projetando a sua resistência ao capital na esfera produtiva,
para o plano societário. As comissões de fábrica, na concepção e prática postulada
pela OSM, experimentaram um exercício autônomo e concreto de democracia
operária no seu interior, - restrito e provisório, na medida em que suas referências
não encontram-se fundadas na delegação de poderes e na divisão entre representantes
e representados, mas na solidariedade e decisão coletiva, potenciando o trabalhador
coletivo – persona que é criação do capital – na direção de relações de um novo
tipo.123 Foram uma exemplar tentativa, no entanto, não consolidaram um direito novo
como sugere Vianna (1981:205). O Estado através da Justiça do Trabalho, assentada nos princípios da paz social e da colaboração capital e trabalho -, conferiu
uma parcial e limitada legitimidade aos trabalhadores, ao reconhecer a comissão de
fábrica com o registro do estatuto, resultado prático do movimento contra a
legislação e estrutura sindical que coíbe estes organismos. A regularização dos
estatutos das comissões representou uma importante conquista do movimento
operário e sindical como defesa de direitos trabalhistas individuais e coletivos em
relação ao direito e liberdade de organização em si, porém sem garantias de
consolidação, sujeitas à arbitrariedade e poder do capital que fez delas letra
morta, com o arbítrio do Estado burguês reafirmando a fábrica como “território livre
do capitalista”.
Lembre-se ainda que na proposta da OSM as comissões de fábrica
representaram uma alternativa autônoma de direção efetiva dos trabalhadores. Um
balanço pondera os limites da organização de base nas fábricas neste rumo:
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Com base em Gramsci, Vianna (1981: 205) sustenta que: “Essa politização reforça a inclusão da

fábrica no universo supra-estrutural, e ela própria se converte numa arena política específica [...] Esse
domínio antes monopolizado pelo capital, passa a ser disputado pela classe operária. E os conflitos
que aí nascem fundam um direito novo, com a intervenção legislativa do Estado a fim de regulá-los. A
invasão da fábrica pelo direito, arbitrando as disputas entre as duas partes, consiste no tácito
reconhecimento de que ela não é mais território livre do capitalista, e confere à reivindicação da classe
operária de exercer aí sua cidadania”. Ver ainda análise de Dias (1987: 78-102), também abalizados
na crítica gramsciana aos limites da cidadania burguesa e as possibilidades de uma nova cultura e
cidadania do trabalho para uma “nuova civilitá”. Na mesma linha Mota, 1991.
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Sustento-me na formulação essencial de Marx (1984) que aponta “a ação das leis da economia do

trabalho livre e associado”, - uma sociedade civil emancipada, como a forma de superação, - da
perspectiva do trabalho, - na superação da sociedade política do capital.
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Não podemos afirmar que as iniciativas de Comissões existentes [...], já tenham
definições claras no sentido do questionamento da estrutura sindical. Podemos
afirmar com segurança que estas movimentações de comissões tendem a um
enfrentamento. [...] Neste caminho é compreendido o esforço de ampliação de
grupos e comissões de fábricas, interfábricas, intercategorias, fundos de greve,
comandos de greve, etc. vai no sentido de suprir esta lacuna, mas não pode ser
encarado como a própria constituição da organização alternativa. É mais o acúmulo
inicial de forças na criação de modelos e matrizes dentro dos quais o movimento vai
encontrar suas soluções no corpo de uma mobilização mais geral e mais ampla (cf.
doc. “Sobre as eleições sindicais de 84- Metalúrgicos de São Paulo”, OSM - Setor
Sul, outubro/83: 13-14).
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Capítulo IV

O EMBATE POLÍTICO-SINDICAL:
ELEIÇÕES E ARTICULAÇÕES SINDICAIS
NA BASE METALÚRGICA DE SÃO PAULO

Os processos eleitorais no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a partir
de 1978, adquiriram grande relevância política, não apenas pelas dimensões da base
industrial e da categoria do operariado que a entidade representa ("o maior sindicato
da América Latina”)1, mas por ser uma "matriz" duradoura do “modelo” do
sindicalismo de Estado. Como parte e expressão dos conflitos de classe na sociedade
brasileira, as eleições nessa entidade sindical expressaram, com rara clareza, um
quadro das forças sociais e políticas em confronto no período em tela. A análise
cuidadosa das eleições sindicais na base metalúrgica da capital revela ainda a
acirrada disputa político-ideológica entre os vários agrupamentos, sinalizando táticas
e estratégias, alternativas e impasses, enfim, as tendências vencedoras e derrotadas,
definindo e redefinindo os rumos do movimento sindical no país2. No Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, num "modelo reduzido, estava o ensaio, o laboratório
dos conflitos políticos do país", exatamente porque "a história da entidade sindical
condensa grande parte das diferenças, aventuras e desventuras da classe operária
nestes 20 anos de modernização capitalista e ditadura política" (Morais (1986: 9495).

1

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, em 1978, representava mais de 400 mil trabalhadores,

dos quais 50 mil seriam sindicalizados, distribuídos em cerca de 13 mil empresas. A previsão
orçamentária da entidade apontava uma receita de cr$ 122 milhões (em cruzeiros), dos quais cerca de
50% seriam destinados à assistência médica e social.
2

No capítulo I, tratei das eleições sindicais de 1967, - atividade geradora da OSM - e de sua

participação no pleito de 1972; momentos de denúncia tímida do arrocho salarial, em suas
conseqüências no empobrecimento geral dos trabalhadores, das condições a que estava submetido o
operariado acossado pela ditadura e também das práticas do peleguismo. Assinalei a impossibilidade
do OSM em concorrer às eleições de 1975, cerceada pela repressão, pelos condicionamentos da Lei de
Segurança Nacional e pela legislação sindical restritiva.
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Com esta perspectiva, passo a analisar as eleições sindicais ocorridas a partir
do ressurgimento do movimento operário, de 1978, 1981, 1984 e de 1987, esta última
tomada como emblemática da derrota do projeto político-sindical da OSM. Destaco
neste capítulo o protagonismo da OSM na formação e consolidação da CUT, como
uma referência de uma de suas vertentes, no embate de posições no interior do
movimento sindical nos anos 80.

1. 1978: “VENCE MAS NÃO LEVA!”
As eleições sindicais de 1978 ocorreram em meio às primeiras paralisações
nas fábricas metalúrgicas da capital, fazendo confluir para o mesmo campo, o
movimento grevista com as comissões de fábrica, a OSM e a campanha da sua chapa
concorrente às eleições para a diretoria do sindicato.
Unificada em torno das referências criadas no debate sobre o seu programa
básico de 76/77, a OSM preparou-se para o processo eleitoral de 1978, entendendo-o
como uma ação sindical importante no âmbito da luta geral contra a ditadura. A
conjuntura era marcada pela crise do governo ditatorial aberta pelo colapso do
"milagre", que solapava a legitimação do regime e generalizava uma aspiração
democrática, através da intervenção de agências da sociedade civil e parcelas dos
setores médios. O posicionamento da OSM face ao quadro conjuntural se expressa
no importante documento, datado de dezembro de 1977, sobre o significado das
eleições sindicais nas lutas pelas liberdades democráticas do ponto de vista do
conjunto da classe trabalhadora. Os principais pontos problematizados ultrapassam
as necessidades táticas daquela ocasião; vale registrar alguns:
O fato é que a classe operária não conta como classe, com instrumentos próprios de
participação nesta luta. Basta verificar que os canais de expressão que os
trabalhadores encontram hoje não são próprios e autônomos, são aqueles veículos
que tem permitido a setores operários de se manifestarem: a Igreja, a OAB,
organizações estudantis e profissionais, etc. Mas estas participações não significam
fortalecimento do movimento operário, quando muito representam o apoio aos
interesses gerais da pequena-burguesia. Ora, é papel da classe operária ser base de
sustentação de movimentos das classes médias ? [...] Mas é preciso reconhecer que é
interesse imediato e histórico dos trabalhadores, a luta por liberdades democráticas.
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Mas, no estágio das lutas gerais e da organização da classe operária, assumir
diretamente estas lutas sem canais próprios, livres e representativos seria um erro.
Para os trabalhadores seu interesse de classe hoje é a luta contra a estrutura
sindical, pela liberdade sindical e política, liberdade para se organizar no
sindicato, na fábrica e na sociedade. Assim a participação nas próximas eleições
sindicais tem o objetivo político central de fortalecer o programa da OS que defende
estes interesses (cf. doc. “As eleições sindicais e o papel da OS”, OSM, 1977, grifos
do texto).

Indagando-se "em que medida as eleições fortalecem a luta pela vitória do
programa da OS", o coletivo expressava no citado documento, a diretriz de que a
participação da OS em pleitos sindicais, orientava-se pelo ponto básico e
fundamental de seu programa-luta por um sindicalismo livre da tutela e controle do
Estado e da burguesia. "Afinal é a luta pelo programa que justifica a participação
nas eleições", destaca o documento, sinalizando para os riscos de uma postura
legalista, em suas variantes, face aos escrutínios sindicais. (cf. doc. “As eleições
sindicais e o papel da OS”, OSM, 1977).
Afirma-se a importância da inserção da OS no processo eleitoral como uma
possibilidade privilegiada de ampliar o espaço para o exercício de práticas
democráticas do operariado e, neste sentido, inscreve-se nas lutas gerais pelas
liberdades democráticas, com ganhos no enfrentamento não só da ditadura militar,
posto que, direcionada na perspectiva da hegemonia do proletariado para a superação
da ordem burguesa. Os resultados de campanhas eleitorais como momento de luta,
deveriam se traduzir em núcleos operários organizados nas fábricas, base de novas
lutas e de organização. "Uma luta de consolidação, de lançamento, não mais de
sementes, mas de raízes do sindicalismo independente, democrático e de base" (cf.
doc. “As eleições sindicais e o papel da OS”, OSM, 1977, grifos do texto).
O documento atenta para um desafio permanente da luta político-sindical, ao
destacar que as eleições trazem em si, contraditoriamente, elementos para a
articulação entre interesses de uma determinada categoria de trabalhadores e o
conjunto do proletariado. Diretriz que não se pode minimizar, considerando que a
estrutura corporativa do sindicalismo brasileiro “transforma o Estado, através do
Ministério do Trabalho no ponto de encontro das diversas categorias de
trabalhadores, colocando a questão sindical acima do conflito de classe.” Lembra o
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documento, que a organização sindical por categoria está na base de constituição
da própria OS, talvez seu calcanhar de Aquiles; “ela mesma um organismo
definido pelos contornos da estrutura sindical vigente”, com desdobramentos
problemáticos tanto no plano da compreensão teórica e política do seu papel, quanto
no plano prático. A OS nasceu em uma determinada categoria operária e, a partir da
luta dos seus trabalhadores, acumulou experiência para estabelecer as bases de sua
organização e de seu Programa Básico, – que expressa interesses do conjunto do
operariado. Deriva daí o entendimento de que a campanha eleitoral, é um momento
de ampliação da OS e efetivação, desde já, de seu programa unitário:
Se o programa da chapa não é conflitante com o programa da OS; qual é o
problema? O programa de chapa se subordina ao programa da OS, não é o próprio
programa da OS [...] Sabemos que os elementos de futura unidade da classe na
busca de um sindicalismo autônomo estão distorcidos nos programas de chapa (cf.
doc. “As eleições sindicais e o papel da OS”, OSM, 1977, grifos do texto).

Nas eleições de 1978 todas as forças de oposição sindical se reuniram em
torno da Chapa 3,3 que obteve amplo apoio das forças do movimento popular e
democrático, sindicatos4, organizações estudantis, associações profissionais e
intelectuais. Vislumbrando possibilidades concretas de vitória, a Chapa 3 formada
antes da eclosão das greves, definiu programa com um elenco de reivindicações
salariais e de condições de trabalho, ênfase na organização de base, pelo direito de
greve, pela democratização do sindicato, e pela luta contra a estrutura sindical. (cf.
doc. “Programa para as eleições sindicais”, OSM, 27/03/78).Nota-se que nos
primeiros materiais de campanha, os objetivos, programa e pauta de reivindicações
da Chapa, eram ainda genericamente formuladas. À medida que a lei anti-greve era
3

A Chapa 3 foi composta por metalúrgicos de médias e grandes fábricas, alguns militantes históricos

da Oposição e lideranças das principais comissões de fábrica formadas naquelas greves. Foi
encabeçada por Anísio Batista de Oliveira, da Toshida do Brasil; na vice-presidência, Santo Dias da
Silva, da Metalúrgica Alfa, assassinado pela polícia na greve geral de 1979; na secretaria e tesouraria,
os líderes das greves da Massey Ferguson, Hélio Bombardi; da Instron, Fernando do Ó Velozo; da
Philco, Ubiraci Dantas ( o Bira, que no ano seguinte aliou-se à diretoria do sindicato); entre outros.
4

Em 1978, a diretoria dos metalúrgicos de São Bernardo negara apoio à Chapa 3, alegando que uma

diretoria só poderia se relacionar com outras diretorias e não com oposições ! (Cf. doc. "Eleição dos
metalúrgicos - uma avaliação dos últimos doze anos", Leo P. Birk, Quinzena, CPV, 16.03.90).
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derrubada na prática pela ação grevista contra o arrocho salarial e, com a OSM
"trabalhando pela greve", as propostas adquiriram concretude, tornaram-se
possibilidades efetivas de novas formas de protesto, organização e de conquistas
econômicas e políticas. A campanha foi, como já visto, um veículo de propaganda da
reivindicação de "21% de aumento salarial, pelo direito de greve".
A Chapa 25 integrada por metalúrgicos vinculados ou próximos ao PCB, em
muitos pontos das reivindicações imediatas não se diferenciava do programa da
Chapa 3, divergindo nas posições quanto à estrutura sindical e organização de base.
Para a chapa Renovação o problema central era a existência de más diretorias: "Não
concordamos com alguns que acham que o problema é a estrutura sindical. Achamos
que uma boa diretoria pode contornar o problema. Os atuais dirigentes da 'Oposição'
não entendem que mesmo sem termos unidade orgânica, podemos e deveríamos ter
uma unidade de ação frente a elementos acomodados como o Joaquim e outros. Isto
independente das opiniões divergentes que possamos ter quanto ao que fazer contra a
atual estrutura sindical, o grave problema da unidade ou pluralidade, a sindicalização
ampla ou 'crítica', o sindicato 'alternativo' e outros" (entrevista de Cândido Hilário ao
jornal Movimento, "Quem são os divisionistas?" 24/04/78).
A Chapa 1 encabeçada por Joaquim Andrade, teve no assistencialismo
sindical e nas realizações da diretoria (colônia de férias, ambulatório médico,
laboratório e obras do centro de lazer e da sede-escola) o móvel de sua proposta. A
diretoria temia que o antigo desgaste, atualizado pela declarada rejeição da categoria
em greve nas fábricas, resultasse em derrota eleitoral. Por isso, lançou mão de vários
expedientes para impedir eleições verdadeiras: o cumprimento ‘rigoroso’ da portaria
nº 3437 de 20 de dezembro de 1974, do Ministério do Trabalho e uma escandalosa
fraude. As oposições foram impedidas de ter acesso às listas de votação e ao roteiro
das urnas itinerantes, de indicar mesários e fiscais na coleta e apuração dos votos,
além de proferir acusações contra a OSM.. Sua militância resistia tentando impedir,
na raça em vigília na sede do sindicato, a saída das urnas e o prosseguimento do
pleito sem nenhuma garantia de democratização das eleições; mas, foi violentamente
reprimida pela polícia política (DOPS). Em protesto, os membros da Chapa 3 e da
5

A chapa 2 - Renovação, foi liderada por Cândido Hilário de Araújo (Bigode), vinculado ao PCB, e

Walter Schavoni. No ano seguinte seus integrantes se alinharam à diretoria na sua abertura para a
reforma.
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OSM, abandonaram a fiscalização da apuração, para articular um esquema amplo e
público de denúncia da fraude (cf. depoimentos em Faria, 1986: 337-338).
Os resultados evidenciaram fraudes de todo tipo (urnas sem lacre, urnas que
não cumpriram o itinerário das fábricas, não exigência de identidade dos votantes,
etc.)6. Com a denúncia de fraude, a Chapa 3 conseguiu anulação das eleições durante
a apuração das urnas. "Lamento pelos meus amigos ...", com essa declaração,
referindo-se ao diretores do sindicato, o procurador da Justiça do Trabalho de São
Paulo, anunciou a irregularidade do escrutínio (cf. Folha de São Paulo, 02/07/78). A
Chapa da OSM posicionou-se imediatamente contra qualquer tipo de intervenção ou
prorrogação do mandato da diretoria, defendendo novas eleições, a ser aprovada em
assembléia da categoria, dirigida por uma junta governativa composta de
metalúrgicos (cf. boletim da Chapa 3, “Vitória! Anuladas as eleições por fraude!”,
03/07/78). Contudo, o então ministro do trabalho, Arnaldo Prieto, restabeleceu a
validade das eleições e ordenou a imediata posse de Joaquim, configurando uma
verdadeira "segunda intervenção", cujos desdobramentos políticos no movimento
grevista de 1978 e 1979, analisei no capítulo anterior.
Os depoimentos dos militantes destoam entre si na avaliação dos resultados
das eleições de 1978:
— "A Oposição na época estava bem, porque era uma alternativa e
ninguém acreditava no Joaquim. No Sindicato não tinha mais ninguém que
defendesse a posição dele; só o Joaquim. E todo mundo era oposição (o
Bira, o Flores e outros que debandaram em apoio ao peleguismo bem
depois); e na época não havia divisão também" (depoimento de José Geraldo
Ferreira à autora em novembro de 1986).
— "Vencemos as eleições, mas não deu para levar!. A ditadura
impôs o Joaquim até à própria Justiça do Trabalho! A Oposição ainda não
tinha tanta força e reconhecimento, estava aparecendo pela primeira vez
para a categoria, para poder ir até o fim naquela briga [...] A tentativa de
6

Os resultados dos votos apurados foram: - associados em condição de voto, 49.020; -

comparecimento, 44.809; - votos apurados, 36.538; - Chapa 1, 24.551; - Chapa 2, 3.289; - Chapa 3,
7.378; brancos, 299; nulos, 1.061. As eleições e a anulação tiveram coberta pela grande imprensa e
jornais alternativos: Estado de São Paulo, 27-28/06/78; A Gazeta, 27/06/78; Diário da Noite,
23/07/78; Movimento, 24/04 e 29/06 de 78, Em Tempo, 22/07/78 entre outros.
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anular as eleições foi só no jurídico. Mas acho que a Oposição poderia ser
muito mais conseqüente. Eu acredito que se tivesse uma proposta de
resistência radical pela intervenção descarada, poderia acontecer alguma
coisa!” (depoimento de José Raimundo à autora em outubro de 1987).
— "E uma ilusão pensar que a gente ganharia as eleições de 78. [...]
Era impossível vencer com aquele colégio eleitoral viciado, com os
instrumentos de propaganda que tínhamos e com aquele nível de articulação.
Poderia até ganhar no auge da greve que foi em maio, começo de junho,
mas, no taco a taco, não ganhamos. E mesmo os instrumentos de controle da
fraude estavam sendo criados. Nós não tínhamos experiência. A Oposição
vive com a ilusão de que venceu as eleições de 78!" (depoimento de Sebastião
Neto à autora em outubro de 1987).
A Oposição e a chapa 3 estavam integradas nas fábricas; seus militantes
foram lideranças e dirigentes na dinâmica grevista, mas, não contavam com uma
organização de base capaz de sustentar e defender uma possível vitória nas urnas.
Resistir e enfrentar a intervenção do governo militar exigiria, naquele momento, uma
articulação mais ampla do movimento sindical, ainda dando os primeiros passos na
quebra de seu isolamento. As reações se restringiram à ações judiciais, que teve o
mérito da denúncia e visibilidade pública, da defesa das práticas democráticas no
espaço operário e sindical e, na obtenção do apoio e solidariedade de outras forças e
agências políticas, que se aproximaram da OSM em respeito às decisões legais e à
institucionalidade, reconhecidas como necessárias e fundamentais no âmbito geral da
luta pela democracia. 7 Portanto, a unidade da oposição existente na época, de que
fala o militante, foi dada sobretudo pela luta contra a ditadura militar, da qual a
gestão ditatorial do sindicato e o peleguismo eram um dos seus mecanismos na
relação com o conjunto dos trabalhadores. O processo eleitoral na base metalúrgica
de São Paulo, no contexto da distensão e abertura do regime militar já introduzia, em
7

Para marcar posição, a Chapa 3 entrou com ação de mandato de segurança na tentativa de anular o

ato ministerial. A OSM começava a contar com apoio e assessoria jurídica, em especial de Gilda
Graciano, advogada que aderiu à causa dessa militância e foi um dos importantes esteios ao logo de
sua trajetória. Boito (1991a : 166, grifos do texto) identifica nas batalhas judiciais, corriqueiras na luta
contra o peleguismo dentro dos limites do sindicato de Estado, uma manifestação do comportamento
legalista do sindicalismo: nas quais “os trabalhadores e ativistas convertem-se em fiscais da –
execrada – legislação sindical”.
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seus vários componentes, o quadro dos conflitos políticos que experimentaria a OSM
e, sinalizava o quanto seria acirrada a luta contra a estrutura sindical e suas forças de
sustentação, no interior do próprio sindicalismo. Conclui Morais (1986: 99):
A 'velha guarda' de Joaquim, os empresários, o próprio aparato governamental
certamente analisaram o fenômeno das greves e do abalo do velho dirigente. A partir
daí se inaugurará uma delicada e custosa operação de ajustes das formas de
dominação e controle aplicadas sobre os metalúrgicos paulistanos.

2. A OSM SOBREVIVE NAS FÁBRICAS
2. 1. Eleições sindicais de 1981: a Oposição é referendada nas fábricas
No capítulo anterior, analisei o processo de renovação no sindicato dos
metalúrgicos de São Paulo, resultado da aliança entre sua diretoria e setores de
esquerda, desencadeado a partir da greve geral de 1979. Destaquei a prática cotidiana
da resistente OSM face a estas mudanças e às articulações sindicais que se
processavam, cotejando com a situação salarial e de trabalho do operariado no
quadro de crise recessiva e das tentativas de "pacto social" da burguesia e governo.
Nesse quadro, as eleições sindicais de 19818, em suas propostas, processo e
resultados, aceleraram a modernização conservadora do sindicato, carreando novos
desdobramentos para as forças em conflito.
O quadro de dificuldades para o campo das oposições disputar as eleições
sindicais eram grandes. Primeiro, as restrições e exigências da legislação na
formação das chapas e para os candidatos (dois anos de trabalho na mesma base
sindical, estar empregado na ocasião do registro da chapa, ser sindicalizado a mais de
seis meses, entre outras) que, associadas à ameaça da Lei de Segurança Nacional,
8

Sobre as eleições de 1981, ver programas das chapas, boletins e jornais, campanha e resultados atas

de assembléias, reuniões, notícias na imprensa e jornais alternativos; contendo toda a documentação
da Chapa 2 ver Dossiê “Eleições e Metalúrgicos/São Paulo 1981”, CPV, São Paulo, 1982; Dossiê
“Eleições dos Metalúrgicos de São 1978- 90”, CPV, agosto/90, com documentos de balanço s e
avaliações de vários agrupamentos e tendências políticas e sindicais envolvidas. Ainda, Martins
(1982, Trabalhadores Urbanos no Brasil (1981) Aconteceu).
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podiam eliminar chapas e candidaturas combativas e incômodas à ordem. A mesma
legislação ainda assegurava vantagens para as composições que detinham o controle
da máquina sindical: só uma diretoria acessava as listas de associados, podendo
democratizá-las ou não com os adversários, assim como em relação à indicação de
mesários e fiscais.
No caso dos metalúrgicos de São Paulo, havia um outro obstáculo a ser
enfrentado: a divisão de posições e tendências políticas no interior do movimento.
Naquele momento era claro que nenhuma chapa de oposição poderia vencer as
eleições separadamente, portanto, impondo-se a necessidade de uma chapa unitária,
capaz de enfrentar a disputa com a diretoria e aliados da Unidade Sindical. Para isto
formou-se o Movimento Pró Chapa Única, proposta aprovada no II. Congresso da
OSM em 1980, articulando as várias tendências e agrupamentos do campo das
oposições na base metalúrgica da capital.
Integravam esta frente eleitoral: a OSM, os metalúrgicos do grupo Alternativa
Sindical, da Pastoral Operária, dissidência "prestista" do PCB, militantes vinculados
ao Partido Comunista do Brasil (PC do B) e Liberdade e Luta. A OSM defendia
nessa articulação, a preparação de uma campanha eleitoral orientada por princípios
da democracia operária, tendo o programa e a formação da chapa definidos em
convenção, garantindo as decisões com base na representatividade na categoria e nas
fábricas e repudiando uma organização pela cúpula ou a instalação de uma
"federação de esquerdas”.
A discussão sobre o eixo da campanha oposicionista, localizou-se sobre os
seguintes pontos: 1- as bandeiras políticas e econômicas já consagradas no recente
movimento sindical, com questões relativas à luta contra o arrocho salarial, contra o
desemprego, contra qualquer forma de pacto social, pela jornada de 40 horas
semanais, pelo direito de greve, liberdade sindical, pelas comissões de fábrica
independentes. 2- bandeiras da democratização do sindicato. Pretendia-se uma
campanha para apresentar à categoria uma proposta de sindicalismo alternativo,
democrático e independente.
O esforço de unificação, contudo, não foi alcançado. O deputado eleito pelo
MDB, vinculado ao PC do B, o ex-metalúrgico Aurélio Peres, lançou-se para
presidência da chapa de oposição, com o apoio do jornal "Tribuna de Debates", à
revelia do Movimento Pró Chapa Única, que ainda tentou uma reaproximação. Mas,
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os representantes do seu grupo, rejeitavam o encaminhamento para votação da chapa
em assembléia do conjunto das oposições, exigindo a indicação de Aurélio para
'cabeça' de chapa e mais sete cargos, além do veto de nomes de militantes da OSM,
com a justificativa de que um sindicalismo forte exigia maior homogeneidade na
composição de chapa e direção sindical. Desligando-se do movimento unitário e de
seus mecanismos democráticos, estruturou-se a Chapa 3 - liderada por Aurélio Peres,
com integrantes e apoio do PC do B 9, autodenominado-se "União Metalúrgica - Pela
renovação e fortalecimento do nosso sindicato!”.
Na avaliação da frente, o esforço político de unificação com o PC do B foi
enfrentado com ingenuidade, pelo temor de que o racha tivesse conseqüências
maiores ou, por concepções de que para derrotar a diretoria valia uma aliança a
qualquer preço. A Oposição subestimou o fato de que os partidários da Chapa 3
apostavam na implantação de sua corrente política no movimento sindical,
sinalizando para os obstáculos e impossibilidades de unificação (cf. Documentos de
avaliação da campanha eleitoral, Dossiê , 1981).
A demais forças de oposição formaram a Chapa 2 - "Oposição Sindical
Metalúrgica Santo Dias", com o símbolo do Luta Sindical e foi liderada por
Waldemar Rossi.10 O programa e composição da chapa, diretrizes para a campanha,
9

PC do B lançava uma chapa própria, conduta política adotada pelo partido em eleições sindicais de

outras categorias em todo o país, quando encontravam dificuldades na composição com diretorias. No
caso dos metalúrgicos de São Paulo, a divisão teve raízes nas divergências políticas e na histórica
fragmentação das esquerdas. Mas o racha não foi nem justificado e nem debatido com as demais
forças e significou uma prática autoritária, com métodos de "fatos consumados" numa batalha de
nomes, transformando a disputa eleitoral numa "renovação" e "troca de dirigentes". Ver Morais, 1981,
Em Tempo, 12/08/81. No plano da luta política geral, o PC do B defendia a formação de uma frente
democrática - “Tendência popular" - dentro do PMDB, e condicionava a luta pela mudança da
estrutura sindical "à implantação de uma democracia através da Constituinte no país" (cf. depoimento
de Aurélio Peres, "Os metalúrgicos debatem suas divergências", Folha de São Paulo, 09/07/81).
10

Integrante da OSM desde sua origem, coordenador nacional da Pastoral Operária e membro da

Comissão Justiça e Paz de São Paulo, Rossi concorria pela 3ª vez (1967 e 1972) como liderança da
chapa de oposição. Integravam a chapa outros militantes históricos, além de metalúrgicos indicados
pelas empresas com maior organização, entre eles, Anísio Batista, Hélio Bombardi, Fernando do Ó,
Pedro Pereira (Pereirinha), José Prado de Andrade (Zico), Miguel Tadeu de Carvalho, Jorge Luís, e o
histórico sindicalista Sante Conte (atuava no movimento desde os anos 50, aposentado e militante da
OSM), Cloves de Castro, Sebastião Lopes Neto. E pela primeira vez, a chapa da Oposição
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indicação da comissão executiva e das comissões de trabalho, foram definidos em
assembléia com a representação de cerca de 250 fábricas.
A composição da chapa da diretoria do Sindicato, aparecia renovada; além da
permanente geração 64 dos antigos dirigentes, incorporava novos nomes garantidos
pela aliança e reforço político da Unidade Sindical., O PCB definia sua tática
eleitoral e de concentração de esforços partidários nas eleições de 81, como um dos
principais eventos político-sindicais, com a certeza da vitória:
Nossas alianças nos metalúrgicos realizam nosso esquema principal de alianças na
sociedade [...] Um dos elementos positivos da campanha será o fortalecimento da
nova diretoria na estrutura sindical vigente, melhorando suas condições na
intervenção na Federação e Confederação, nos processos unitários de organização da
classe operária que visam a criação da Central Única dos Trabalhadores. [...]. A
vitoria deverá ser esmagadora, de modo que a eleição se converta em um momento
de unidade da categoria em redor da plataforma de lutas e da diretoria eleita;
buscaremos a vitória em primeiro escrutínio (cf. doc. "O que conseguimos e o que
queremos", abril/1981, Metalúrgicos de São Paulo, CRM do PCB, dez/1983, grifos
meus).

A divisão e divergências no campo das oposições em 1981, facilitaram a
condução da chapa situacionista que, aproveitava da cisão e usufruía das vantagens
garantidas pelo aparato de sindicalismo de Estado, em especial o cumprimento fiel da
legislação restritiva 11, através do controle exclusivo da relação dos votantes, urnas,
indicação de mesários, etc. pela diretoria.

Além disso, utilizou abertamente a

máquina sindical (todos os recursos de infra-estrutura) e amedrontou os associados,
induzidos a crer que se a oposição (chapa 2) vencesse, o serviço médico gratuito, e
outros serviços prestados seriam extintos (cf. "A disputa da máquina eleitoral",
Jornal Movimento, 12/06/81).

incorporava duas mulheres metalúrgicas, operárias de grandes empresas, a militante da OSM, Maria
José Soares, da Bosch e Edna de Oliveira da Villares. Contudo, essa presença não representou uma
ação própria para a situação das mulheres nas fábricas e no sindicato.
11

Com o objetivo de democratizar o processo eleitoral e evitar fraudes na votação, a Chapa 2

empetrou dois mandatos de segurança contra a diretoria (chapa 1), que a obrigasse a fornecer as listas
de votantes e a conceder mesários e as listas de votantes para as duas chapas de oposição. Mesmo sob
ação da justiça, a diretoria se recusava a cumpri-las.
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Todos estes elementos condicionaram a disputa eleitoral e os resultados
reveladores da votação, demonstrados no quadro A, detendo-me em alguns das seus
aspectos. Apresento adiante uma avaliação das eleições de 1981, confrontados com
as de 1984, que guardam entre si uma linha comum, seguindo o estudo exploratório
de Morais, realizado a partir das informações dos arquivos da OSM (1986: 103-107).

QUADRO A - Resultados gerais eleições sindicais 1981
1º escrutínio

Voto nas fábricas

Chapa 1

Chapa 2

Chapa 3

Chapa 1

Chapa 2

15.354

13.901

6.303

16.698

18.525

5.949

1.555

791

5.999

1.768

21.303

15.456

7.094

22.697

20.293

Voto na sede
Total

2º escrutínio

Fonte: Morais (1986:103).

Como demonstra o Quadro A , as chapas 2 e 3 juntas obtiveram mais de mil
votos que a Chapa 1, embora nenhuma delas atingisse maioria absoluta. No segundo
escrutínio a chapa 3, minoritária, retirou-se da disputa, apoiando parcialmente a
Chapa 2.
A Oposição foi referendada pelo voto nas fábricas do operariado metalúrgico
"da ativa", derrotando aí a chapa situacionista. Parcela dos trabalhadores das grandes
empresas (Villares, Metal Leve, Arno, Aliperti, MWM, Ford, Wolks) rejeitaram
prontamente o "sindicalismo responsável e maduro"da diretoria louvado pelo poder,
apesar da atuação da rede de ativistas - os "Desce o Malho" - e de contar com uma
assessoria profissional. No 2º escrutínio, a oposição absorveu cerca de 80% dos votos
de fábrica concedidos à chapa 3 na primeira votação, "parecendo indicar que esses
votos não eram "votos de Aurélio", mas votos contra a situação", como indicou
Morais (1986: 106). A reeleição de Joaquim dos Santos Andrade se deu com uma
estreita margem de votos adiante da Chapa 2 (apenas cerca de 5% dos votos válidos)
e, só foi possível pelo voto majoritário recebido dos aposentados, metalúrgicos de
pequenas oficinas, fabriquetas e alguns poucos redutos tradicionais e locais de
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concentração do maior número de associados, com na Mooca, expondo as bases
sociais “atrasadas” e dispersas do peleguismo, que pondero adiante.
No balanço da campanha eleitoral, o PCB reconhecia ter subestimado o
potencial eleitoral da oposição e interpretava os resultados como uma divisão de
votos e não da categoria, definindo as novas tarefas: "garantir uma política que
fortaleça a unidade entre as várias forças políticas da nova diretoria [...]; redobrar os
esforços na modernização do sindicato [...]; lutar contra a recessão e desemprego
forjando uma ampla frente dos trabalhadores aos empresários, capaz de impor recuos
e derrotas à política recessionista do governo [...]" (cf. doc. Balanço Eleitoral,
agosto/1981, em Metalúrgicos de São Paulo, ) Ainda que "o pelego reine mas não
governe", como esperavam os oposicionistas, a vitoria eleitoral significava o campo
aberto para a consolidação do projeto de modernização do sindicato, possível graças
à aliança do velho dirigente com os agrupamentos articulados na Unidade Sindical.
A avaliação realizada pela frente que compôs a Chapa 2, centrou-se na
formação da chapa, desenvolvimento da campanha, propaganda e resultados em
relação aos objetivos e propostas para o processo eleitoral, destacando-se alguns
aspectos. (cf. docs. Avaliação das eleições sindicais - setor Moóca; setor Sudeste
(09/08/81); Relatório do Seminário de avaliação da campanha eleitoral - frente da
chapa 2, agosto/81).
Em primeiro lugar enfatizou-se a falta de clareza quanto aos objetivos do
pleito, - ganhar as eleições e combater a estrutura sindical -, tendo como
conseqüência, posturas e práticas diferenciadas, ambíguas e divergentes. Uns "viam a
eleição como um momento específico de luta contra a estrutura sindical e ganhar o
sindicato era questão de honra [...] apostaram tudo desde o primeiro momento,
garantiram votos, ânimo, combatividade". Outros "relegaram a questão eleitoral a
plano secundário no combate a estrutura; não viram a importância política [...]
subestimaram a capacidade de mobilização da frente entrando na campanha prá
valer apenas ao final" (cf. doc. Relatório do Seminário de avaliação, frente da chapa
2, agosto/81).
As avaliações destacaram a fragilidade e vacilação em garantir a direção e
controle da campanha, manifestas na ausência de uma linha política no material de
divulgação da Chapa; no baixo protesto quanto ao uso da máquina sindical pela
chapa da situação; no 'silêncio' em relação ao divisionismo dos partidários da chapa
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2; na priorização das medidas jurídicas em detrimento de ações diretas. A
propaganda restrita ao aspecto sindical foi considerada por alguns, produtiva
eleitoralmente, pela denúncia do peleguismo, mas, com algumas restrições aos
boletins que incorreram apenas em “xingamento ao pelego’. E os pontos negativos:
falta de material específico destinado às trabalhadoras metalúrgicas; material
repetitivo e sem alterações de conteúdo no 2º escrutínio; o cunho assistencialista e
oportunista do material para os aposentados, contrariando às posições da OS.
Para a frente eleitoral de 81, a derrota da chapa da Oposição teve alguns
condicionantes: - trabalho nas fábricas ainda limitado e sem articulação, apesar da
vitória nas fábricas; - trabalho sindical precário quanto à sindicalização (por
divergências internas, a base sindical efetiva da OS não era sindicalizada) e às
atividades sindicais (por pressão e controle da diretoria); - falta de uma proposta
política clara que considerasse a conjuntura e a situação dos trabalhadores; - a
existência de duas chapas de oposição; - o descrédito na possibilidade de ganhar as
eleições e de fortalecimento da organização da categoria; - a ausência de uma nova
tática eleitoral no 2º escrutínio (cf. Relatório do Seminário de Avaliação, agosto/81).
No entanto, nenhum documento registra uma avaliação mais aprofundada
destes fatores que, diferenciados entre si, foram tomados como se tivessem o mesmo
peso na derrota eleitoral com conseqüências posteriores para o trabalho da OSM. Os
equívocos e falhas apontadas eram a manifestação de uma prática que demonstrou
inconseqüência política, com resultados danosos. Parcela da militância primeiro
apostou que iria ganhar tudo e, depois que havia perdido tudo! Como se pode
apreender das avaliações, o processo eleitoral de 1981 reafirma um dilema
permanente da OSM e as dificuldades internas aparentemente insuperáveis, como
articular a atuação nas fábricas com as atividades sindicais. Estas eleições abriram
feridas no coletivo, gerando críticas e auto-críticas dolorosas. Recorro à interpretação
dos militantes em seus depoimentos:
— “Em primeiro lugar a chapa do Aurélio realmente levou à derrota.
Este erro político principal tem que ser creditado ao PC do B. [...] Tenho
também muito claro que em 1981, com mais empenho dentro da oposição, a
gente teria ganho o sindicato ...precisava de mil e poucos votos! A gente não
se prepara para ganhar as eleições. Não se conseguia entender que
precisava de um trabalho sistemático na organização das eleições. Se for
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contar a história da campanha de 81, é inacreditável a nossa precariedade
em tudo; sem nada: de local a listas de pessoal de fábrica, contatos, apoio,
material, documentação que expressasse o trabalho do dia a dia. A oposição
sobrevivia pelo impulso forte que vinha das fábricas. [...] Na verdade acho
que a oposição tem uma visão idílica da sua relação com as bases. Tem
dois componentes aí, um é que a estrutura sindical cai como um todo. A outra
é sempre achar, embora nunca tenha se expressado claramente, de que o que
importa é o trabalho de massa, ganhar o sindicato é resultado! A oposição
sempre espera que as amplas massas trabalhadoras a levantem para ela
arrebentar a estrutura sindical. [...]. O que importa é avaliação nas
fábricas, são as inter-fábricas ( o que até hoje não conseguimos
organizar!); eleição é um acidente de percurso obrigatório! E quando vão
chegando as eleições se coloca o dilema; ganhar ou não ganhar as eleições,
ou só marcar posição.

Acho claramente que em 81, as eleições foram

perdidas, além da questão do Aurélio, por causa do pouco trabalho dos
companheiros da oposição, particularmente na zona sul, onde a chapa não
tinha suporte. [...] e surpreendentemente (o que não é mérito do trabalho na
zona sul) a chapa 2 estourava na votação. Isto porque tinha o impulso das
greves e porque é uma região diferente, como a Oeste, pelo tipo de fábrica,
tem um operariado jovem. [...] Alguns parecem não compreender que
ganhar este sindicato, é tirar uma pedra de sustentação da estrutura. E não
compromete em nada ganhar este sindicato. [...] Esta visão praticamente
acabou aí em 81, mas ficaram as feridas para.... 84 e 87. Era tarde".
(depoimento de Sebastião Neto concedido à autora em outubro de 1987).
— "Em toda eleição, sempre há uma pequena parcela da oposição
que não participa, só nos últimos dias, ou participa fazendo corpo mole.
Aconteceu sempre. Porque o processo eleitoral é sempre um processo muito
traumático e para quem defende a proposta da oposição exige determinadas
atitudes que muitas vezes são contraditórias ou pelo menos aparecem como
muito contraditório. Para alguns são contraditórias mas engolíveis, para
outros são um sapo muito grande para engolir. [...] No nosso meio existe
uma tradição de pureza política e ideológica muito grande.[...] Por defender
os princípios de democracia operária, de autonomia e tudo mais com muita
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radicalidade, chegamos a um ponto que qualquer mosquito que tem de
engolir vira um sapo e, é obvio, não engole. Nós estamos acostumados a
recusar mosquitos [...] Isto foi mais do que suficiente para perder todas as
eleições. [...] Em 81 foi assim, faltavam 1000 votos, dava para ganhar , era
uma brincadeira!". (depoimento de Vito Giannotti dezembro de 1987).
— "Participar das eleições foi sempre uma tarefa para a oposição, é
uma forma de disputar a direção da categoria. Não há nenhum dilema. Eu
nunca vi nenhum documento dizendo o contrário. Corpo mole... é até possível
que tenha ocorrido em algum setor, depende da avaliação. Se acha que vai
perder não trabalha! Nas últimas eleições muita gente não trabalhou no 1º
escrutínio, no segundo já se trabalhou. Propostas para ganhar as eleições
nós temos, se não ganhou é outra discussão. Não é porque se fez corpo mole,
trabalhou demais ou de menos. É realmente porque a categoria ainda não
está acreditando na oposição. Se a gente não participar de uma eleição como
a dos metalúrgicos de São Paulo, não tem sentido ser Oposição, melhor
então fundar um partido!" (depoimento de Geraldo, concedido à autora em
novembro de 1987).
— "A gente vai para as eleições para ganhar. E todo o trabalho de
organização de base se dilui, é atropelado porque está tudo voltado para as
eleições.

Na minha visão há sempre um prejuízo muito grande a cada

eleição que passa, mesmo com a votação que alcança, com a referência que
passa a ter. Porque a Oposição nunca conseguiu dar uma continuidade do
trabalho que existia antes, é sempre um recomeçar após cada eleição. Acho
que é por causa da derrota. Se a Oposição vencesse seria diferente?"
(depoimento de Maria José concedido à autora em novembro de 1987).
A troca de diretoria e a ocupação da direção sindical são, sem dúvida, um
passo decisivo para a recolocação do movimento operário em novas bases. "O grande
erro em que incorrem alguns companheiros foi transformar este aspecto e este
interesse no interesse fundamental e decisivo de qualquer campanha eleitoral, no
objetivo final a que todos os outros se subordinam.". Partindo deste suposto, outro foi
o balanço de 1981, realizado pelos militantes da zona Sul e registrado em documento
dois anos depois, já na preparação para as eleições de 1984.
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Da idéia de que o fundamental era ganhar o sindicato derivou a defesa de um
assistencialismo modificado e 'melhorado' e não na rejeição ao assistencialismo
sindical (claro ! assistencialismo 'dá voto'). Combateu-se acirradamente o pelegomor, e apenas tímida e ocasionalmente se atacou a estrutura cuja encarnação é o
pelego-mor [...] Ora, fazer uma campanha com tal orientação só pode reforçar a
idéia do papel fundamental do sindicato, e não de um sindicato transformado,
reconstruído em novas bases, e sim o sindicato que está aí com uma outra diretoria.
Poderíamos [...] até mesmo ganhar o sindicato sem incorrer nesta visão e postura.
Bastava confiar na capacidade de discernimento da classe, compreender que o seu
ódio ao pelego-mor já é hoje a característica de uma nova situação, de uma nova
consciência que não se sustenta com palavras vazias e propostas ocas. [...]. O
inimigo tem mesmo de ser massacrado, vilipendiado, reduzido à sua verdadeira face.
Mas, mais importante do que isso, é mostrarmos a nossa face verdadeira, a face do
que defendemos. O oportunismo só cria vitórias aparentes e frágeis que são varridas
ao primeiro vento. Os metalúrgicos de oposição não perderam apenas aquela batalha
em 81. Na medida em que transformaram a batalha na própria guerra, perderam
quase tudo que haviam construído penosamente. Suas forças se dilapidaram, não
houve uma aglutinação firme e real de novos adeptos na campanha de 81 e a classe
operária saiu dela tão desarmada como antes para enfrentar seus inimigos de dentro
e de fora do movimento (cf. doc. “Metalúrgicos de São Paulo - Sobre as eleições
sindicais de 84”, Setor Sul, OSM,out/83, grifos do texto).

Com o seminário de avaliação da campanha encerravam-se as atividades da
Chapa 2 - "Oposição Sindical Metalúrgica Santo Dias" e, concluía-se pela
continuidade da Frente, considerando o novo quadro de disputas que demarcava o
movimento operário e sindical brasileiro naquele momento. "A divisão no
movimento sindical e o difícil momento que atravessamos (desemprego, 40horas,
questão da previdência social, etc.) e de seu enfrentamento (greve geral, campanhas
salariais, greve geral, CONCLAT, CUT, etc.), colocam a questão da união do polo
classista como prioritária" (cf. Relatório cit. ag/81).
Concluindo, a vitória da Oposição nas fábricas resultou, em grande parte, da
experiência e do impulso das greves gerais de 1978/1979; representando um
fortalecimento de forças da categoria contrárias à prática da diretoria sindical, - um
voto anti-pelego -, que encontrara nas eleições de 81, a primeira possibilidade de
manifestação, apostando numa proposta que encarnava o sindicalismo comprometido
como seus interesses. A consolidação deste referendo fabril impunha-lhe novos
desafios no plano imediato do cotidiano das lutas e da organização de base, e no
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plano geral da construção de um campo de classe independente, democrático e de
massas.

2.2. A ofensiva do Sindicato e a disputa com a OSM nas fábricas
Após as eleições, a base sindical metalúrgica de São Paulo foi marcada pela
ação ofensiva da 'nova' diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos dando continuidade à
disputa com a OSM, agora por dentro das fábricas. A estratégia para avançar no
processo de modernização do sindicato, cuja proposição, formulada pela política
sindical do PCB,12 se sustentava no enfrentamento da heterogeneidade e diversidade
da categoria no município, através do contato direto de seus diretores setoriais, da
descentralização da ação sindical, controle e difusão massiva de informações
(Nogueira: 1990: 137-147). As novas iniciativas foram: lançamento de um
Suplemento Semanal do jornal O Metalúrgico (25/03/82) para apoio ao trabalho dos
diretores nas empresas; mudança do nome da coluna "Desce o Malho" para
"Sindicato nas Fábricas" 13; dinamização do trabalho nas subsedes (Liviero-Ipiranga,
12

Documento assinado por Metalúrgicos Comunistas de São Paulo explicitava: "Os comunistas tem

dado uma contribuição significativa nestas transformações e no avanço da política do sindicato. [...]
sua base política foi a disposição da Direção do Sindicato em elaborar e colocar em prática um plano
de ação sindical: reorientar o trabalho assistencialista e clientelista para uma ação permanente de
mobilização e organização dos trabalhadores nas fábricas; redirecionar o trabalho sindical que
priorizava as pequenas e médias empresas para a concentração da ação junto aos trabalhadores das
grandes empresas; contratação de jornalistas, economistas, médicos etc., para dar suporte técnico à
ação sindical; abertura para as forças políticas que se dispusessem a trabalhar lealmente em conjunto
com a diretoria [...]. Os resultados da nova organização do Sindicato [... ]: cresceu a influência do
Sindicato na zona Sul, reduto tradicional da Oposição Sindical. As recentes greves nas empresas [da
região] foram deflagradas sob o comando do Sindicato; [...]; todas essas iniciativas convergem para a
construção das bases materiais e funcionais de um sindicato representativo, independente, implantado
e organizado nas empresas; junto aos trabalhadores e influente na sociedade [...] Em relação à
Oposição Sindical [...] apesar da expressiva votação da OSM, a derrota agudizou a divergência, por
outro lado, todo o Plano de Ação Sindical reduziu drasticamente seu campo de ação". (cf. doc.
Avançar na Luta, agosto de 1982, Metalúrgicos de São Paulo,dez/83).
13

Curiosa mudança, revelando a preocupação em apagar a imagem veiculada pelas inúmeras

denúncias de violências praticadas literalmente pelos 'desce o malho' e apresentar uma face renovada.
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Lapa, Vila Prudente, Santo Amaro e Socorro); redivisão cuidadosa dos setores (a
zona Sul foi dividida em três setores) que passaram a treze; criação do Centro de
Pesquisas sobre a Saúde do Trabalhador Metalúrgico -CEPESAT. À medida em que
os metalúrgicos retomavam as greves por fábrica, registradas no capítulo anterior, a
'nova' diretoria absorvia algumas críticas, propostas e, até estilo da Oposição,
evidentemente filtradas pela sua linha políticas, numa tentativa de aniquilá-la, além
de confundir a categoria.
As dificuldades da OSM acentuaram-se nos anos seguintes, a começar pelas
demissões dos militantes que haviam integrado a chapa da oposição e das principais
lideranças. Como sempre ocorria nos momentos de derrota, acrescida pela fraca
mobilização na campanha salarial daquele ano, a militância retornou às fábricas,
dirigindo-se à formação de novas comissões e rearticulação de suas forças e áreas de
apoio. A OSM buscava imprimir uma nova vitalidade ao seu protagonismo.
Introduziu a coluna "Porque somos Oposição" (a partir do nº 27, junho de 1982 do
jornal Luta Sindical), de caráter editorial, em geral escrita pelos membros da
coordenação. Os pequenos artigos demarcavam as diferenças de concepções e
práticas entre a OSM, diretoria do sindicato e outros setores do sindicalismo,
esclarecendo e fundamentando os pontos centrais de sua linha, como as comissões de
fábrica que, naquele momento, se tornara um pomo central de disputa. A prática da
diretoria em relação a estes organismos, no novo alinhamento, procurava influenciálos e boicotar os que contavam a com a participação dos setores de oposição, como já
abordado. O embate OSM e diretoria do Sindicato, de fato, passava a se processar no
cotidiano fabril, incidindo também no controle e participação nas comissões de
fiscalização de horas, comissões de negociação, CIPAS14 e outros meios.
O debate interno da OS, no período, iria expressar este quadro de confronto,
abrindo uma incisiva autocrítica face ao não cumprimento das Teses do I Congresso,
ao recuo e às ambigüidade de sua conduta quanto à construção de alternativas à
14

Verifica-se neste período que as diretrizes da OSM introduziam a defesa da participação nas

CIPAS; organismos tido como 'patronal', mas, no desenvolvimento da luta fabril, em várias situações
foram 'conquistados' pelos trabalhadores, assumindo tarefas de organização, com combatividade e
representatividade comprovadas As eleições para cipeiros e as lutas desencadeadas em torno das
condições, segurança e saúde do trabalho tornaram novos espaços de organização nas fábricas. Ver o
livreto: A CIPA e a Justiça do Trabalho, OSM-SP,1983.
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estrutura sindical. É necessário se ater ao debate de 82/83, devidamente cotejado com
a prática desenvolvida, visto que, assumiu o caráter de um balanço da capacidade da
OSM objetivar sua linha sindical, no momento em que o movimento operário e
sindical apresentava significativas inflexões.
Um pequeno documento15 do coletivo da coordenação da OSM, tomando
como referências as Teses de 1979 e 1980, abre o debate e problematiza algumas
questões:
Desmantelar a estrutura sindical. O não enfrentamento desta questão levou a OS a
omissões sérias nos últimos períodos de lutas. Nos boletins e no próprio LUTA
SINDICAL, esta questão do enfrentamento político como o regime é
reconhecidamente insatisfatório. Vejamos um exemplo: na nossa greve de 1979 foi
assassinado o companheiro Santo. O movimento deu a resposta possível no
momento, porém a OS até hoje não ASSUMIU nenhuma campanha junto às massas
que denunciasse o caráter de classe do assassinato [...].
E construir uma nova, independente dos patrões e do governo, a partir da
organização de fábrica", continuam as Teses. [...] Se a organização por fábrica é
uma questão estratégica para a OS, sua prática se mostrou desvinculada dela nestes
últimos três anos. Onde está presente a estratégia [organização nas fábricas] na nossa
prática? Primeiro, este trabalho é de responsabilidade individual, sem que haja uma
15

Este documento “Introdução ao debate - para avaliação dos setores” (Coordenação da OSM,

abril/1982), foi inicialmente elaborado por Cleodon Silva e assumido pelo coletivo da Coordenação.
Citado no capítulo II, parece-me importante enfatizá-lo novamente destacando outros aspectos na
linha de um balanço da prática em relação às Teses . Em outra comunicação posterior, do mesmo
militante, a autocrática foi mais incisiva: "O papel que a OSM atribui aos Grupos de Fábrica é a pedra
basilar de toda proposta alternativa de sindicalismo. No entanto, a sua prática não corresponde às suas
teses. Se num primeiro momento ela anima a formação dos Grupos de Fábricas, num segundo ela os
destrui, não permitindo que avancem na representação e condução das lutas. A OSM tem
sistematicamente substituído os Grupos de Fábricas, tanto na direção como na ação. Ora, se um
grupo não assume seus boletins e não se estrutura para as lutas, não é um Grupo de Fábrica; é um
mero instrumento, são organismos castrados que não passam de tarefeiros de um centro mandante.
Essa prática é o leito natural do paternalismo e do cupulismo. A grande conquista da OSM foi
conseguir um espaço próprio na categoria. Só que este espaço, esta referência deveria ser ocupada
pelo seu legítimo representante: A INTER-FÁBRICA, a articulação dos grupos e comissões de
Fábrica. [...]. Em contrapartida, a OSM é "representada" na Comissão Pró-CUT, na Anampos, etc."
(cf. doc. “Trabalho de Base em Discussão”, 25/02/83, Cleodon Silva, grifos meus).
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discussão organizada deles nos diversos organismos da OS, exceto nos momentos de
luta. Nenhuma linha de atuação nas fábricas foi estabelecida, ficando totalmente por
conta da experiência e capacidade de cada militante - e com agravantes: a
cristalização da visão de que 'este é o meu trabalho' [...] Segundo, podemos verificar
que estes organismos, grupos e comissões não influem nas decisões do trabalho
diário da OS. Mesmo nos momentos de mobilização, o papel que estes organismos
cumpriram não foi o que as Teses lhes atribuíram. A ação da OS, no sentido de
estabelecer uma ligação efetiva entre eles e criar condições para que eles passassem
a dirigentes do processo, não passou de tentativas [...]
No 2º Congresso da OSM-SP (1980) foi reafirmada a necessidade de se garantir um
grupo clandestino mesmo com a existência da comissão de fábrica. Porém esta
prática não tem se desenvolvido. Normalmente se joga tudo numa luta por
bebedouros ou equiparação salarial, sem pensar na continuidade da organização"
(cf. doc. “Introdução ao debate - para avaliação dos setores”, Coordenação da OSM,
abril/1982, grifos do texto).

O debate deste balanço e definições para o estabelecimento de uma linha mais
sólida e de revitalização da OSM, foi longo e lento; só no ano seguinte ganhou
fôlego e desdobramentos práticos na atuação fabril, intercalados com intervenções
nas articulações intersindicais em curso. Centrado em um leque relativamente amplo
de questões gerais e específicas16 e orientado em especial pelas Teses de 1979, o
debate avançou ao demarcar com maior clareza o caráter de OSM, seu significado e
relação como os organismos de base e com o sindicato:
16

Questões estas que iam das análises mais gerais da conjuntura (crise econômica, o processo político

da transição democrática), repercussões e efeitos sobre o conjunto da classe trabalhadora e do
movimento (situação da categoria, desemprego e lutas específicas), tendências do movimento político
e sindical (posicionamentos frente à política de conciliação de classe ou enfrentamento de classe), a
prioridades políticas e programa da OSM (caráter e estratégia, e plataforma de lutas funcionamento
interno, trabalho de base: grupos e comissões de fábrica, interfábricas, movimento popular; relação
com sindicato, articulações sindicais, eleições sindicais). Além dos documentos do período já citados
no corpo do texto, as posições são também localizadas nos seguintes: - "OSM: uma autocrítica que já
passou da hora, sem referência de autoria", 7/12/83; -; "OSM e sua estratégia - Proposta para a
Assembléia", coordenação / OSM-SP,3/08/83; - "A organização dos Trabalhadores nos Locais de
Trabalho”, Cleodon Silva e Vito Giannotti, 1983; - “Contribuição para um Plano de Ação da OSMSP”, setor Sul, março/83; - Planos de Trabalho dos setores Móoca e Penha - 1983; Relatórios de
reunião da coordenação da OSM de 06/08 - 03/09 12/11 de 1983 e Relatórios das Assembléias Gerais
da OSM de 14/08 e 20/10 de 1983.
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1. O que é a OSM - A OSM não é uma entidade representativa, mas um organismo
depositário de consciência política. Quem são representativos são as Comissões de
Fábrica, é delas que pode nascer uma instância representativa que seja embrião de
um novo sindicalismo. Para semear este embrião [...] é preciso um conteúdo político
- que a OSM não tem oferecido. 2. A OSM como frente - A OSM se caracteriza
como uma frente política de trabalhadores que se empenha no enfrentamento de
classe, buscando romper com a estrutura sindical, lutando contra o corporativismo.
3. Relação OSM - Fábrica - A proposta da OSM é criar as condições de unificar e
centralizar o movimento fora do sindicato, incentivando a independência dos GF e
CF e promovendo a instância própria dos organismos de fábrica [...] a organização
de fábrica só pode se desenvolver se romper seu isolamento, articulando-se com
outras fabricas e orientada por um política classista (articulações horizontais;
intercategorias, interfábricas, com o movimento popular). 4. Relação OSM –
Sindicato - O sindicato tem um papel fundamental na quebra da isolamento,
fortalecimento e ampliação das lutas e formas de organização que os trabalhadores
desenvolvem nas fábricas. Respaldada e em função do trabalho de fábrica, o
conjunto da OSM necessita de acompanhar a vida sindical nas regiões: definir uma
proposta de utilização das sub-sedes,- ponto de encontro e trânsito dos trabalhadores
-, participar das reuniões de fábrica [...] A abrangência de massa do sindicato é
muito maior, mesmo que avancemos nas interfábricas" (cf. doc. “Contribuição da
Coordenação para o Debate do Bloco de Questões", OSM-SP, 05/83, grifos do
texto).

Apreende-se das discussões recolhidas, que mais uma vez a OSM se via
diante dos limites de seu próprio caráter, ou seja, uma frente de trabalhadores
metalúrgicos organizada no âmbito de uma categoria sindical com uma
programática que a ultrapassava, portanto, com entraves reais de ordem
política e organizativa aparentemente sem meios de superação imediata.
Ainda assim, o debate apontava algumas pistas para a resolução do dilema
que, no entanto, não seriam dadas pela vontade política dos quadros da OSM, uma
vez que decorreriam das possibilidades reais do avanço do movimento independente
das classes trabalhadoras. Veja-se:
A OSM não e sindicato paralelo (o movimento não criou uma estrutura sindical
alternativa ao sindicato oficial); também não é o espaço de articulação de grupos e
comissões; também não é uma chapa de oposição que teima em não desaparecer
depois das eleições sindicais. Esclarecer seu papel como frente político-sindical que
defende a liberdade sindical, assume os princípios da democracia operária, que
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combate o peleguismo, o cupulismo, etc. O desenvolvimento de grupos, comissões,
articulações horizontais e o surgimento de direções sindicais que defendam esta
linha podem representar o desaparecimento da OS em seu caráter atual, pois, ela
perderia a sua razão de ser (cf. doc. “Notas para uma recuperação do trabalho
operário na Zona Sul”, setor Sul, março/83, grifos do texto).

Entretanto, as dificuldades experimentadas pela OSM naquele momento, não
podem ser tomadas numa perspectiva endógena e restrita à sua dinâmica interna; não
foi deste modo que as enfrentou. O cerco na consolidação de seu projeto era de maior
complexidade. O coletivo da Oposição se defrontava, de um lado, com a sua
própria fraqueza para fazer frente ao processo de modernização do Sindicato,
que obstruía a possibilidade de expansão de sua liderança e direção combativa
classista e transformadora junto à categoria, apesar de todas suas estratégias em
contrário.17 Nesta linha, conclui Nogueira (1990:157),
essa conduta combativa da Oposição em denunciar a ação do Sindicato não
conseguia, de outro, esconder o verdadeiro fato: sua incapacidade de alterar os
rumos dos acontecimentos sob a direção e oriundos da modernização conservadora
do Sindicato que alteravam as condições anteriores (dos anos 78 e 79) quando
claramente a OSM posicionava-se na frente, quase que exclusivamente no
movimento combativo dos metalúrgicos de São Paulo.

O contundente depoimento de Giannotti confirma estas dificuldades:
— "A minha auto-crítica de todas as épocas está aí: nas eleições de
1981, nós saímos com uma grande votação nas fábricas. A nova diretoria
sindical ainda não estava legitimada, apenas começava. E nós ainda
estávamos com legitimidade bem maior que a deles. Mas a gente não soube,
não demos um passo para formalizar a nossa força, o nosso papel de
direção. Eu acho que teve uma falha muito grande depois de 81, a cada mês
que passava a gente perdia pé e não tinha caminho de volta. A alternativa
era fazer de cara e coragem, assumir o papel de direção real da categoria,
desmoralizando aquela diretoria, afirmando como direção com a alternativa
17

A avaliação deste quadro e as indicações de enfrentamento são resumidas no meticuloso relatório

do seminário que reuniu a militância da OSM e ativistas de várias fábricas,- "A organização dos
trabalhadores e a política do Sindicato dos metalúrgicos de São Paulo", junho/1982.
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até de criar outro sindicato. Mas isto para nós era bicho papão. Não
assumimos a direção, ficamos imobilizados pela ascensão, pela conjugação
da reforma, com PCB, MR-8

junto com a diretoria pelega tradicional.

Ficamos paralisados, assistindo e travando lutas internas. Nós perdemos
uma grande chance em 81, porque a aliança entre eles era fresca, o
casamento com o PCB era novo e eles não tinham ainda uma tecnologia, um
meio para nos esmagar ...Perdemos a chance de ser direção sindical real sem
ser oficial. [...] Enquanto isso, como substituto de tudo isto ...como
explicação,

afinal ....como contrapartida, nós desenvolvemos uma ação

muito grande a nível nacional. Isso foi um fato. Toda nossa atuação na PróCUT, ENTOES, ...que foi determinante até a construção da CUT, mas, na
verdade com isto nós estávamos esquecendo que não assumimos este papel
de direção sindical aqui na nossa base...." (depoimento de Vito Giannotti,
concedido à autora em setembro de 1986).
Mas, sobretudo, a OSM encontrava-se diante das primeiras mudanças na
arquitetura das relações capital-trabalho, com a introdução das práticas empresariais
de obtenção da adesão e consenso do operariado no interior das fábricas, resultado do
próprio conflito, visando o controle da força de trabalho, no esforço permanente do
capital para manter a elevada taxa de exploração. Evidentemente neste processo, era
o conjunto do movimento operário e sindical que se defrontava com as novas
investidas do capital. Lembre-se que a estrutura sindical brasileira não previa e nem
tolerava organismos de representação no interior das empresas, impedindo o
desenvolvimento de canais de resolução de conflitos nos espaços produtivos. Como
estou enfatizando, o terreno das relações capital-trabalho era marcado na década de
80, pelo esforço das forças sindicais combativas no enraizamento nos locais de
trabalho, ainda que com fragilidades e restrito às determinados setores produtivos.
As novas práticas patronais, constituíram-se em respostas ao avanço das lutas
operárias, numa tentativa de prevenção do conflito, o que nunca excluiu a repressão e
as demissões, mas a elas se antecipam;

seja através de modernas políticas de

recursos humanos, seja diretamente na proposição de "sistemas de representação dos
empregados", contrapondo-se às comissões de fábrica, aos delegados sindicais e
neutralizando a ação de confronto dos sindicatos dentro da empresa.
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Assim, a OSM jamais imaginara disputar com o empresariado a representação
operária nas comissões de fábrica, por exemplo, como também não vislumbrara a
possibilidade de uma renovação da gestão do Sindicato dos metalúrgicos, voltada
para o cotidiano da luta fabril. As circunstâncias conjunturais em que estes processos
se desenvolviam aprofundavam ainda mais as dificuldades da Oposição: recessão,
inflação, desemprego, intensificação do trabalho, atingindo parcelas significativas de
trabalhadores e jogando para fora das fábricas números relevantes de combativos
metalúrgicos e de lideranças de suas próprias fileiras. Nesta dinâmica, expressão de
conflitos de classes de um lado e, do embate entre projetos político-sindicais de
outro, restava à OSM avançar na aproximação com setores no campo combativo, em
especial as direções sindicais originárias de chapas oposicionistas e os dirigentes
metalúrgicos de São Bernardo.
A contraposição ao sindicalismo conservador, seguia centrada na disputa
entre Sindicato e OSM na cidade de São Paulo. O cotidiano deste embate foi
acompanhado de perto pelos setores autênticos do novo sindicalismo, com a
finalidade de avaliar e certificar o apoio a ser conferido à OSM ou não. No debate
interno da OSM, destaca-se uma postura um pouco diferente em relação à
participação na vida sindical, referendo-se especialmente às novas iniciativas da
diretoria do Sindicato e às preocupações com as eleições sindicais de 1984, que
exigiam definições práticas imediatas e novas ações. Naquele momento, não ocupar
o espaço sindical resultava em deixar o campo aberto para as propostas conciliadoras
e abrir mão do fortalecimento junto aos trabalhadores das bandeiras de luta e
organização da OSM.
Uma manifestação desta conduta esteve na sua participação no 6º.Congresso
dos Metalúrgicos de São Paulo com o tema Os trabalhadores e a crise, convocado
pelo Sindicato e ocorrido em maio de 1983.18 A OSM apresentou duas teses: uma
18

Na avaliação da OSM, a realização do 6º Congresso dos Metalúrgicos de São Paulo ( o primeiro

depois de 1963) era mais uma estratégia da diretoria na busca de legitimidade junto às bases,
destruindo a proposta da OSM e desarticulando a comissão Pró-CUT (com o Congresso Estadual CECUT marcado para final de abril) e, consequentemente garantir a vitória nas eleições sindicais de
1984. As resoluções do Congresso encontram-se Revista do Sindicato, em sua primeira publicação,
(nº 1, ano 1, maio de 1983) com o título "A força da Unidade", cuja quarta capa estampa uma
exaltação: "1º de maio, um dia de luta", originalmente utilizada pela OSM. Ver também Nogueira
(1990), que destaca a importância deste congresso no processo de mudanças no Sindicato.
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sobre a Crise e desemprego (com uma plataforma de lutas pelo salário contra o
desemprego, a exemplo da defesa das 40 horas semanais sem redução de salários),
outra sobre a Ação Sindical (sindicato como instrumento de luta, autonomia sindical,
unidade de ação, prática sindical democrática, Central Única dos Trabalhadores e
organização nos locais de trabalho), ambas assinadas pelos delegados Carlúcio
Castanha, Cleodon Silva e Hélio Bombardi. Em edição extra do jornal Luta Sindical
(nº. 37, maio/1983), a OSM apresenta O outro lado do Congresso, reconhecendo a
importância do evento, o significativo número de delegados participantes
representantes de comissões, grupos de fábrica e CIPAS, mas demarca o corte
conciliador das posições defendidas pela diretoria do Sindicato no enfrentamento da
crise, no fortalecimento da estrutura sindical, bem como as inúmeras manobras da
mesa diretora, desconsiderando as propostas na linha da democratização da dinâmica
sindical apresentadas por vários grupos e pelas comissões de fábrica da FordIpiranga e da MWM, entre outras.
No plano nacional, a partir de 1983 o movimento sindical se recuperava,
ganhando relevo e condição de um forte sujeito na contestação e confronto à
burguesia e ao Estado, a partir das amplas articulações na formação das centrais
sindicais, empreendendo importantes ações na defesa do emprego e salário, tanto nas
negociações coletivas por ocasião da data-base e diretamente nas empresas, e através
de mobilizações, como primeira a "greve geral" de julho de 1983, inscrevendo
demandas sociais na agenda da negociação política, como direitos a serem
contratualmente garantidos.
Cabe situar, em traços rápidos, a relevância da deflagração da greve geral de
21 de junho de 1983, com suas repercussões no sindicalismo brasileiro e relações
com a dinâmica do processo de abertura política em curso. Interessa aqui a
particularidade desta movimentação na situação dos metalúrgicos do município de
São Paulo, no que tange à correlação entre as forças sindicais combativas
representadas pela OSM, e o processo de mudanças em andamento no Sindicato
desta base industrial.
No decorrer de 1983 a política salarial do governo militar com sucessivas
alterações através de inúmeros decretos, desferiu um ataque frontal às condições de
emprego e de salário do conjunto dos trabalhadores, analisado no capítulo II. Este
quadro desolador, ocupando as pautas reivindicatórias e das articulações das
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diferentes alas do movimento sindical,19 fortaleceu a proposta de greve geral com a
única arma de confronto à política econômica. O contexto imediato da greve foi
aberto entre os dias 06 a 10 de julho com a paralisação dos petroleiros de Paulínea
(Campinas) e Mataripe (Bahia), cumprindo decisão anterior. Seguiu-se a paralisação
total da indústria automobilística com a greve de solidariedade deflagrada pelos
metalúrgicos de São Bernardo e Diadema

que, com a nova tática da "greve

arrastão", ampliou o movimento para outras categorias industriais do ABC. Ainda
que não tenha se alastrado no primeiro momento, estas paralisações mostraram que
era possível a efetivação de uma greve geral, nascida da força dos trabalhadores
organizados e não de articulações de cúpula sindical. O governo federal identificando
a tendência de crescimento da movimentação grevista, reagiu imediatamente com a
intervenção do Ministério do Trabalho nos Sindicatos dos Petroleiros e Metalúrgicos
de São Bernardo, este atingido pela terceira vez em quatro anos; dias depois nos
Sindicatos dos Bancários e Metroviários de São Paulo, confirmando o caráter
seletivo da repressão estatal, cujo alvo nítido era o bloco combativo (cf. doc. “Greve
Geral de julho/83 - uma avaliação provisória”; doc. “Greve Geral - uma avaliação do
dia 21”,CPV; “As greves de julho de 1983: a greve geral do dia 21”, Boletim
DIEESE).
As greves iniciadas fizeram explodir no interior da cúpula do sindicalismo um
dos momentos mais fortes de luta pela hegemonia na direção de seus rumos. De um
lado, os setores combativos em greve, petroleiros e metalúrgicos do ABC. De outro,
a ala moderada e conservadora representada pela Federação dos Metalúrgicos e pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, na pessoa de seu presidente Joaquim
Andrade que, contestando o movimento grevista emergente, marcou outra greve
geral para o dia 21 de junho. Uma hábil tentativa do conhecido dirigente, - com

19

No campo combativo, os petroleiros declararam a necessidade de passar à ofensiva e votaram pela

greve geral contra o decreto salarial específico para as empresas estatais, em seu primeiro Congresso
Nacional ocorrido em março/83.

Em São Paulo, sindicatos de cinco categorias, - químicos,

bancários, vidreiros, marceneiros e coureiros -, organizaram em junho/83, a 1ª Campanha Salarial
Unificada, convocando à preparação da greve geral. Noutro polo, na plenária final do Congresso
Estadual dos Metalúrgicos (junho/83), Joaquim Andrade propôs paralisação, caso o governo
concretizasse o expurgo do INPC, o que foi estabelecido no Decreto-Lei nº. 2045/maio/83,
encaminhado ao Congresso Nacional.
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saldos para toda a ala reformista -, de aparecer como o iniciador e direção da greve
nacional.
O operariado metalúrgico do ABC e os petroleiros em greve, tendo em vista o
comportamento do sindicalismo em geral e a ação boicotadora dos setores da
Unidade Sindical, suspenderam o movimento e aderiram à nova proposta. Esta
decisão provocou uma unificação momentânea das tendências do movimento sindical
em torno da deflagração de primeira greve geral de caráter político, contra as
diretrizes econômicas do governo, em especial a política salarial, pela estabilidade no
emprego e pelo fim das intervenções nos sindicatos. Os moderados e reformistas,
pelo menos na retórica, assumiram o movimento, ou corriam o risco de perder a
credibilidade num contexto político de aproximação do Iº Congresso Nacional das
Classes Trabalhadoras, e em meio as divergências no interior da Comissão Pró-CUT,
que apresento adiante. A postura de aparente contestação assumida pelos dirigentes
metalúrgicos de São Paulo, inclusive, seduziu algumas lideranças combativas do
movimento, a despeito da ausência de mobilização real junto as base da categoria, o
que foi amplamente denunciado pela OSM em todos os espaços de organização de
base e fóruns ampliados.
Mesmo sob repressão,20 depois de 20 anos ocorreu uma movimentação geral
dos trabalhadores brasileiros. Coordenada pela Comissão Pró-CUT, federações e
sindicatos, a greve foi parcial atingindo maior amplitude no Estado de São Paulo,
mas, mobilizou várias categorias (industriais, de serviços e do funcionalismo
público), algumas delas iniciando a organização sindical, além da presença ativa dos
movimentos populares. Se a política econômica com seus "pacotes" e decretos

20

No dia anterior à greve, Aureliano Chaves, presidente em exercício, promulgou um decreto-lei que

ampliava os poderes do governo federal na convocação de forças militares e policiais dos Estados para
o controle político e social: - "o cassetete democrático", como falavam os grevistas; impôs silêncio
sobre as greves nos meios de comunicação, além de intensa propaganda dizendo que o momento era
de grandes dificuldades para o povo brasileiro: doença do presidente João Figueiredo, enchentes no
Sul, seca no Nordeste. No dia 21, a repressão (exército e polícia militar) foi violenta em vários
regiões do país, especialmente nas manifestações de rua e piquetes do ABC onde a greve foi total;
fatos estes omitidos da imprensa escrita e falada. Em compensação Joaquim Andrade foi amplamente
promovido como o grande líder (cf.Luta Sindical, nº 39,agosto/1983; demais documentos citados no
texto).
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provocou o movimento, também minou a confiança dos assalariados pelo medo de
demissão e desemprego.
Na categoria metalúrgica da capital, fábricas com comissões ou grupos, como
a Ford, Villares, Asama, MWM, Metal Leve e outras pararam pela força de sua
organização interna. A orientação da FIESP foi a de chamar a polícia para manter a
produção e "o direito ao trabalho", mas, em muitas empresas, o patronato dispensou
os trabalhadores, para descontar o dia nas férias ou faze-los compensar. Na avaliação
da OSM, o movimento havia sido um "ensaio de greve geral", denunciava as
orientações desmobilizadoras da diretoria do Sindicato (para que a greve se limitasse
a "ficar em casa" e terminasse "dentro de 24 horas") e reafirmava sua política de
fortalecimento da organização operária nos locais de trabalho (cf. Luta Sindical, nº.
39,OSM, agosto /1983).
A diretoria do Sindicato "capitalizou para si o movimento ocorrido na cidade,
com um discurso vencedor", analisa Nogueira (1990:162). Joaquim Andrade
declarava que a quinta feira do dia 21 de julho havia sido com um "domingo calmo e
sereno", ignorando a repressão em vários locais, numa auto-promoção do empenho
da diretoria em garantir o caráter "ordeiro e pacífico" do movimento. Insistia que a
greve tinha o objetivo de pressionar para a renegociação da dívida externa, já que
haviam "setores no Planalto pensando em moratória, sem condições de expressar esta
posição por falta de apoio popular" (cf. Folha de São Paulo, 22 de julho de 1979),
evidenciando uma possível aliança com setores do empresariado paulista,
interessados em uma mudança na política econômica. Posição típica do modo de ser
do sindicalismo conservador em sua dependência política, ideológica, jurídicoadministrativa em relação ao Estado e burguesia, reafirmada poucas semanas depois
da greve, pela audiência concedida pelo então presidente interino, Aureliano Chaves
à Joaquim Andrade, sinalizando para um pacto entre governo e o bloco modernoconservador do sindicalismo. Para a direção sindical dos metalúrgicos de São Paulo e
seus aliados, a greve era perspectivada para uma aproximação direta com o governo
e instâncias político-parlamentares, numa negociação "pelo alto", coerente com a
política de conciliação de efetivava, afastando-se (se é que houve uma aproximação)
das alas combativas que investiam na ação reivindicatória direta dos assalariados e
na realização do I CONCLAT, cuja finalidade principal era a fundação da Central
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Única dos Trabalhadores. Nogueira (1990: 169) explicita com clareza o sentido desta
prática política:
Isto significava que parte do velho sindicalismo do pré-64 não estava morto, apenas
amortecido pela ação repressiva do Estado capitalista brasileiro sob a ditadura
militar. A crise deste Estado e o seu processo de "auto-reforma", com a política de
abertura significou no plano sindical a reativação do sindicalismo oficial, cuja
finalidade implícita era criar uma contraposição ou alternativa ao avanço político do
sindicalismo de confronto e mais radical. Com isto reeditou-se de certa forma, não
analogamente, o sindicalismo político de pré-64, que mais tarde vai participar da
idéia de pacto social, rejeitada radicalmente pela CUT. [...] Em outras palavras, a
efetivação da modernização conservadora do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo teve seu marco com a greve geral de 21 de julho e a partir deste momento, era
inevitável a grande divisão do movimento sindical brasileiro. Pois, a completude da
efetivação passava pela viabilização de uma posição de destaque do Sindicato em
nível nacional.

Em meio a esta disputa direta com o sindicalismo conservador e na dinâmica
do sindicalismo nacional, a OSM se desdobrava na concretização de sua linha. No
plano da atividade fabril teve expressão, ainda em 1983, a realização de quatro
"Encontros de Fábrica" organizados pela OSM com a colaboração das equipes das
entidades, Reconstrução das Lutas Operárias e Núcleo de Educação Popular 13 de
Maio; antecipados por encontros preparatórios regionais (cerca de 15; 3 a 4 por setor)
marcaram uma intensa mobilização da atividade acumulada nos setores desde a greve
geral de 1979, e das greves mais recentes, por fábricas. Com "a finalidade de
retomar um processo de mobilização do movimento operário onde a principal força e
direção cresça a partir dos organismos de fábrica e de sua articulação regional - as
Interfábricas", os Encontros de Fábricas representaram a perspectiva de recuperar a
referência de luta conjunta e unificada, num movimento, ao mesmo tempo, de
resistência e confrontação (cf. “Encontro de Fábricas”, Relatório, 04 set. de 1983: 1,
OSM). O temário pautado nestes Encontros, suas discussões e decisões, evidenciam
a batalha deste coletivo no enfrentamento das dificuldades e dilemas destacados
acima, tomando a formação da CUT, como referência maior de unificação do
conjunto dos trabalhadores pela base. Assim a OSM retomava a articulação do
trabalho de fábrica jogando força para romper o isolamento dos organismos de base
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através, não apenas de sua proposta de interfábricas, mas, também da articulação
central, - a CUT.
É tarefa deste conjunto de fábricas organizadas definir a relação com o movimento
geral, com os sindicatos combativos. O movimento gera tem que passar pelas
fábricas, senão a CUT também será um blefe. [...] A CUT deve contar com uma
estrutura de base organizada nas fábricas. Ela deve se tornar uma interfábrica
nacional (cf. “Encontro de Fábricas”, Relatório, 16 out de 1983: 17).

Saliente-se a significativa modificação que se operava na relação da OSM e
os grupos e comissões de fábrica: pela primeira vez, em situação de ausência de luta
generalizada da categoria, a OSM não trazia os organismos de fábrica diretamente
para sua estrutura organizativa nos setores. Uma prática que expressava a auto-crítica
dos equívocos em sua conduta, apontados pelos balanços supra referidos Através dos
Encontros de Fabrica criava estratégias de uma articulação horizontal - a formação
de Interfábrica, independente e representativa dos trabalhadores organizados.
Sistematizando o processo alcançado com esta articulação, o último encontro
chamava para a discussão das eleições sindicais de 1984, situando a existência da
Oposição sob duas formas. Uma, a própria OSM, com sua estrutura orgânica não
diretamente ligada aos organismos de fábrica, formada por seus militantes. Outra,
"formada pelos operários que não integram esta estrutura, mas militam nas fábricas
com uma prática de oposição - seria a oposição real". E indaga: - "Como se dá o
entrosamento destas duas formas da oposição? - Como se consegue uma prática
comum de enfrentamento? [...] Qual o papel deste conjunto no processo de formação
de uma chapa de oposição?" (cf. “Relatório do 4º. Encontro de Fábrica , 11 de dez
de 1983). Os encontros de fábrica, as interfábricas, gerais e regionais, prosseguiram
até o início do processo das eleições sindicais de 1984, quando novamente se
desarticularam, como veremos.
A linha política em debate na OSM implicou, necessariamente, em
indagações e definições quanto às suas condições de infra-estrutura e funcionamento
interno, assim problematizadas:
Porque precisamos de política de infra-estrutura? Esta questão tem sido motivo de
acalorados debates entre nós. A resposta é simples: o dinheiro arrecadado para o
sindicato é controlado pelo governo e administrado pelos pelegos que não abrem
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espaço para o controle democrático de sua aplicação. Se queremos levar nossas
idéias temos que financiar os instrumentos para isto. [...]
Entre nós uma posição é de que nossa infra-estrutura deve ser o suficiente para
possibilitar nossa chegada à direção do sindicato. Neste sentido deve ser uma
estrutura leve, facilmente desmontável, do tipo acampamento. Esta visão tem por
base de que a conquista da diretoria é fundamental para o desenvolvimento do
programa da Oposição. Ter uma estrutura própria não é importante, desde que haja
mecanismos de apoio que supram as necessidades imediatas.
Outra defende a estrutura própria com capacidade de prescindir dos recursos do
sindicato oficial e dos apoios vacilantes. Esta visão fundamenta-se na idéia do
desenvolvimento dos organismos independentes direcionando e estabelecendo outra
referência de luta e organização para os trabalhadores. É fundamental termos uma
estrutura própria, a maior e melhor possível. Mais ainda, se considerarmos que
mesmo o controle administrativo do sindicato não significa ainda termos eliminado
o controle do Estado sobre ele" (cf. doc. “Introdução ao debate”, OSM,1982, grifos
do texto).

Explicitada a divergência de fundo em relação ao enfrentamento de sua
própria estruturação, a OSM no final de 1983, empreendeu uma reordenação de suas
instâncias internas com ampliação dos setores, composição e representatividade da
coordenação, comissões de trabalho, profissionalização de alguns de seus quadros,
sustentação financeira, etc. Os setores (Sul, Móoca, Oeste, Penha, Ipiranga),
norteados pelas teses e diretrizes coletivamente definidas, são reafirmados como base
de sua organização pela regularidade de funcionamento, assumindo a partir de suas
forças, capacidade e relativa autonomia as tarefas conjuntas e específicas (situação
de cada região, considerando a heterogeneidade da categoria, a diversidade de
experiência, a relação com outras categorias, associações e movimentos sociais. À
coordenação, formada por representantes eleitos nos setores, agregaram-se mais dois
coordenadores das comissões de imprensa (responsável pelo jornal Luta Sindical,
boletins gerais e outras publicações) e de infra-estrutura, eleitos em assembléia
geral, com o mandato de um ano, assim como os membros das respectivas
comissões. A composição da nova coordenação incluía alguns dos "históricos"
militantes e outros com participação mais recente, procurando responder à persistente
questão da formação de quadros, capacitação e renovação das lideranças. Aprovou-se
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também a criação de equipes de assessoria junto ao trabalho da coordenação, para
assuntos de economia/política; movimento sindical (articulações e eleições sindicais)
e formação política. Deste modo, a OSM não só reconhecia a atuação da militância
de apoio, como possibilitava uma prática mais orgânica destas 'assessorias' militantes
no seu interior.
Teve destaque no debate e definições no período21, papel do jornal Luta
Sindical, desde seu projeto editorial e gráfico, público a que se destina, comissão de
redação, sustentação financeira, legalização, sua feitura, etc. O referido órgão,
expressou ao longo de suas publicações os dilemas e ambigüidades da OSM, e não
poderia ser diferente, pois tratava-se de um instrumento permanente de formação e
informação (propaganda e agitação) na tradução da sua proposta político-sindical,
definido ainda como um organizador do operariado nas fábricas. O Luta Sindical na
prática, ultrapassava em muito ao âmbito de atuação da OSM o que era relevante
para um organismo que não se pretendia estritamente sindical e metalúrgico restrito à
base de São Paulo. A

dinâmica própria da produção de um jornal, ou seja a

necessidade de um posicionamento ágil face aos acontecimentos sem a devida
discussão do conjunto dos setores, a autonomia relativa da comissão de redação e da
coordenação geral, entre outras razões, gerava inúmeros conflitos internos,
provocando atrasos no fechamento de números, boicotes em sua distribuição etc. O
Luta Sindical expressava, portanto, a complexidade de atuação inerente a uma frente
de trabalhadores como se caracterizava a OSM.
Tributário de uma forte convicção política e ideológica, o LS em sua forma,
estilo e linguagem apresentava uma linha de coerência das matérias face ao projeto
político que veiculava, mas, não sem problemas. Caracterizado como um jornal
"alternativo sindical", assim o definiu um dos coordenadores da OSM e redator, suas
páginas foram marcadas por temas doutrinários de "educação socialista" com uma
linguagem sindical política inacessível, com formulações simplistas e maniqueistas,
21

No período de 1981/83, o Luta Sindical entrava em sua quarta fase como caracteriza o denso estudo

sobre o jornal realizado no final de 1983, por iniciativa da Comissão de Redação (coordenada por Vito
Giannotti) e executado pela equipe do CPV, com base em ampla pesquisa nas fábricas, com os
militantes, colaboradores e avaliação de profissionais da área de comunicação, jornalismo e estudiosos
do tema. O estudo propiciou redefinições da OSM quanto ao projeto político para o Luta Sindical, e
constitui uma fonte empírica para pesquisas sobre imprensa operária e sindical. Luta Sindical Radiografia de um Jornal Operário, CPV, São Paulo, 1984.
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quando se pretendia ser apenas simples e didático. Um exemplo claro deste
simplismo com conseqüências na apreensão da linha programática da OSM, está na
postura e agressividade anti-pelega do jornal, o que resultava numa exacerbação da
gestão sindical em detrimento da crítica (teórica e politicamente formulada) à própria
estrutura sindical. Em algumas matérias tem-se a idéia de que bastava o Joaquim e
os reformistas saírem do sindicato para que todos os problemas dos trabalhadores se
resolvessem!

Ao mesmo tempo, o LS produzia matérias de maior densidade

(conjuntura política e econômica, política salarial, pacto social), com expressões,
conceitos e análises que supõe um leitor minimamente informado, pondo em questão
o público a que se dirigia o LS. Além de seu estilo concentrado, denso e agressivo, o
jornal carecia de continuidade temática, com um projeto gráfico atraente e mais
humor nas denúncias contra o patronato e o Estado burguês (cf. “Luta Sindical Radiografia de um jornal operário”, 1984: 206-223).
Dentre as principais decisões sobre o jornal no período, além das
mencionadas (seção Por dentro das fábricas e Porque somos Oposição), localiza-se
a compreensão mais clara de que o LS objetivamente se destinava às parcelas mais
avançadas do operariado nas fábricas, não só em termos de combatividade e
organização, mas quanto à informação, escolaridade, hábitos de leitura, práticas
associativas e culturais. Para as Teses Aprovadas do Iº Congresso de 1979, o LS seria
um jornal "amplo e aberto, que se dirija a toda a categoria em todos os momentos,
levando o programa e orientações da Oposição". Mas, reconhecia que, embora o
objetivo fosse o de atingir o maior número possível de operários, a sua distribuição
se atinha às necessidades das áreas de trabalho da OSM, e a ampliação do LS seria
decorrente. Na prática outros condicionantes demarcaram este público. Primeiro o
que já se indica: a restrita capacidade de abrangência do trabalho da OSM nos
setores regionais frente às dimensões e heterogeneidade da categoria na cidade, o que
já selecionava o destinatário do jornal. O LS atingia as empresas com alguma
experiência de luta e organização, em geral, as maiores e médias ou onde havia
militantes e operários próximos; grande parte delas nunca teve acesso a este
instrumento, o que era um relativo termômetro do desconhecimento das propostas da
OSM por amplas parcelas do operariado metalúrgico. Segundo, a decisão de que
progressivamente o jornal passaria a ser vendido nas portas de fábrica (a partir do nº
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19, outubro de 1981)22 e não mais com distribuição generalizada e contribuição
espontânea. A venda do jornal estabelecia uma seleção quanto ao público e, fechava
de vez as indefinições internas, exigindo uma depuração quanto ao seu projeto
editorial., mas deixava em aberto a necessidade de um veículo dirigido ao conjunto
da categoria. Impasse solucionado em parte pelo lançamento de boletins gerais de
agitação do LS quando era necessário.
Destaca-se que em meio a estas definições, o setor da região Sul (Santo
Amaro), mais uma vez demonstrando sua capacidade de organização e proposição,
produziu um boletim regional, - Piquetão - quinzenal, de caráter propagandístico da
uma linha sindical classista, pautado em três blocos de questões: situação econômica
e política, movimento sindical, organização na fábrica e interfábricas. Editado de
setembro de 1983 a outubro de 1985, com um estilo e linguagem direta, o Piquetão
era amplamente distribuído e, assumiu um papel importante no fortalecimento
regional da organização operária, especialmente as interfábricas.
Em sua última fase (1981 a 1984), o jornal LS esteve longe de superar as
lacunas e equívocos problematizados, como uma referência para formulação de
propostas de ação pautadas pela linha da OSM.
— Deveria ser o jornal desta Oposição que está no processo de luta nas fábricas
[...] deveria dinamizar os encontros de fábrica, as interfábricas Está faltando
mergulhar nesta dinâmica, ser capaz de criar uma força de intervenção, discussão,
contribuição com artigos, retorno ao conjunto das fábricas. Isto deveria ser a tônica
do jornal, tentando aprofundar as questões políticas que estão presentes neste
movimento real das fábricas. Atualmente não se está conseguindo este objetivo, mas
não quer dizer que não esteja refletindo a proposta da OS (cf. depoimento de

22

O momento em que a venda do LS se inicia não se deu por acaso. Como já salientado, a OSM vivia

a derrota das eleições sindicais de 1981; o nº 18 havia saído em junho de 1981, exatamente
anunciando a formação da chapa da oposição e, certamente não dispunha de sustentação financeira,
além de que após uma derrota foi sempre mais difícil para a OSM, contar com o apoio de outras forças
sindicais aliadas. Ressalte-se que a suspensão do jornal não se deveu apenas à esta questão; nos
momentos de campanha para eleições sindicais, OSM sempre assumia o jornal de sua chapa e se
restringia a boletins próprios. O que pode ser apreendido como mais uma manifestação do dilema
entre a fábrica e o sindicato, em que pese as limitações de sua capacidade de trabalho nos setores e a
precariedade das finanças. O LS recuperou a sua regularidade mensal com tiragem de 15.000, o que
impôs também a necessidade de sua legalização jurídica.
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membro da Coordenação da OSM, “Luta Sindical- Radiografia de um jornal
operário”, 1984: 249).

Paradoxalmente, no momento em que a OS parecia haver encontrado um
patamar comum na redefinição do LS, este deixa de circular em março de 1984,
sendo substituído por material da chapa nas eleições sindicais, e posteriormente por
outro órgão, - Metalúrgicos da CUT - outro projeto político editorial, analisado
adiante.

3. A OSM NA GÊNESE DA CUT: O IDEÁRIO DE UM SINDICALISMO CLASSISTA
Ao longo deste estudo venho sublinhando a importância da OSM na
reorganização do movimento operário e sindical depois de 1964, pela sua concepção
e prática de organização de base que, em larga medida, esteve na origem da Central
Única dos Trabalhadores, juntamente com a ação dos sindicalistas de São Bernardo.
Nesta seção, analiso as iniciativas próprias da OSM na perspectiva da unificação e
objetivação de um sindicalismo política e ideologicamente independente,
demarcando suas proposições e práticas na confluência e ou divergência com as
demais correntes sindicais.
O papel da OSM nos primeiros encontros de abrangência nacional foi
decisivo, em especial, no tocante à articulação das oposições sindicais formadas entre
os trabalhadores assalariados da cidade e do campo. A iniciativa de reuni-las
constituiu uma das resoluções do I Congresso da OSM-SP, realizado em março de
1979, que consta de suas Teses Aprovadas nos seguintes termos:
O congresso aprova a convocação de todas as oposições sindicais para um encontro
nacional, que tenha como objetivo: - estabelecer uma articulação de todas as
oposições sindicais e de todas as diretorias combativas e outras representações de
trabalhadores; - estabelecer um programa de lutas comum, e dirigir um debate
nacional entre os trabalhadores sobre a organização sindical que queremos e sobre as
formas de organização independente para o movimento operário.

O documento de apresentação da proposta do Encontro Nacional de
Oposições Sindicais – ENOS, sustentava a
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autoridade das oposições para tal tarefa, pois eram elas mesmas resultado de um
passado de lutas, na formação de organismos independentes e de defesa dos
trabalhadores no período de negra repressão, expressando esta resistência numa
prática de unidade e democracia.

Concluía que a iniciativa "não representava um isolacionismo, dada a
experiência das oposições" e sua liderança em vários categorias de trabalhadores da
indústria e dos serviços, na cidade e no campo. O documento destaca ainda o papel
das diretorias sindicais autênticas, nascidas e formadas no berço do peleguismo
tradicional, contudo, postando-se ao lado dos trabalhadores nas greves, colocavam
em cheque as alternativas de conciliação e de pacto social propostas por cisões no
bloco dominante, porém, eram vacilantes quanto à organização independente e de
base do sindicalismo. (cf. docs. “ENOS - lançamento da idéia” 12/06/79; - “Sobre a
proposta de Encontro Nacional das Oposições”, Cleodon Silva, jornal Em Tempo
agosto/79).
A proposta originária da OSM, no entanto, sofreu interferências políticas e
modificações externas, que a literatura especializada, em geral, desconhece ainda que
recorrendo às mesmas fontes e documentação sobre as articulações sindicais
nacionais no período de 1978 a 1980.23 Em reunião preparatória do Encontro, em
janeiro de 1980, a proposta foi considerada estreita e fechada à participação mais
ampla dos trabalhadores em geral, e principalmente dos sindicalistas autênticos, que
deveriam ser atraídos para uma articulação à esquerda. Foi lançada uma
contraproposta24 - Encontro Nacional dos Trabalhadores em Oposição à Estrutura
Sindical - ENTOES, assumida pelos participantes, alguns previamente acordados,
23

Talvez, para uma análise geral do movimento sindical, esta dinâmica não seja relevante, mas para

este estudo que se propõe a analisar a OSM mas em relação com outras forças sindicais em suas
imbricações posteriores, é importante. Sobre as articulações sindicais do período, ver as análises de
Giannotti e Neto (1990 e 1991); Rodrigues ( 1991); Rodrigues (1997).
24

Esta posição foi apresentada por José Ibrahim, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de

Osasco, que retornava do exílio, quando teve uma aproximação com a OSM. Naquele momento José
Ibrahim desempenhava a tarefa de articulador nacional na formação do PT. Pode-se afirmar hoje, que
além da descaracterização do ENOS, graças às suas viagens, o ex-dirigente procurava demonstrar
capacidade de articulação na área sindical favoráveis às suas pretensões na luta interna no PT. (cf.
depoimentos recolhidos, confirmados em reunião organizada por mim em março de 1999, com as
lideranças da OSM)
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muitos desconhecendo ou com informações distorcidas sobre as propostas da OSMSP. A nova proposta resultou em uma rearticulação no campo das oposições sindicais
e dos sindicalistas autênticos (cf. Registro de reunião organizada por mim com
militantes da OSM-SP para debate deste estudo, 29/março de 1979).
A OSM-SP e os grupos de oposições sindicais decidiram ainda assim assumir
a ousadia de realizar o ENOS:
A realização de um Encontro de Oposições Sindicais não se trata de proposta
alternativa, mas vem responder à necessidade específica das oposições de avaliarem
sua atuação e darem alguns passos no sentido de uma articulação mais efetiva das
mesmas. Acreditamos que com isso, estar-se-á contribuindo para o fortalecimento
do Encontro Nacional de Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical (cf. doc.
Relatório do Encontro, ENOS, SP,10/11/maio/1980).

O ENOS ocorreu em São Paulo (10-11/maio/1980), reunindo pela primeira
vez depois de 1964, representações sindicais das mais expressivas experiências
contra a estrutura sindical oficial de todo o país, com destaque para a participação
das oposições e associações sindicais de trabalhadores rurais.25 Nesse evento a OSM
deitava raízes e ramificações entre os setores organizados à esquerda no sindicalismo
nacional, tornando-se uma das suas referências principais. As conclusões do
Encontro revelam bem as concepções e práticas desta parcela aguerrida do
movimento sindical, que emergia com uma definida radicalidade de classe, na luta
contra a estrutura sindical, pela unificação das luta e a formação de uma central dos
trabalhadores.

25

Participaram 12 representações de trabalhadores rurais do Pará, Goiás, Espírito Santo e Santa

Catarina., entre eles, o líder dos seringueiros do Acre Chico Mendes, assassinado em 1988; 17
representações de trabalhadores da indústria, (metalúrgicos, gráficos, químicos), 13 representações da
área de serviços (bancários, professores, motoristas). O ENOS proporcionou uma rica aliança da
OSM com a organização do campo na troca de experiência, solidariedade e fortalecimento mútuos.
Deste período até a formação da CUT, a OSM foi um dos veículos de divulgação e articulação com a
luta no campo entre algumas parcelas dos trabalhadores urbanos. O Encontro teve ainda a participação
da Pastoral Operária e Comissão Pastoral da Terra. Ressalte-se que a única diretoria sindical presente
no ENOS foi a dos Bancários de São Paulo, cuja diretoria recém eleita era originária de uma
combativa oposição, foi um dos principais esteios da OSM nos anos seguintes.
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A ousadia de realizar o ENOS é decorrência da irrupção, na cena nacional, dos
trabalhadores com as suas lutas. Essa contribuição no começo da empreitada da
construção da CUT representou também o atrevimento de desafiar a ditadura, ferida,
mas muito viva. Como símbolo trágico, o lavrador Raimundo F. Lima, o "Gringo"
que participou do ENOS, é assassinado por jagunços do latifúndio ao retornar de
São Paulo, [...] em Conceição do Araguaia no Pará, onde havia sido candidato a
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e cujas eleições foram fraudadas
com a ajuda ostensiva do governo federal (Giannotti e Neto, 1990: 36).

Resumidamente, assim nascia a articulação do ENTOES, e a OSM por uma
postura unitária e democrática, comprometeu-se com o seu encaminhamento
participando das coordenações estadual e nacional do Encontro. Para a OSM esta era
uma tentativa de, juntamente com as oposições e direções combativas aliadas,
avançar numa articulação de bases mais sólidas, e naquelas circunstâncias, não
poderia isolar-se do conjunto do movimento sindical.

O ENTOES poderia

transformar-se no embrião de uma central sindical autônoma frente ao
aparelho do Estado, pois mesmo com vacilações e inúmeras dificuldades
apresentava indícios de que poderia assumir um programa claro e conseqüente
de luta contra a estrutura sindical atrelada.
Deste modo, especialmente através do ENTOES, em meio a muitas
divergências, efetuou-se a aproximação entre OSM-SP e os sindicalistas autênticos.
— "O ENTOES com a atuação de José Ibrahim, que mostrou o
abandono das concepções de oposição defendidas em 68, em Osasco (foi uma
grande decepção para nós!), foi uma articulação já no campo da disputa pela
hegemonia política no movimento sindical que se reorganizava e criava
meios de uma unificação. Foi um confronto direto com a gente, com a nossa
invenção do ENOS, mas não tínhamos estrutura orgânica para segurar e
também porque ‘os sindicalistas’ resolveram assumir a CUT [...] e isto era o
mais importante” (depoimento de Sebastião Neto concedido à autora).
O ENTOES realizou encontros regionais em onze estados da federação, ao
longo de 1980. O Encontro Estadual de São Paulo, ocorreu em 14 de junho de 1980,
para avaliação e debate das teses apresentadas, indicação de delegados para o
nacional, no entanto, os dirigentes sindicais autênticos do ABC, não aceitaram as
suas resoluções num embate com as oposições; realizando um II. Encontro, em 31 de
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agosto, desta vez em São Bernardo. O Encontro Nacional realizou-se em setembro de
1980, em Nova Iguaçu (RJ), com a participação de 92 dirigentes sindicais como
delgados natos, 321 delegados de base e oposições e 44 convidados. A OSM
juntamente com os Bancários de São Paulo assinaram uma tese conjunta ao
ENTOES, "Por um sindicato democrático e independente"; tese que constitui um
importante registro da proposta de organização da luta contra a estrutura sindical
para a formação da Central Única dos Trabalhadores. O potencial de mobilização e
representatividade dos trabalhadores da cidade e do campo não poderia ser mais
subestimado por nenhuma força ou agência social e política.
Este esforço de aliança representado na articulação do ENTOES foi marcado
por conflitos e, não teve os resultados imediatos intentados pela OSM. Ou seja, a
linha assumida pelo ENTOES representou uma primeira fissura nas propostas
defendidas pela OSM e aliados na formação de uma Central Única dos
Trabalhadores, pela base, sustentada em organismos sindicais independentes e
de luta nacional e imediata contra a estrutura sindical.
A aproximação entre os grupos das oposições sindicais e os sindicalistas
autênticos teve, contudo, uma outra importância na definição das tendências no
movimento sindical no período, ao propiciar o distanciamento destes em relação aos
dirigentes sindicais vinculados à Unidade Sindical.26 Desde julho de 1978, no V
Congresso da CNTI vinha ocorrendo uma tentativa de articulação entre os
autênticos, dirigentes sindicais reconhecidos vinculados ao PCB e os dirigentes
tradicionais do peleguismo, consolidando o autodenominado bloco da Unidade
Sindical, já destacada anteriormente. Em vários encontros sindicais ocorridos em
1979, como o Congresso dos Metalúrgicos de Poços de Caldas (MG), ficaram claras
as divergências destes sindicalistas acerca da atitude a ser adotada perante a estrutura
sindical e sobre as oposições sindicais, que eram tratadas especialmente pelo PCB,
26

Lembre-se que esta dinâmica no meio sindical se articula ao processo de fundação do Partido dos

Trabalhadores, o PT (1980), cuja legalização oficial se deu no contexto da reforma partidária do
regime que favorecia o pluripartidarismo par dividir e neutralizar o campo da oposição democrática.
O PCB e o PC do B viram com muita desconfiança o surgimento do PT, adversários de peso, antes
nunca como confrontados pelo PCs, que mantiveram-se vinculados ao PMDB até 1985. Com já
destaquei, também setores à esquerda da OSM-SP, por razões outras, não aderiram de imediato ao
PT, registrando sua crítica aos paradigmas sindicais e políticos adotados pelo novo partido, embora
depositassem seu apoio nas situações eleitorais.
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como basistas, aventureiras e esquerdistas. Assim o ENTOES, com a significativa
presença das oposições sindicais e participação de setores sob as influências da Igreja
Católica, foi um divisor de águas entres os autênticos e a Unidade Sindical.
Paralelamente ao ENTOES, uma ampla movimentação de dirigentes sindicais
combativos continuava se desenvolvendo, na procura de uma unidade mais orgânica,
passando pela junção de ativistas dos movimentos sociais populares, oposições
sindicais, com a atuação relevante dos setores da Igreja progressista, a partir do
Encontro de João Monlevade (MG),em fevereiro de 1980, e os Encontros de Vitória
(ES) e São Bernardo em 1981. A reunião destes movimentos e associações fundou a
Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais - ANAMPOS, que
realizou mais um Encontro em Goiânia em junho de 1982, posterior à I CONCLAT.27
No decorrer destes encontros nacionais, os autênticos ainda se empenharam em
incorporar alguns dirigentes vinculados ao PCB, tentando distanciá-los do
peleguismo tradicional. Porém, a articulação com as oposições sindicais inviabilizou
este caminho.
O resultado desse processo é sintetizado por Rodrigues (1997: 94): “Vale
dizer estão dadas as bases de reorganização dos setores mais críticos à estrutura
sindical na cidade e no campo, que na CONCLAT formarão o bloco dos
‘combativos’. E serão os principais articuladores da criação da Central Única dos
Trabalhadores, a CUT”.
A realização da I Conferência Nacional da Classe Trabalhadora - CONCLAT,
em agosto de 1981, precedida de reuniões em dezesseis estados da federação - os
ENCLATS, é amplamente tematizada pela bibliografia, cuja importância advém do
fato de constituir-se em um grande encontro que teve a participação de quase todas
tendências do meio sindical, tornado-se um marco nesta etapa de reorganização do
movimento sindical brasileiro depois do golpe militar (Rodrigues, 1991). Mesmo
com muitos pontos divergentes e poucos comuns, as Resoluções e o Plano de Lutas,
explicitam as reivindicações e demandas gerais do movimento, numa união precária
e momentânea em torno de: política salarial, saúde e previdência, reforma da CLT,
direito de greve e sindicalização de funcionalismo público, anistia, reforma agrária e
27

A OSM esteve representada em todos encontros com Anísio Batista, Hélio Bombardi, Waldemar

Rossi e Sebastião Neto. Ver Giannotti e Netto, (1990:104); Rodrigues (1991); Coletânea de
documentos dos quatro encontros da ANAMPOS (CPV).
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pela convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte. A composição da
CONCLAT, como era previsível, configurou divergências muito fortes no seu
interior, refletida na eleição final da Comissão Pró-CUT, que tinha como tarefa
conduzir o plano de lutas e preparar para o ano seguinte (1982), o Congresso
Nacional das Trabalhadoras que criaria a CUT que, sem consenso, foi adiado.
O embate entre os dois blocos, se deu em relação às estratégias para enfrentar
a crise recessiva e papel do sindicalismo na sociedade brasileira. A perspectiva era de
deflagração de uma greve geral, para forçar o governo e o empresariado a atender a
pauta de reivindicações, Os sindicalistas da Unidade Sindical se contrapunham à
qualquer tentativa de greve e à realização do CONCLAT no ano seguinte, alegando
que as mobilizações poderiam provocar o acirramento da tensões socais com riscos
para a abertura política e para as eleições gerais de 1982. Estas posições decorrem de
concepções conflitantes no plano político: a Unidade enfatizava o limite e
subordinação da ação reivindicativa à luta pela ampliação democrática. Outra, que
congregava os setores combativos, mesmo com largos matizes e diferenças no seu
interior, assumia a defesa da mobilização e confronto direto como o único meio de
consolidação democrática, que poderia provocar transformações sociais e políticas
mais profundas e orientadas por um outro projeto societário. Eram divergentes
também em relação às questões sindicais específicas, que mesmo com o discurso da
autonomia sindical, mais precisamente o fim da ingerência do Estado, mantinha a
defesa da unicidade sindical é em decorrência de todos os demais elementos que
compõem a estrutura do sindicato oficial, bem como em relação as comissões de
empresas tidas como extensões sindicais de base.
O bloco combativo, antecipando a divisão no interior do movimento sindical,
tornou público o propósito de realizar o Congresso, com a participação não restrita à
cúpulas das entidades, mas aberta às oposições e associações profissionais, o que se
efetivou apenas em 23 a 25 de agosto de 1983 com o I Congresso das Classes
Trabalhadoras, também CONCLAT 28, que resultou na fundação da CUT, aprovando
um estatuto provisório e elegendo uma coordenação nacional com mandato de um
ano. Os sindicalistas da Unidade Sindical e outras tendências moderadas não
28

Sobre a CONCLAT, Comissão Pró-CUT e fundação da CUT, além da bibliografia citada . ver

Mercadante e Rainho, 1982; Dossiê CONCLAT 1981 e 1982 e Dossiê CONCLAT - 1983, Fundação
da CUT.
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participaram e, realizaram o seu congresso em outubro de 1983,

formando a

Coordenação Nacional da Classe Trabalhadora, também CONCLAT que em 1986 se
transformaria na Central Geral dos Trabalhadores - CGT, com o apoio do PCB e PC
do B. Assim consagrava-se a divisão no sindicalismo brasileiro.
A inserção da OSM no processo de formação da CUT, esteve orientada por
suas proposições político-sindicais, no esforço de alianças no universo sindical
combativo. Expressão do confronto com a ala reformista e conservadora em negação
a ela, para a OSM, a CUT poderia representar uma estratégia decisiva no avanço do
movimento operário brasileiro. Embora comportando diferenças no seu interior, em
torno de várias questões, a Central caracterizava-se por uma ligação intensa com as
aspirações e mobilizações das amplas massas dos trabalhadores, afirmando-se como
direção e representação efetiva e real do operariado industrial, trabalhadores rurais,
funcionários públicos e os trabalhadores vinculados ao setor de serviços, expressando a heterogeneidade do mundo do trabalho no país (cf. Antunes,1991: 50).
Esteve à frentes das lutas contra o arrocho salarial, a exploração do trabalho, contra a
política econômica da ditadura militar e as tentativas de pacto social preconizados na
transição democrática e pelo governo da "Nova República".
No plano do combate à estrutura sindical, a CUT esteve colada à vários
conflitos experimentados, tanto no cotidiano do mundo do trabalho quanto nos
combates mais amplos com a burguesia e o Estado, provocando crises, abalos e
fissuras na estrutura, tornando-a obsoleta em alguns de seus componentes. A CUT
expressou em grande medida um processo de abertura e relativa democratização dos
sindicatos, em especial pelo fim da ingerência do Estado, todavia, sem avançar para
romper a persistência da estrutura oficial e dos princípios que a norteiam, com o da
unicidade sindical. Neste ponto, assevera Boito (1991a, 153, grifos do texto) “não
faltava apenas luta, faltava também convicção à CUT”.
Reside aí um dos elemento que tornou a Central política e ideologicamente
contraditória, desde sua criação. A CUT sugira da luta aberta contra a exploração
do trabalho efetuada cotidianamente por milhões e milhões de operários e outros
trabalhadores assalariados. E foi esta força instintiva e espontaneamente
anticapitalista de sua base social de origem que, ao longo dos anos 80, impulsionaria
a CUT à ação reivindicativa mais agressiva e de confronto com a burguesia,
esbarrando nos limites do sindicalismo oficial. Mas, a CUT nasceu e desenvolveu-se
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integrada ativamente à estrutura sindical atrelada; foi organizada com base nos
sindicatos oficiais, comprometendo seu caráter democrático e de massa.
Para a OSM e outras forças no próprio Congresso de fundação, configurou-se
esta tensão, ao ser rejeitada a filiação direta dos trabalhadores, comissões de
fábricas e outras formas independentes de organização de base. Esta proposta foi
apresentada pelos militantes ligados à Frente Nacional do Trabalho, e não aceita pela
maioria da Comissão Pró-CUT:
Pela base! Todas as correntes sindicais não têm dúvidas. [...] Mas para nos
fortalecermos nessa caminhada, urge entrarmos no mérito da questão sobre como se
dá e onde se materializa a ação das bases nessa CUT pela base, a começar do mais
elementar: a filiação. A base não pode sujeitar-se a entraves formais até ver a sua
entidade de classe depurada de pelegos. [...] Defendemos a filiação direta dos
trabalhadores de qualquer categoria.[...] Ora, se defendemos e - o fazemos – a
efetiva liberdade e autonomia sindical, não podemos repetir o erro do populismo.
(cf. Proposta CUT pela Base, FNT,. Coletânea de documentos da Comissão PróCUT, agosto de 1983, grifos meus).

A formação da CUT sinalizava para a OSMSP a possibilidade de efetivação
de seu ideário e programática político-sindical, ou seja, - enquanto um programa -,
apresentava condições de avançar na luta contra a estrutura sindical

por um

sindicalismo autônomo no plano organizativo e ideológico. Alguns princípios
contidos no Estatuto Provisório, expressam esta perspectiva radical da luta operária e
sindical, quais sejam: - a afirmação de sua autonomia e independência de classe em
face da burguesia e do Estado; a democracia interna como condição indispensável,
o sindicalismo de base e de massa (cf. Giannotti & Netto, 1991: 24-33;). Os
princípios, os programas de lutas apresentam vários pontos que serão retomados nos
Congressos seguintes, mesclavam diretrizes e reivindicações de caráter sindical e
trabalhista imediatas de confronto com as políticas econômica e social do capitalismo
no país, e outras que, denotando o caráter radical e classista, só seriam passíveis de
efetivação com profundas transformações societárias orientados pela perspectiva
socialista.
A CUT emergiu assumindo um corte sindical anticapitalista, não obstante
suas contradições, e a OSM em aliança com outros agrupamentos de esquerda no seu
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interior, jogou forças decisivas na consolidação desta concepção e suas implicações
políticas e organizativas.

4. ELEIÇÕES SINDICAIS

DE

1984: CHAPA ÚNICA

DE

OPOSIÇÃO

VENCE NAS

FÁBRICAS

No final de 1983 na dinâmica de recuperação de seu trabalho junto ao
operariado metalúrgico, e no contexto da construção da CUT, a OSMSP deu início à
preparação para as eleições de 1984, remetendo às lições do passado recente e
procurando conhecer as condições particulares daquele momento, as forças e
interesses em jogo, as capacidades e fragilidades de cada uma.
A campanha eleitoral de 1984, foi aberta com um rápido, mas consistente
debate interno sobre as características do processo eleitoral naquela conjuntura.
Importante texto para debate foi apresentado pelo setor Sul29, seguidos de outras três
contribuições (assinados respectivamente por Cleodon Silva e Carlúcio Castanha,
Vito Giannotti, Salvador Pires), apresentando referências para um programa básico,
capaz de "polarizar um grande movimento de apoio e simpatia" dentro da categoria;
conquistar a confiança e o respaldo de outros sindicatos, da CUT e o apoio de
indivíduos e organismos não sindicais. O conjunto de considerações apresentadas
podem ser assim resumidas:
A crise, a ofensiva do regime com os seus pacotes e repressão, o desemprego
gerando medo e revolta, mas contribuindo para uma intensa politização das
questões. - O problema do desemprego especialmente criando uma nova categoria
29

O texto do setor Sul Metalúrgicos de São Paulo Sobre as eleições sindicais de 84, OSM, outubro/

1983, talvez seja um dos mais importantes documentos da época, partindo de uma análise do quadro
de crise social e ofensivas do capitalismo e seus efeitos sobre o movimento dos trabalhadores, da
situação política, das tendências do movimento operário, do sindicato e das eleições, indica
referências programáticas. A publicação Metalúrgicos de São Paulo, Debate sobre as eleições
sindicais de 84 iniciou-se em 01/12/83, aberta a todos metalúrgicos de São Paulo e militantes em
geral. Em um mês chegava ao nº 5, produzindo uma interessante fonte de informações. Os
posicionamentos individuais ou de grupos, contrários a conchavos e negociatas, apresentam fortes
argumentações na defesa da formação de chapa única, indicação de questões para o programa,
critérios e processo de definição de chapa etc.
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de trabalhadores, "os desempregados", muitos dos quais vão levar anos para voltar à
produção e inúmeros que nunca voltarão (subemprego, marginalidade, etc.). - A
carga de soluções da ditadura para a crise apoiadas no achatamento dos salários e no
esmagamento do movimento operário e rural. - O surgimento da CUT e o provável
surgimento de uma outra central em novembro, forçando uma melhor definição de
campos políticos dentro do movimento sindical. - Como conseqüência disso, o peso
que o bloco pelego-reformista vai jogar nas eleições de São Paulo, que é a sua
principal vitrine no país. - A recuperação, em muitas áreas, da perspectivas de
fortalecimento do movimento operário pela construção de organismos de base por
empresas: interfábricas, intercategorias. Soma-se a isso o desenvolvimento da idéia
e da prática das comissões de fábricas (cf. doc. “Sobre as eleições sindicais de 84”,
Setor Sul, OSM,out/83, p.18, grifos do texto).

Considerava-se ainda de que no quadro político da transição do regime, urgia
um programa que denuncie sietematicamente a base de classe sobre a qual constrói e
exerce a dominação, atacando especialmente, "a política econômica e social do
regime [...] a demagogia da oposição institucional e seu descompromisso com
causa dos trabalhadores" , posto que
as classes dominantes apostavam na capacidade da oposição legal e parlamentar,
tornado-se fiadora da confiança das massas para fazer o país navegar no abismo
social da crise, sem risco de convulsão social que colocasse em riscos a dominação
burguesa,

combinando repressão e pacto democrático [...] fazendo concessões,

incorporando algumas reivindicações [...] tomando medidas liberalizantes,

cujo

arsenal a burguesia ainda não usara (cf. doc. “Sobre as eleições sindicais de 84”,
Setor Sul, OSM,out/83, p.5).

Conduzir uma campanha eleitoral no contexto da movimentação nacional
pelas Diretas-já, exigia um programa que demarcasse o interesse e a centralidade
operária no âmbito da questão democrática, assinalando que a luta legítima pelas
eleições diretas, pressupunha “liberdade de organização sindical, política, e
partidária, fim das leis de exceção, direito irrestrito de greve, direito à terra para
quem nela trabalha" (Programa da Chapa Única de Oposição, 1984)
Enfim, as eleições dos metalúrgicos de São Paulo expressaria um embate
político encarniçado, portanto, os objetivos da campanha deveriam:
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além da primeira meta visível de derrubar a diretoria [e ] isso só não pode
subordinar todos os objetivos; construir uma força organizada no movimento,
apoiada nas fábricas e interfábricas e aberta à defesa e a prática das intercatogorias
[...]. Defender a CUT como órgão de luta nacional dos trabalhadores e combater as
propostas e comportamentos conciliadores em seu meio [..] A CUT só vai ser
referência real quando for um organismo de massa e é no movimento de massas que
devem ser exercidas as críticas (cf. doc. “Sobre as eleições sindicais de 84”, Setor
Sul, OSM,out/83, p.19, grifos de texto).

As forças de oposição chegaram pela primeira vez à formação de uma Chapa
Única de Oposição num "processo por dentro das fábricas - um exercício de
democracia operária" 30 que teve as primeiras aproximações ainda no 4º encontro de
fábricas em dezembro de 83, com pauta específica "como participar de eleições
sindicais como oposição", referido na seção 3 deste capítulo. A abertura da formação
da chapa ocorreu em assembléias regionais (Oeste, Norte, Leste, Mooca, Sudeste,
Sul) com a indicação das propostas e programa de luta, critérios para formação da
chapa, seguidas pela primeira assembléia geral, que reuniu os resultados regionais,
abrangendo as várias propostas diferenciadas e algumas contraditórias, que voltaram
para debate em novas assembléias regionais. Entre as decisões da assembléia geral, a
indicação de uma coordenação composta por representantes eleitos nas regiões. O
resultado de todas as propostas, majoritário e minoritário, discutido nas regiões foi
submetido à segunda plenária geral. Vale sintetizar os pontos centrais aprovados,
primeiro quanto aos critérios para formação da chapa (metalúrgicos com
posicionamento em relação à luta contra a estrutura sindical e à política praticada
pela diretoria, defesa de sindicalismo de base; defesa pública do programa da chapa,
trabalho de base reconhecido na categoria, garantia e respeito às decisões coletivas).
Para a escolha dos pré-candidatos, definiu-se a proporcionalidade de um para cada 6
30

Este processo (iniciado em 24 de janeiro) foi um dos mais ricos experimentados pela OSM em

campanhas eleitorais, se deu através de mais de 20 reuniões convocadas amplamente nas regiões
industriais, duas assembléias gerais; 27 convenções por fábrica para escolha de pré-candidatos à
chapa, envolvendo mais de 2 mil metalúrgicos, convenções regionais desaguando na convenção final
em 08/abril /, onde entre 56 candidatos foram escolhidos 24 membros da chapa de oposição. A
documentação reproduz todas as discussões, mantendo as emendas e propostas não aprovadas e está
organizada no “Dossiê da Chapa Única de Oposição”, 1984, OSM/CPV, num bem organizado
trabalho de secretaria, acrescidos das pautas, resumos das reuniões, critérios, material de convocação.
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mil metalúrgicos por região (considerando os dados das eleições de 1981), indicados
através de reuniões ou convenções por fábrica (presença mínima de 15 operários,
acima de 50 indicam 2 candidatos) e assembléia regional (candidatos com 20% dos
votos da assembléia).
O Programa da chapa caraterizou-se por uma clara definição dos princípios
gerais na construção de um sindicato livre e democrático e uma ofensiva indicação
de caminhos contra os elementos da estrutura oficial, pela democratização do
sindicato e da gestão. O Plano de Lutas imediatas destaca o enfrentamento da política
econômica, pacotes da política salarial, desemprego e demissões, pacote da
previdência social, política social – educação, saúde) com objetivos gerais de luta em
torno das questões políticas e econômicas (não-pagamento da dívida externa,
soluções para a questão do campo sob controle dos trabalhadores, ampliar a luta pelo
fiam da ditadura e todos seus mecanismos, et,). Detalha também a luta especifica
pelas condições de trabalho (a luta firme e permanente contra a exploração do
trabalho da mulher, controle e ritmo dos processos de trabalho, chefias, segurança e
saúde). E finaliza com posicionamento em relação às mudanças da CLT, por eleições
diretas e pela greve geral e criação de fundo de greve. (cf. Dossiê Chapa Única de
Oposição, abril/1984).
A construção da Chapa Única de Oposição, expressiva em sua dinâmica
democrática, definiu critérios mais políticos e programáticos, contornando
manipulações e conchavos. Mas, não se deu sem dificuldades e conflitos,
especialmente em relação à escolha dos candidatos para a executiva e do candidato à
presidente, pelos embates com o grupo dos Metalúrgicos Petistas de São Paulo31.
31

Paralelamente, o Diretório Estadual do PT realizava encontros dos Metalúrgicos Petistas de São

Paulo preparando-se "para armar o partido para intervir na campanha eleitoral em curso", lutando para
coesionar toda a oposição ao Joaquim". Foi divulgado um Manifesto Petista contra o pelego,
preparando as bases para a plenária convocada pela OSM, "na via da batalha na convenção final [...]
definindo os critérios da formação da chapa e nomes que o partido indicará" (cf. PT São Paulo, órgão
oficial do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, nº 14, Março de 1984). A direção estadual
do PT e da CUT havia tentado a composição de uma chapa com membros do PCB e Luís Antônio
Medeiros, que rechaçaram a proposta, deixando claro que não romperiam aliança com Joaquim. O PT
indicava para liderança da chapa da oposição, Lúcio Bellantani. o que foi divulgado no Estado de São
Paulo de 08/04/84, em coluna sobre sindicalismo assinada por Itaboraí Martins. O grupo do PT, que
depois formou a Alternativa Sindical, teve alguns de seus ativistas na chapa única, centrava sua
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Lembre-se que uma parcela da militância da OSM não havia aderido ao novo
partido, mas em suas fileiras estavam também petistas, especialmente os membros da
Pastoral Operária, firmes na unidade e pluralismo construída duramente por anos no
interior da OSM, sobretudo coesos no princípio da autonomia do movimento sindical
e operário frente aos partidos políticos. Por outro lado, os resultados das eleições
sindicais de 1981 demonstraram a possibilidade das forças das oposições
conquistarem o Sindicato do Metalúrgico de São Paulo, baluarte do campo
conservador e reformista, polarizando amplos setores sindicais. No entanto, OSM
pela sua linha político-sindical, sua crítica impertinente às
comportamentos conciliadores no interior da CUT,

propostas e

aparecia como um parceiro

incômodo nesta empreitada. A questão se acirra com a postura dos metalúrgicos do
PT e dos aliados dos dirigentes sindicais do ABC, sinalizando para a priorização da
ocupação do sindicato a que todas as demais questões se subordinam.
Na convenção geral, a chapa foi composta depois da definição dos pontos
básicos do programa e aprovação dos critérios de escolha. Com 56 pré-candidatos
foram formadas 4 'chapas', que de acordo com o regimento poderiam repetir nomes,
resultando em duas 'chapas' com 19 nomes de consenso submetidos à aprovação; os
5 restantes foram disputados entre as duas 'chapas'. Seguiu-se a votação da liderança,
disputada entre Hélio Bombardi, membro do núcleo histórico da OSM e Lúcio
Bellantani, coordenador da comissão de fábrica da Ford-Ipiranga, vencendo o
primeiro; por fim foi votada a composição da executiva.
A Chapa Única de Oposição expressava em muito, a democracia e a
organização existente (comissões, grupos e articulações regionais) e sua composição
integrava representações das 5 comissões de fábricas em atividade (Ford-Ipiranga,
Asama, MWM, TRW, Monachi) e de 8 CIPAS e de Comissões de compensação de
horas de grandes empresas como Arno, Caterpillar, Villares, Electrolux, Probel, FSP.
Do outro lado, a chapa 1 - Unidade na Luta, novamente com Joaquim,
introduzia Luís Antônio de Medeiros para vice-presidente, ainda vinculado ao PCB e
incorporava membros do PC do B, que logo após as eleições de 1981 haviam se
aliado à diretoria. Integraram este nova composição também diretores ligados ao
divergência política com os militantes da OSM, pela não adesão ao PT. Na avaliação de alguns, esta
foi uma das principais dificuldades para a OS naquele processo (cf. depoimento de Sebastião Neto
concedido à autora).
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PDT, sigla patrocinada pela herdeiro do populismo conservador, Adhemar de Barros
Filho. Para estas forças, em especial para o PCB, o empenho na formação da nova
chapa afirmava a política da continuidade da modernização conservadora do
sindicato, e de certa forma ampliava o leque de forças para a próxima diretoria,
considerando que a OSM sobrevivia, e poderia ser vitoriosa com o apoio da CUT.
Nogueira (1990: 177, grifos meus) finaliza sua análise ressaltando que, as eleições
sindicais de 84 foram conduzidas pelo PCB e aliados como uma estratégia projetada
para a substituição de Joaquim num futuro imediato.
As correntes político-sindicais ligadas à esquerda tradicional, com destaque

à

atuação e concepção do PCB, foram as responsáveis pelo processo e pela efetivação
da modernização conservadora e na continuidade de seu trabalho, preparavam um
outro lance: a substituição bem arquitetada, sem traumas e rupturas, do velho
dirigente sindical e a tomada do poder da direção do maior sindicato da América
Latina.

O resultados do 1º e 2º escrutínios das eleições de 1984, em seus números
reafirmam o resultado geral das eleições de 1981: a oposição venceu pelo voto da
base operária nas fábricas, e Joaquim foi novamente reconduzido graças aos milhares
de votos de seu fiel reduto, aposentados e metalúrgicos das pequenas fábricas e dos
setores mais tradicionais do ramo, como é demonstrado no quadro B. No quadro C,
desdobrados em dois, apresento os resultados comparativos das eleições de 1981 e
1984 por zonas eleitorais, a partir de um estudo exploratório organizado por Morais
(1986).

QUADRO B - Resultados gerais das eleições sindicais 1984
Metalúrgicos de São Paulo
1º escrutínio

2º escrutínio

Chapa 1

Chapa 2

Total

Chapa 1

Chapa 2

Total

Voto nas fábricas

15106

16737

31843

14546

17320

31866

Voto na sede

7410

2178

9588

7916

2168

10084

Total

22516

18915

41431

22462

19348

41950
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(****) Refere-se às regiões eleitorais articulada à divisão territorial da cidade, conforme no Mapa 1 –
capítulo II. As “urnas das fábricas” atingem perto de mil trabalhadores associados. O restante das
10mil ( ou mais) são atingidas pelas urnas da sede ou itinerantes.
Sede: “outros”: operários que não votaram quando a urna passou na sua fábrica (ausentes, férias,
segurados) ou que pagam a mensalidade na sede (ao invés de desconto na folha de pagamento).
Urnas itinerantes: Urnas sem roteiro definido, que colhem votos em microempresas e oficinas.

A primeira observação, refere-se a queda do número dos metalúrgicos em
condições de voto, o que pode indicar os efeitos da crise e de desemprego na
categoria no início dos anos 80. Em 1981 num universo de 54.462 votantes, 46.175
votaram; em 1984 o colégio eleitoral decaiu para 47.848 (em cerca de 55.000
sindicalizados), e teve 43.081 votantes, o que significou o peso declinante dos votos
nas fábricas, ou seja, caiu de 82% para 76%. Por outro lado, ocorreu um crescimento
do número de aposentados em condições de voto: passou de 5.850 para 6.830.
Observa-se que o peso do voto dos aposentados sobre o conjunto da categoria
votante foi de 40%, enquanto o total dos votantes nas fábricas decaiu em 11,2%.
A chapa de oposição venceu em todas as regiões industriais da capital,
demonstrado no quadro D – 1, exceto na Móoca, onde perdeu por uma margem
mínima de votos, ou seja, o referendo fabril ocorreu em quase todas as grandes
fábricas metalúrgicas32, a maioria delas com experiência de ação grevista própria ou
de adesão às mobilizações gerais, comissões, grupos ou CIPAS organizadas.
Algumas delas eram exatamente as bases dos "novos diretores" integrantes da chapa
1, que obtiveram votos, mas, foram derrotados em suas próprias fábricas ou regiões,
Morais (1986:102-103, grifos meus) sugere que esta derrota representava um
impasse para os "partidários da modernização", uma vez que Joaquim
foi salvo mais uma vez, por seus próprios ‘méritos’: milhares de votos de
aposentados, vitoria nas pequenas oficinas e fabriquetas e nos setores mais
tradicionais do ramo, vitória em poucas e antigas empresas que são seu tradicional
reduto (Lorenzetti, Matarazzo,etc.) [...] O fato da chapa situacionista ser garantida,
maioritariamente, pelo velho sindicalismo pelego, não pode, porém, obscurecer uma
32

Sul: Villares, Metal Leve, Prada, MWM, Caterpillar, Amortex, Monark, Magal, Gradiente, Pial,

Tormec, Brassinter, FAG, Logan, Filtros Mann, Bosch, Wapsa, Sharp. Leste: Philco, Fillizola,
Colmeia, Fiel, Fame, Gazarra. Sudeste: Aliperti, Columbia, Elebra, Bachert, Scripelitti, Esmaltar.
Móoca: Ford, Arno, Fundição Brasil, Laminação Brasil, Piratininga, Zanettini, Villares Cambuci.
Oeste: Sofunge, Siemens, Atlas, Irlemp, Asama. Norte: Holstein Kappert, Ericsson, Sade, Zauli.
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realidade: os poucos milhares de votos arraigados pela ‘esquerda’ de sua chapa
(PCB, PC do B e MR-8) foram o fiel da balança que garantiu a sua permanência à
frente do ‘maior sindicato do continente’.

Esta observação é comprovada pelo peso decisivo do voto favorável ao
peleguismo na região Móoca, berço da industrialização metalúrgica da cidade, com
grande número de pequenas e médias empresas, a maioria do ramo metalúrgico e
mecânico, de acordo com as informações trabalhadas no capítulo II.. Em 1984 a
Móoca tinha a maior concentração de associados ao sindicato, atingindo cerca de
18,4% dos votantes, que deram vitória à chapa situacionista na região, mas a
oposição equilibrou seus votos graças as diferenças positivas na grandes fábricas,
como a Ford e Arno (Quadro D – 2).
Outro aspecto relevante dos resultados de 1984, localiza-se na particularidade
do comportamento sindical dos metalúrgicos, - sindicalizados ou não -, concentrados
na zona Sul. Trata-se da região de maior concentração industrial e o polo mais
dinâmico da atividade produtiva metalúrgica, bem como a maior concentração do seu
operariado. No entanto, representava um índice pequeno de sindicalização, apenas
12,7% do total dos votantes, que deram maior número de votos à Oposição. (Quadro
D – 2).

QUADRO D - Quadro comparativo dos votos da Situação e Oposição
1) Votos da situação
1981

1984

6009

% s/ total de
seus votos
26,7 %

Aposentados

4239

% s/ total de
seus votos
18,6 %

Sede-outros

1760

7,7 %

1907

8,5 %

Itinerantes

819

3,6 %

927

4,1 %

Subtotal

6818

29,9 %

8843

39,3 %

Moóca

4076

17,9 %

3510

15,6 %

Total

10884

47,8 %

12353

54,9 %

nº

Fonte: Morais (1986:107).
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nº

2) Votos da Oposição
1981

1984

Sul

3610

% s/ total de seus
votos
38,5 %

Moóca

3860

40,70

3425

38,14

Oeste

2016

21,25 %

2096

23,34 %

Total

9486

100,00 %

8979

99,99 %

nº

3458

% s/ total de seus
votos
38,51 %

nº

Fonte: Dados elaborados a partir de Morais (1986:107). Obs. As regiões aqui selecionadas são as
mesmas particularizadas no capitulo II.

As descrições acima fornecem elementos que reforçam “a tendência do
sindicato de Estado de se apoiar na retaguarda do movimento operário” (Boito Jr.,
1991a:208), ou seja, entre os operários das pequenas e médias empresas, justamente
os trabalhadores menos ativos na luta reivindicativa e à ação grevista, por suposto
ideologicamente mais atrasados. Este perfil do contingente de sindicalizados tem
sido mais acessível à aceitação de sua propaganda e ao assistencialismo gerado pelas
contribuições sindicais obrigatórias, permitindo ao peleguismo criar uma verdadeira
clientela e um fiel eleitorado.33 Os resultados dos "serviços prestados" pelo velho
dirigente em 20 anos, todavia, não implicou em crescimento dos índices de
sindicalização. Em 1964 em uma categoria de menos de 200 000 metalúrgicos,
60000 eram sindicalizados; em 1984, com uma base de aproximadamente 370 000
metalúrgicos, o número de sindicalizados caiu para 55 000 (cf. jornal Em Tempo,
26/06/84).
Por outro lado, mas, como manifestação do mesmo fenômeno, o operariado
metalúrgico da capital desenvolveu uma consciência de rejeição à diretoria, aos seus
acordos com o empresariado, ao controle que exerceu sobre suas lutas, como
33

O ambulatório médico da Rua do Carmo na sede do Sindicato, mais de 1600 consultas eram

realizadas por dia; eram concedidas cerca 1.200 bolsas de estudos, através de convênios com escolas
e cursos supletivos e de profissionalização.
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procurei demonstrar ao longo deste trabalho, confirmando esta rejeição nas urnas.
Todavia, esta rejeição não desaguou em um crescimento da sindicalização, ou em
outra forma capaz de impor a massificação e democratização à diretoria e/ou para
destituí-la.34
Esta mesma massa de trabalhadores mostrou seu potencial de luta e de rebeldia em
greves gigantescas, heróicas greves de fábricas, formou comissões nos locais de
trabalhou. Então o baixo índice de sindicalização não pode estar diretamente
explicada por um baixo nível de consciência dos trabalhadores [...] O que acontece é
que pelas características da estrutura sindical e da organização sindical brasileira,
quanto mais se fortalece o sindicato estatal, mais ele se torna vulnerável. Isto
porque ele não foi criado como órgão da luta de classes e sim como órgão de
conciliação de classes, da neutralização e abafamento das lutas operárias (cf. doc.
Sobre as eleições sindicais de 84, setor Sul, OSM,out/83, p.8, grifos do texto).

Parcela relevante do operariado aqui vivia um dilema real: não confiava
e não acreditava na máquina sindical, e também, não experimentara e nem
testara suficientemente outra organização. Morais (1986: 108-109, grifos do
texto) na análise dos resultados de 1984 afirma:
Os dados fazem pensar que os votos da chapa oposicionista revelam, possivelmente,
uma nova classe operária que ainda tenta se fazer representar através do sindicato
Mas a grande maioria desse universo não se sente representada. [...] A entidade
sindical cada vez menos representa os operários das grandes e modernas empresas, e
num efeito reverso, amolda-se à sua clientela majoritária [...]. Onde chegou a
renovação capitalista, Joaquim perdeu. E dificilmente se poderia argumentar que
perdeu para o conformismo ou a integração capitalista

Considere-se que os resultados das eleições de 1984, relevantes para o
fortalecimento do campo oposicionista, não foram um dado isolado. Processos
eleitorais ocorridos no período em outros sindicatos metalúrgicos beneficiaram
34

A tese sugerida por Boito, de que o perfil de retaguarda do contingente de sindicalizados decorre da

natureza peculiar do sindicalismo do Estado, se sustenta na compreensão da que a estrutura sindical
impõe um "mecanismo de base [...] que de um lado, induz a à dispersão dos trabalhadores, afastandoos da organização sindical, e, de outro, estimula o fetiche de Estado burguês, alimentando a
expectativa de uma ação livre e espontânea do Estado, visando resolver os problemas dos
trabalhadores" (Boito,, 1991 b; 85).
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chapas de oposições combativas contra colisões de tradicionais pelegos ou
composições pelego-reformistas, como em Campinas, Itu, Limeira, São José dos
Campos, Volta Redonda, etc. Em São Bernardo, as eleições ocorreram após um ano
de intervenção (julho de 1984) e os dirigentes cassados se candidataram, desafiando
a legislação sindical; o operariado respondeu com uma votação de 95% dos
sindicalizados, reelegendo-os e referendando o desafio lançado por sua liderança. A
conquistas de vários sindicatos pelo voto nas oposições, proporcionaram uma
ampliação da organização nos locais de trabalho, em várias categorias e regiões e
ampliação do leque de forças na CUT e uma significativa democratização do espaço
sindical.

Tendência que, entretanto, não poderia obscurecer a persistência da

estrutura sindical, mantendo a ausência de amplas bases sociais de massa da
representação sindical.
Na situação dos metalúrgicos de São Paulo, a ‘nova’ diretoria do sindicato
apresentava-se com “autoridade discutível sobre a parcela mais numerosa, dinâmica
e combativa da categoria”, ponderava Morais (1986:109), revelando uma questão
crucial que não se limitava a essa categoria e a esse sindicato: “Até que ponto
aparecerá como interlocutor válido frente ao patronato?”

5. A DERROTA DO PROJETO POLÍTICO-SINDICAL DA OSM-SP
5.1. “Metalúrgicos da CUT” - III Congresso do Movimento de Oposição Sindical
Metalúrgica de São Paulo (MOSM-SP) - 1986

Após as eleições de 1984, a OSM passou por um processo de reorganização
incorporando novos e experientes militantes metalúrgicos componentes da Chapa,
além da ampliação dos setores com operários de CIPAS, grupos e comissões de
fábrica, passando a se autodenominar Movimento de Oposição Sindical
Metalúrgica de São Paulo – MOSM-SP. Seu veículo de informação deixa de ser o
tradicional Luta Sindical, editando um jornal com nova denominação que assume.
Alguns depoimentos recolhidos consideram relevante a recomposição interna com
novos quadros, igualmente formados no enfrentamento direto e organização nas
fábricas e regiões, com comissões, comando e greves, ampliando e diversificando o
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leque de forças do universo da oposição junto ao operariado metalúrgico da capital.
Para alguns militantes da OSM, esta reorganização garantiu a sua sobrevivência
coletiva, avaliando que a antiga composição do agrupamento histórico chegara, antes
do processo eleitoral, ao ponto limite de sua desagregação em embates intestinos,
pondo em risco a efetivação de sua proposta. Entendia-se que a denominação
Movimento abriria um espaço mais abrangente, integrando as demais correntes
vinculadas à CUT na categoria metalúrgica da capital. Contudo, se a recomposição
estabalizou o coletivo naquele momento, também gerou novos conflitos e
divergências, o que era de se esperar; e teve vida curta com futuros rompimentos em
função das eleições sindicais de 87.
Na avaliação de alguns setores da OSM, o voto fabril referendando as
propostas do campo da oposição, evidenciava a existência de condições para um
salto organizativo das forças de base, com representação e direção local (fábricas e
regiões) que poderiam se afirmar como uma direção alternativa real. A vitória de
oposições do campo combativo em eleições de importantes sindicatos operários,
apresentava-se como outro elemento novo a ser considerado, posto que também
expressava uma crise do sindicato oficial, embora, não representasse a sua superação.
A OSM redefinia sua estratégia de ação, sintonizada aos novos fatos, assim
sintetizada:
A nova organização sindical certamente está nascendo no interior da antiga, mas isto
não quer dizer que está nascendo dentro da estrutura [....], está surgindo da expansão
e fortalecimento de organizações de fábrica, organizações regionais etc. e no esforço
de direções sindicais em fortalecer estas organizações. [...] É preciso ampliar a
criação de uma nova base organizada nas empresas que serão verdadeiras
representações e direções locais [...]. A direção real de um novo sindicalismo será a
combinação entre as direções locais e a direção sindical (cf. doc. “Pela construção
de uma forte direção operária apoiada nas organizações de base”, Setor Sul, OSM,
julho/84,grifos do texto).

Mas o que havia de novo nesta formulação, se construir uma direção
alternativa representativa dos organismos de base sempre foi diretriz da linha da
OSM? Qual a natureza e perspectiva do pretendido salto, e quais a condições de
efetivá-lo face à situação dos trabalhadores em geral e da categoria metalúrgica em
particular, nos quadros de crise da ditadura militar e transição democrática?
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Na análise da OSM, o movimento operário e sindical apresentava situações
relevantes de resistência e avanços capazes de potencializar um “salto político e
organizativo com base em um programa mínimo de classe, [capaz] “de dizer
como as massas trabalhadoras podem revolucionar este processo e afirmar sua
vontade própria, qual a organização necessária e como vamos construir esta
organização” no horizonte dos seus interesses históricos (cf. doc. “Pela construção
de uma forte direção operária apoiada nas organizações de base”, Setor Sul, OSM,
julho/84, grifos do texto). Mais uma vez a tênue linha de demarcação da atuação
sindical e político-partidária aparece nas definições da OSM. Os dilemas e
fragilidades postos no plano sindical, na perspectiva que adota, não encontra saídas
e direções. As forças políticas organizadas representativas do conjunto da classe
trabalhadora, como o PT e a CUT, pouco iluminavam na resolução das dificuldades e
orientação de caminhos35. A programática do MOSM, como vanguarda operária,
conduz-se nestes limites, mas traça rumos imediatos no âmbito sindical face aos
desafios de sua atuação, como fez ao longo de toda a sua trajetória. Desse modo
pode-se dizer que sobrepujava em muitas questões a própria CUT e o PT, na luta
contra a supremacia burguesa particularmente nos mecanismos que não freiavam o
avanço da autonomia de classe, papel atribuído à estrutura sindical. Na conjuntura, o
operariado não poderia “esperar” a transição democrática concluir seu curso, nem as
intenções de mudança da legislação sindical veiculadas por partidos de uma oposição
conciliatória, para alcançar a liberdade de organização sindical e política. questão
assim entendida:
A legislação não vai criar uma nova realidade sindical; vai expressar aquilo que os
trabalhadores conquistarem nas lutas e os patrões não puderem mais segurar [...].
Logo poderá aparecer um projeto moderado do sindicato feito pelo Ministério do
Trabalho ou algum partido burguês. Temos que nos antecipar a isso, na luta diária,

35

Para o coletivo, a situação da crise política do regime militar, poderia abrir um grande processo de

mobilização e organização dos trabalhadores, desde que com projeto e força própria. Na transição
democrática em curso: “O PT, até aqui, tem mantido uma posição vacilante mais ainda digna ao
rejeitar o Colégio Eleitoral [...] mas, apresenta-se frágil, como se aceitasse a incapacidade e a
impossibilidade de uma intervenção organizada dos trabalhadores mudar as regras do jogo” ( cf. doc.
“Pela construção de uma forte direção operária apoiada nas organizações de base”, OSM, setor Sul,
julho/1984).
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testando novas formas de luta e no debate dos nossos critérios e necessidades desde
já (cf. doc. “Pela construção de uma forte direção operária apoiada nas organizações
de base”, Setor Sul, OSM, julho/84, grifos do texto).

No mesmo plano, está a consideração sobre a atuação predominante no
interior da CUT, “nossa grande esperança de unificação das lutas e avanço para a
libertação dos sindicatos”, que rejeita a estrutura sindical corporativa nos seus
propósitos, mas “se alimenta fundamentalmente dela”. Desse modo, a CUT, não se
decidiu, de fato e na prática, em apoiar a organização de base, os grupos e comissões
de fábrica “como a base de uma nova ordem sindical”.
Destas avaliações derivaram as novas orientações definidas pelo MOSM no
período, pelo menos nos limites de seu território de ação: tratava-se de avançar na
questão que a CUT vacilava. O fundamental no seu redirecionamento implicava na
afirmação de uma direção alternativa real, como “Metalúrgicos da CUT” - e esta
era a novidade. O propósito era de que o MOSMSP, na condição de real e efetivo
sujeito da CUT, assumisse a representação do operariado metalúrgico de São Paulo,
sem mandato legal e fosse assim reconhecido pela própria Central. “Construir a
CUT pela base”, anunciava-se como o caminho para a efetivação dessa direção pela
qual a OSM sempre trabalhou. Atuar como Metalúrgicos da CUT, para o MOSM
representava um meio de ruptura na prática com a unicidade sindical, articular a
parcela avançada da categoria neste projeto, pressionar a CUT na luta contra a
estrutura sindical e, em decorrência, acirrar a disputa ideo-política no interior da
Central. Efetivamente significaria o caminho para contrapor-se à consolidação da
‘nova’ linha sindical da diretoria do Sindicato dos metalúrgico da capital e o que ela
representava no movimento sindical.
Ao mesmo tempo, esta foi a alternativa que garantia o consenso e unidade
interna ao próprio MOSMSP na recondução da sua prática. Considerando que
detinha representatividade junto a parcelas do operariado metalúrgico da capital e era
um direção legítima, o MOSM poderia criar outra forma independente, uma
associação, por exemplo; o que era inaceitável por setores de peso no seu interior e
qualificado como “sindicalismo paralelo”. Conduzir-se como Metalúrgicos da CUT
acomodava as diferentes posições no interior da MOSM-SP, para sua própria
sobrevivência como frente de trabalhadores, face às novas inflexões do movimento.
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Pode-se também identifica-se na proposta, uma inflexão clara na diretriz de
luta por um sindicalismo autônomo, ao incorporar a ação por dentro da estrutura
sindical, porém, através das novas diretorias combativas, numa estratégia por fora,
combinada à organização fabril de base. Portanto, conquistar o sindicato num
processo eleitoral tornara-se uma condição imprescindível para a sobrevivência
política do MOSM-SP, como será destacado.
A consolidação da CUT tornou-se então prioridade na atividade do MOSMSP, e o seu investimento na tarefa se deu em todas instâncias, ações, campanhas e
36

movimentos, jogando nela todas suas forças e recursos.

Nesta linha estiveram

juntos com o MOSM-SP, as diretorias do sindicato dos químicos, plásticos,
coureiros, parte dos químicos, entre outros, na implantação da CUT Regional através
das Zonais (por região) da Grande São Paulo (capital, Guarulhos e Osasco). As
zonais tiveram um importante papel, - e deste modo eram defendidas por essa
militância -, na integração horizontal de base das diversas categorias, na
extensão do trabalho da CUT em cada região industrial, independente do
corporativismo sindical como espaço privilegiado para o desenvolvimento da
consciência, unidade e solidariedade de classe dos trabalhadores (cf. Resoluções
do II (1985) e III (1986) Congressos Regionais, CUT – GSP). Todavia, construir a
CUT nesta direção, implicou imediata reação de setores majoritários, como foi o
caso da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, deixando claro as
concepções e divergências com o MOSMP e aliados. Na visão do PT, a Regional
estaria confundindo papéis, ao atribuir à CUT a construção de uma alternativa de
direção sustentada num projeto socialista para a sociedade, quando o PT já seria o
portador deste projeto, ou o “objetivo seria de construir um novo projeto,
independente, como dizem as resoluções?”. Outra “preocupação” estava no processo
de organização da CUT em sub-regiões, - as zonais – que ignorava o papel dos
sindicatos, “dando motivos para temer o perigo de um funcionamento assembleístico
da CUT da Grande São Paulo totalmente à revelia das entidades sindicais” (cf. Carta

36 Uma ação que imprimiu determinada qualidade e direcionamento nos encontros e congressos
(regional, estadual e nacional) com a apresentação de teses conjuntas ou próprias. Após o I CONCUT
(1984) e II CONCUT (1986), o MOSMSP teve alguns de seus militantes eleitos para a Executiva
Nacional (um); Estadual (três) e Regional (seis).
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aos militantes sobre as Resoluções do II Congresso da CUT da Grande São Paulo,
Comissão Executiva do PT/SP, SP, 20/fev/1986, grifos meus).
A presença da CUT/Regional em greves, campanhas salariais e eleitorais, etc.
se deu de forma articulada à implantação das Zonais, introduzindo um plano de
formação sindical e política simultâneo37. A Regional da GSP acompanhou em
1985/86 cerca de 100 greves de várias categorias cujas entidades não eram filiadas à
CUT, inclusive dos próprios metalúrgicos de São Paulo. Na ocasião, teve
importância para a afirmação das posições desse agrupamento, o I Encontro Estadual
dos Metalúrgicos da CUT (dezembro de 1985), conforme previsto nos estatutos, no
se aprovou critérios de apoio às oposições sindicais. Ressalte-se que neste processo
se deu a aproximação de outras correntes, diretorias e oposições sindicais em torno
MOSM-SP, propiciando a formação de uma das principais tendências no interior da
Central, - a “CUT pela Base”.38 A partir desta fase, não será mais possível tratar do
MOSMSP desvinculado da consolidação da CUT, exigindo o cuidado de explicitar
os seus campos próprios de ação. No entanto, neste estudo não abordo diretamente as
propostas e concepções da tendência CUT pela Base, pois, se ela expressava as
posições do MOSM-SP, o ultrapassava ao congregar um leque mais amplo e
heterogêneo de forças políticas sindicais.
Para a apreensão do modo como o MOSM-SP procedeu como Metalúrgicos
da CUT em sua atividade de base, é necessário retornar à dinâmica da lutas e ações
da categoria, que seguia manifestando rebeldia em face das condições gerais de
salário e inflação na segunda metade dos anos oitenta. O operariado metalúrgico foi
37

A Escola de Formação Nova Piratininga, entidade da OSM-SP, desde os anos 70, teve grande

desempenho no período, ampliando as atividades de formação técnica, sindical e política dirigida a
lideranças de várias categorias e de movimentos populares, tornado-se uma referência de educação e
formação para a CUT pela Base. A Escolinha, foi também uma das “capitadoras de recursos” de
sustentação financeira, através de projetos financiados por organismos nacionais e internacionais.
38

Com a denominação Construir a CUT pela Base foram subscritas as teses apresentadas por este

agrupamento, adquirindo corpo, especialmente a partir dos Congressos Estaduais que antecederam o II
Congresso Nacional da CUT em 1986, quando estruturou-se como uma das suas principais tendências.
A tendência majoritária “Articulação Sindical” deu-se este nome pouco depois; outras correntes da
esquerda trotskistas formaram agrupamentos menores. Para uma análise dos Congressos da CUT e
disputas políticas internas:

Giannotti & Neto (1991:35-82); Rodrigues (1990: 3-50); Rodrigues

(1997:105-118); ainda Antunes (1991). Ver Teses e contribuições apresentadas pelo MOSMSP ao II
Congresso CUT/SP e Resoluções em Dossiê “Eleição Metalúrgica de 1987”- MOSM-SP).
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responsável pelo maior número de greves por fábricas entre os trabalhadores
industriais da cidade de São Paulo. Segundo informações do DIEESE, entre fevereiro
de 1985 a janeiro de 1988, cerca de 204.585 mil trabalhadores (entre metalúrgicos,
têxteis, plásticos, marceneiros e frios) realizaram 352 paralisações, com predomínio
das motivações salariais. Destas, 157 greves em empresas de pequeno e médio porte
com 29. 395 grevistas, e 125 em grandes empresas abrangendo cerca de 137.340
grevistas resultaram da ação dos metalúrgicos (cf. Boletim DIEESE, levantamentos
mensais de greves, 1988). Estas greves foram de grande ofensividade com ocupação
de fábricas e longa duração; em algumas delas os trabalhadores experimentavam pela
primeira vez o confronto direto, demonstrando uma força mobilizável e capacidade
de resistência, pesando nas relações com o patronato, com o sindicato e a própria
OSM.

39

Todavia, mesmo com este vigor, as greves por empresas expressavam um

movimento ainda em relativo refluxo, com dificuldades de expansão ou um de saldo
organizativo. E também não ocorreu, por parte da diretoria do Sindicato, o
direcionamento da ação nas fábricas para uma unificação com as demais paralisações
na própria categoria ou intercategorias, apesar dos esforços envidados pela Oposição.
A greve por fábrica era um campo favorável para o desenvolvimento da tática da
diretoria do sindicato em busca de resultados imediatos, opondo-se a qualquer
alternativa de confronto aberto nos moldes das greves metalúrgicas do período
anterior, como era assumido pelo MOSM.
A apreensão da conduta da ‘nova’ diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos
(SMSP), a partir de 1984, na disputa com o campo da recém criada CUT, constituiuse em um dos elementos decisivos para o desvelamento da dinâmica que se operou
no desfecho das derrotas do MOSMSP, com desdobramentos gerais para o
sindicalismo nacional na relação com o empresariado e o Estado.

39

Os documentos do MOSM-SP registram greves nas empresas Horasa, Pial, MWM, Columbia.

Aliperti, Filtros Logan, Caterpillar ( por duas vezes), Weber, Prada, Silvânia, Motoradio, Piratininga,
Scopus, Sofunge, etc. Sobre as greves por ocupação de fábricas ver Greve de Ocupação/1984, A
tomada da Pial, GEP-URPLAN, s/d; Minha revolta não se vende, Reconstrução das lutas operárias,
SP,1985; ainda “Ação e Razão dos Trabalhadores da General Motors de São José dos Campos”,
abril/maio, 1985; Brito (1989). Para uma análise do conjunto do movimento grevista na segunda
metade dos anos oitenta, ver Noronha (1991); Antunes (1991).
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Recorro à análise de Renner (1992: 200-352) sobre os acordos coletivos dos
trabalhadores metalúrgicos de 1978 a 1988, relacionando o desempenho do ‘novo
sindicalismo’ ao do ‘sindicalismo oficial’, representados pelas práticas do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema (SSBCD) e o de São Paulo. A autora
compara a atuação dos dois sindicatos na defesa dos direitos dos trabalhadores,
identificando uma simbiose entra as demandas de suas pautas de reivindicações, mas
constata uma diferenciação nos frutos das negociações coletivas que empreenderam.
“O SMSP não só efetuou acordos superiores aos firmados pelo SSBCD, quer no
prisma salarial, quer sobre as conquistas das demais condições de trabalho, mas
sistematicamente suas conquistas foram repassadas ao SSBCD nas negociações
seguintes”. Tal fato, ocorrido com regularidade, demonstra o pouco espaço, ou a
ausência mesmo de liberdade, para as negociações coletivas num mercado
rigidamente controlado; a autonomia e controle do patronato sobre as mesmas;
determinações essas acrescidas pela regulamentação estatal, periodicização para
apresentar reivindicação ( as datas-base), etc. Renner destaca que o “SMSP foi alvo
de tratamento governamental e patronal privilegiado, ao ser diretamente
beneficiado”. O empresariado veiculava para o operariado a falsa imagem de que a
prática sindical conciliatória obtém melhores resultados, quando na verdade, estes
deveram-se à atuação levada pela CUT e oposições pró-CUT como o MOSMSP,
através das pressões e greves.
Em 1984, o SMSP efetuou um ótimo acordo, cuja maior conquista foi o
reajuste trimestral em fevereiro e agosto, correspondendo à 80% da variação
acumulada do INPC dos respectivos trimestres antecedentes para toda a categoria,
acrescida de algumas outras vantagens nas cláusulas sociais. Em 1984, O SSBCD
negociou sob intervenção, com sua diretoria cassada, numa campanha salarial
comandada pelo Fundo de Greve. Não houve ganhos de produtividade e pela
primeira vez, a remuneração salarial dos metalúrgicos das montadoras foi
discriminada em relação aos demais, que se ateve aos limites do determinado pelas
regras dos decretos salariais. Ainda que, como lembra Morais (1986: 109), os
empresários tenham valorizado mais as negociações com as comissões de empresas e
com a diretoria cassada do que a assinatura do acordo entre a interventoria e a
própria FIESP.
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O ano de 1985, com a revitalização da economia e instauração da Nova
Republica, abria-se com um novo alento para que os sindicatos e trabalhadores
articulassem uma estratégia unificada na “recuperação de perdas” salariais e
trabalhistas. Nesta linha, efetuou-se o Pacto de Unidade e Luta unindo CUT e
CONCLAT e a tentativa de desenvolver a Campanha Salarial Unificada, que deveria
abranger cerca de doze categorias, cerca de 1.100.000 trabalhadores com data-base
entre outubro a dezembro. A redução da jornada de trabalho para 40horas semanais
esteve entre as principais reivindicações da campanha. Na capital, a Campanha
Unificada favoreceu a liderança do MOSM-SP para uma atuação unificada com as
aliadas diretorias dos Sindicato dos Químicos, dos Plásticos e Marceneiros,
assumindo as bandeiras da CUT em território do sindicalismo conservador. Ainda
assim a diretoria do SMSP aderiu ao movimento conjunto. Sem acordo nas
negociações entre o grupo de sindicatos aliados e a FIESP, mesmo com a tentativa
de conciliação pelo Ministro do Trabalho, teve início uma greve de dois dias. Neste
momento a diretoria abandonou a campanha salarial unificada e negociou
separadamente, assinando “o melhor acordo em onze anos”. Em 1985, o Sindicato de
São Paulo dependeu das diretrizes assumidas pela CUT com a campanha salarial
unificada e das propostas limitadas do próprio empresariado, mas, algumas
reivindicações foram asseguradas, como reajuste salarial de 100% do INPC; 12% de
produtividade; redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais,
progressivamente, reduzindo-se a cada seis meses até alcançar em junho de 87 aquele
patamar, etc. 40
O empresariado efetuava com firmeza e determinação a estratégia de controle
sobre o movimento sindical. A razões imediatas dessas postura, considera Renner
(1992:225):
Situa-se no temor empresarial da potencialidade da mobilização sindical ligada à
criação da CUT e encontra nexo no propósito de agravar a divisão do movimento
40

As diferenciações nos acordos não esteve diretamente ligada à capacidade de mobilização do

sindicato e dos trabalhadores de São Bernardo, conclui Renner (1992: 212-225). Em 1985, após 47
dias de greve, juntamente com vários bases sindicais metalúrgicas do interior do Estado, não
conseguiu fechar um acordo. Nesta campanha salarial, ocorreu a experiência grevista da Operação
Vaca Brava, “aquela que não se sabe o que ela vai fazer”, desencadeando uma ação imprevisível para
o patronado, com variações em formas e intensidade em cada empresa. Ver ainda Antunes (1991).
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sindical. Pode-se, facilmente, imaginar que a FIESP temia o efeito catalisador do
SSBCD e os efeitos da adesão do SMSP à CUT. [...]. A atuação dentro do sistema
de prêmios e castigos, era, até então, habitual, a partir de 83, tornou-se crucial. O
patronato [...] buscou tornar ineficaz a ação dos sindicatos mais dinâmicos.

Essa dinâmica se explicita na atuação da diretoria do SMSP, que prosseguia
na aproximação e incentivo às lutas por empresas, incluindo em sua ação direta a
“comissão sindical de fábrica” e a formação de delegados do sindicais, tentando
neutralizar as comissões existentes e controlar as que surgissem. Naquele momento,
a atuação da diretoria começava a se apresentar aos olhos dos trabalhadores com
elementos semelhantes às pautas e condutas levadas pelo MOSM e pela CUT.
Encontrava-se em gestação uma prática sindical identificada com uma “ação eficaz”,
“melhores acordos”, para se constituir em “um canal de integração neocapitalista e
“divisor” da classe operária”, como sugeria Morais (1986: 109) ao analisar da vitória
da composição peleguismo e setores de esquerda nas eleições sindicais de 1984. A
diretoria começava a projetar Luís Antônio Medeiros, como um novo e hábil líder
sindical, revestindo de novas roupagens o sindicalismo oficial e conservador,
necessárias para sua eficácia, no momento exato da perda das salvaguardas da
ditadura militar e aberta para a transição democrática. Assim durante a campanha
salarial de 1985, por exemplo, membros da diretoria e militantes do MOSM
dirigiam-se aos trabalhadores nas portas de fábrica nos distritos industriais juntos,
por vezes no mesmo carro de som, com os mesmos boletins. Em muitas greves nas
empresas antigos redutos da Oposição, o sindicato esteve próximo, às vezes na
retaguarda; em várias situações, disputando sua liderança e direção.
As conclusões do estudo de Renner (1992: 225-226, grifos meus) fazem
sentido:
O “sindicalismo de resultados” não adquirira, ainda, autonomia de vôo. [...] Assim,
sua especificidade, como forma de conduzir as lides sindicais realizou-se,
duplamente, fora de suas bases. Dependeu das diretrizes assumidas pelo SSBCD,
pelo lado do trabalhador, e das concepções bastante restritas do empresariado sobre
o significado e valor do trabalho na sociedade. Será nesse espaço que o
“sindicalismo de resultados” irá desenvolver-se. Mantendo um mimetismo eficaz em
relação ao comportamento desenvolvido pelo “novo sindicalismo”, irá aproximar-
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se das fábricas, estimular e participar de greves de empresa e, ao mesmo tempo,
explorar com habilidade a ampliação do espaço destinado à participação sindical.

O MOSM, por sua vez, procurava por todos os meios se diferenciar e
contrapor-se, mas não conseguia ir além da denúncia da prática demagógica e
manipuladora da diretoria, na medida em que não havia decifrado as dimensões da
ofensiva direta da burguesia nas fábricas, das estratégias ideo-políticas e
institucionais que barravam o avanço de um “renascer classista” do conjunto da
classe trabalhadora. Portanto, sua atuação era cerceada no terreno mesmo de sua
relação com a categoria. A tática do MOSM era inviabilizada, material e objetiva,
para que se constituísse em uma direção alternativa sob a bandeira da CUT. Na
consciência imediata dos trabalhadores metalúrgicos, o campo oposição-cutista
apresentava-se, naquele momento, muito assemelhado ao do sindicato, pelas
demandas e reivindicações, pelos acordos coletivos assinados e conquistas
asseguradas. Essa apreensão era favorecida por um quadro societário em que a
possibilidade de unificação das lutas operárias, era detida pela recessão, depreciação
salarial, perda de conquistas anteriores, alta inflação e ameaça de desemprego.
Condições econômicas e sociais gerais as quais se acrescentava o fogo cerrado do
empresariado sobre as greves fabris e comissões, demissões de trabalhadores com
estabilidade conquistada, aprofundando o controle sobre o movimento operário e
sindical.
Mas, os reveses para o MOSM não se restringiram a essas determinações. A
possibilidade de sua afirmação como uma direção real alternativa sob a bandeira da
CUT, junto aos metalúrgicos da capital, afigurou-se como uma estratégia ameaçadora
para o próprio campo do ‘novo sindicalismo’. A proposta ampliou ainda mais os
conflitos existentes entre as duas forças, com divergências quase incontornáveis.
Na lógica da burocracia sindical, a OSM era um coletivo que não dispunha
do mandato e reconhecimento oficial para realizar determinadas práticas, por
exemplo, negociar e estabelecer acordos em conflitos fabris sob a bandeira e em
nome da CUT. Naquele momento, em algumas modernas empresas o próprio
patronato tomou esse tipo de iniciativa, pela pressão dos trabalhadores, negociando
diretamente com representantes do MOSM, que atuaram em nome da CUT. Uma
prática que representava uma desobediência à legalidade da divisão burocrática
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das bases territoriais de cada sindicato, que desautorizava uma diretoria eleita,
ainda que fosse Joaquim e Medeiros. Seguir nesta trilha, de fato poderia representar
um acumulação de forças independentes, fortalecendo a linha do MOSM, e abrindo
conflitos com setores dirigentes da CUT, apegados aos liames institucionais do
corporativismo, que não ultrapassavam os limites de uma “ação combativa”.
Além do que, o MOSM não era o único agrupamento de oposição vinculado à
CUT entre os metalúrgicos, havia também o grupo formado por sindicalistas ligados
ao PT, ainda que sem a mesma organicidade e solidez. Desse modo, a legitimação
da CUT na maior base do operariado industrial da capital, na visão dos setores
majoritários, só poderia ocorrer com a conquista do sindicato pela via das eleições,
sem reconhecer os mecanismos que poderiam propiciar pela base a afirmação de um
sindicalismo independente. Os militantes da OSM avaliam esse processo:
- “Nós apresentamos a CUT para os metalúrgicos de São Paulo,
mas não fomos reconhecidos por ela. Jogamos tudo nesta ação!
Toda a nossa militância e estrutura: mudamos o jornal,41 tiramos de
nosso material o nosso logotipo (os sete homens representando a
comissão de fábrica), inscrevemos CUT em tudo... até as casas
alugadas pelas associações de trabalhadores e moradores que eram
um ponto de encontro e referência nas regiões foram transformadas
nas sedes das zonais da CUT regional.”
- “A prática da tendência majoritária da CUT, bloqueando este
caminho alternativo proposto pela Oposição, foi feita em nome de não
se destruir a ponte de negociação da com a CONCLAT, com a
expectativa de uma breve reunificação das duas centrais e a
conseqüente unificação dos trabalhadores. Ora, uma unificação pela
cúpula”.
- “A CUT, assim não era um ponto de apoio real para os numerosos
combatentes cujos sindicatos estavam nas mãos do peleguismo e da
política de conciliação como o nosso, que era uma barreira para o
confronto e a ampliação da mobilização da classe” (cf. depoimentos
41

Desde janeiro de 1986, o MOSM-SP, editava o jornal Metalúrgicos da CUT, como jornal da

Oposição Metalúrgica, com a inscrição Construir a CUT pela Base. Posteriormente voltou o logotipo
da comissão de fábrica com a inscrição CUT.
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das lideranças da OSM, recolhidos por mim em reunião em março de
1999).
Mas, a despeito dessa situação ou por causa dela, o MOSM-SP reafirmou a
sua linha empenhando-se na programação das ações, com a realização de um
seminário interno, que marcou o início de um processo que culminou nas eleições
sindicais de 1987.42
Essa linha se inscreve no âmbito de definições mais amplas com objetivos e
iniciativas políticas que imprimissem a marca “de um projeto político alternativo de
classe e na formação de um bloco capaz de implementá-lo”, para o qual caberia ao
MOSM contribuir. Ainda que as fronteiras entre o sindical e o político aparecessem
tênues, expressava a clareza de que um projeto societário implica em outras
mediações políticas e culturais (cf. Relatório/ Seminário do MOMSP, 25/26- 01- 86).
Neste processo, novamente a tensão pendular tendendo para a atuação nas
fábricas se fez presente no debate e ações da Oposição. A novidade esteve no esforço
de “sistematização de uma linha de atuação que ultrapasse as qualidades individuais
dos militantes, as diferenças de uma fábrica para outra, e que refletisse a unidade
conseguida na construção da CUT”, referindo-se à experiência das zonais, conforme
proposta da comissão de implantação responsável pela atividade nas fábricas (doc.
“Proposta de linha de atuação nas fábricas”, Comissão de implantação/Cleodon
Silva, 13/03/86).

Sustentava-se na avaliação das inúmeras dificuldades de

sustentação de um saldo organizativo em relação às comissões de fábrica, ainda que,
fruto da própria espontaneidade houvesse nova qualidade a cada experiência de
enfrentamento. O mesmo ocorrendo com as formas transitórias de trabalho de
organização, como as eleições para as CIPAS e Comissões de fiscalização, que pela
42

Este Seminário mais uma vez a OSM se defrontava com a premência de uma sustentação política

orgânica, para a qual jogou forças na articulação de uma corrente classista e socialista, sem se
confundir com conjunto do movimento de oposição, indicativa também para direcionar a prática dos
seus militantes identificados com o PT. O Seminário de planejamento e funcionamento interno definiu
comissões e grupos de trabalho para as tarefas de coordenação geral, organização/finanças,
imprensa/divulgação,

CUT/relações

sindicais,

Documentos/planos

de

trabalho/projetos

de

financiamento. Foi também formada uma “comissão de implantação”, responsável pelo
acompanhamento da atuação nas fábricas. (Dossiê “Eleições Metalúrgicas de 1987” - Pasta 1/1 –
MOSM-SP.
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liderança em lutas e greves nas empresas e mesmo com estabilidade, eram também
reprimidas pelo patronato. Esse quadro demonstrava que a raiz do problema da
organização de base “é essencialmente política”, afeta “à luta pela autonomia e
liberdade de organização na perspectiva do controle e poder operário”, o que exigia a
“superação do espontaneismo que orienta a prática para o avanço da ação política da
classe”. Para isso, a proposta indicava um linha de atuação de massa, destinada a um
conjunto de fábricas prioritárias,43 articulada à organização do chamado “elemento
consciente”, através de formação e educação política e sindical.44 Essa “forma de
mobilização procurava trazer a situação dos trabalhadores na produção para a
consciência coletiva, formando uma opinião e unidade, esclarecendo o fio entre as
várias reivindicações, visando “desvendar a exploração capitalista e a luta de classe
contra ela”, considera o documento.
Certamente, pode-se dizer que com esta “linha de atuação”, a OSM
procurava reagir à destruição dos grupos e comissões pelo patronato, e não perder a
vinculação com a bases da categoria, “adaptando o trabalho de fábrica” às condições
de predominância das greves circunscritas à cada empresa. Várias experiências com
esta metodologia são registradas nas grandes fábricas como Alliperti, Arno, Villares,
Bosch. E muitas “votações” ocorridas em “corredores industriais” de grande
concentração operária, permitiram a expansão da atuação para outras categorias,
colaborando na implantação das zonais da CUT.
Todavia, no momento seguinte, os quadros do MOSM envolveram-se em
inúmeras atividades no âmbito da ação institucional e política sindical, nas instâncias
43

A metodologia seria através de “votação dos problemas das fábricas”, realizada com cédulas

contendo os alguns problemas a serem votados, (previamente levantados por grupos, comissões ou
militantes isolados), entregues na porta da fábrica e recolhidas no final da jornada. A apuração era
também realizada na porta da fábrica. Atuação que envolveria ação prévia e posterior da militância e
apoio, como informações sobre a as fábricas prioritárias com encomendas de estudos (produção,
tecnologia, situação financeira, capital, etc.), levantamentos de eleições de CIPAS, comissões;
socialização das soluções encontradas e das conquistas.
44

Através de cursos, atividades culturais, organização de biblioteca específica, visitas a outros

sindicatos, regiões, fábricas, aos trabalhadores rurais, universidades e bibliotecas públicas, centros de
pesquisa e documentação etc. Nesta linha o MOSM-SP realizou a 1ª Feira do Livro Operário, com a
divulgação da produção sobre o movimento operário e revolucionário internacional, literatura
socialista e marxista, com videoteca, teatro, etc.
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da CUT e na dinâmica da luta ideológica interna que aí se travou. Processo que
absorveu energia, capacidade e tempo do coletivo, reduzindo o esforço para seguir,
com a mesma linha e determinação, no trabalho de base e atuação nas fábricas.
O Seminário da MOSM no início de 1986, pôs em discussão a realização de
um Congresso, implicando em definições quanto ao caráter, objetivos e implicações
que teria, apresentado como duas possibilidades: - Congresso do MOSM-SP ou dos
Metalúrgicos da CUT de São Paulo. Os defensores da primeira argumentavam pela
não diluição do coletivo da Oposição na CUT, ainda mais, considerando a fase de
vacilações e interrogações em que essa encontrava, além do risco de embates em
todas suas instâncias. A defesa pela realização de congresso dos Metalúrgicos da
CUT, sustentava-se na leitura da tendência de crescimento da CUT na categoria
como um dado de realidade, portanto, havia possibilidades de legitimação do
coletivo da OS na base operária, permitindo-lhe assumir as responsabilidades que o
momento exigia. Ao mesmo tempo, expressava a compreensão de que a OSM não
abarcava o conjunto da CUT na categoria. Com o empate das propostas, sem a
significativa aprovação majoritária que garantisse o empenho na tarefa, definiu-se
pela convocação de um Congresso do MOSM, conforme decisões do I Encontro
Estadual dos Metalúrgicos da CUT (1985), ou seja, com acompanhamento pela
instâncias da CUT Regional GSP, mas, estabelecendo na convocação, os vínculos
MOSM-SP e CUT.
No entanto, as discussões sobre a natureza do Congresso não pararam aí:
houve interferência da Executiva CUT Estadual/SP que, não reconhecendo o MOSM
como interlocutor dos metalúrgicos da capital perante a CUT e, desautorizando a
CUT/Regional e próprios os militantes do MOSM-SP - eleitos nos respectivos
congressos da três instâncias da CUT, chamava para si a responsabilidade da
coordenação do congresso, incluindo as demais correntes políticas presentes na
categoria. Uma longa correspondência e documentação45 em torno da questão,
explicitam as divergências que antecipavam as posições e tensionamentos entre
setores majoritários da CUT e o MOSM-SP: estava em jogo não só a disputa pela
direção, no campo da CUT, na categoria metalúrgica da capital, mas especialmente
os rumos das eleições para o Sindicato em 1987. Assim, mais do que não reconhecer
45

Encontram-se nas Tribuna de Debates, nº 1, 2 e 3 preparatória ao Congresso, fev/maio de 1986 -

Dossiê Eleições Metalúrgicas de 1987, MOSM-SP.
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o MOSM e seus militantes como interlocutores da CUT, neste episódio ocorreu a
tentativa por parte de setores majoritários, de controlar o MOSM e o que ele
representava como organismo independente.
Diante do posicionamento da Executiva da CUT Estadual, - considerada
equivocada, autoritária e intervencionista -, a morosidade e dificuldades de
entendimentos para a convocação de um congresso dos metalúrgicos, do curto
espaço de tempo entre inúmeros encontros e outros congressos agendados, e do risco
inviabilização do evento, o MOSM-SP decidiu por realizar o seu Congresso. Seria
portanto, uma atividade “dos militantes e ativistas do movimento, e terá como
objetivo preparar a nossa militância para enfrentar as lutas atuais, promover o plano
nacional de lutas da CUT e criar condições de viabilizar a realização de um
Congresso da categoria chamado pela CUT” (cf. Carta aberta do MOSMP dirigida a
todas instâncias e sindicatos e oposições vinculados a CUT, Tribuna de Debates – III
Congresso do MOSM-SP, nº 1, março de 1986).
No documento de abertura dos debates para o III Congresso, a coordenação
do MOSM, explicitava que a CUT era “a materialidade de um sindicalismo de base,
independente, representativo e classista”, princípios estes sempre defendidos pela
Oposição, porém, na categoria metalúrgica de São Paulo carecia de uma “forma
organizada e unificada capaz de expressar esta direção”. E definia para o
Congresso46, o objetivo de:
traçar as diretrizes para acelerar a aglutinação da direção classista e, através de uma
linha de ação comum, disputar palmo a palmo, a direção das lutas atuais, se
fortalecendo para derrubar de vez a aliança que implementa a conciliação de classes
e divide o movimento sindical brasileiro (cf. doc. “Preparar o Terceiro Congresso do
MOSM-SP”, proposta da Coordenação, 27/03/86, Tribuna de Debates, nº 1).

46

A preparação do III Congresso da Oposição – Construindo a Alternativa de Direção representou um

esforço efetivo de sua militância com discussões de um conjunto de teses em reuniões plenárias de
fábrica e regionais, envolvendo mais de 500 trabalhadores de sua base. O Congresso realizou-se em
24 e 25 de maio de 1986, com a participação de 200 delegados. Entre os convidados, para a plenária
de abertura estiveram presentes algumas personalidades como Luiz Carlos Prestes, Dom Angélico da
Pastoral Operária, deputados do PT, representantes de sindicatos e oposições sindicais aliadas da
OSM, além da representação oficial da CUT/Estadual (cf. docs. do III Congresso, MOSMPSP,
Metalúrgicos da CUT, maio de 1986).
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Neste quadro o documento salientava a sua responsabilidade “por estar
dentro deste confronto”, como pela proximidade de uma nova batalha – as eleições
de 87 -, que se anunciava mais intensa que a anterior. Identificava um avanço da
implantação da CUT entre os metalúrgicos pela prática cotidiana da Oposição,
inclusive, considerando a existência de “uma massificação da CUT na categoria” a
partir da Campanha Salarial Unificada de 85, com a implantação das zonais.
Tendência expressa também pela “exigência de trabalhadores de várias fábricas da
participação da CUT nas negociações, e o Movimento de Oposição, através de seus
militantes na direção da CUT, tem acompanhado várias dessas negociações”.(cf. doc.
“Preparar o IIIº Congresso do MOSM-SP, março de 1986).
As Resoluções do III Congresso, sustentadas em apontamentos sobre a
conjuntura econômica e política, das condições de retomada das lutas sociais,
definem o campo de atuação “do movimento operário frente à Nova República, - “da
recusa ao pacto social ao enfrentamento do pacote econômico” 47. Parte-se da análise
de que a “Nova Republica” se instaura no contexto de agravamento da crise
econômica do capitalismo internacional, à qual está vinculada a crise brasileira,
aguçando as contradições de classe que lhes são inerentes, impondo às classes
dominantes novas formas de dominação.
Se no regime militar a dominação se fazia fundamentalmente através da coerção das
armas, agora a burguesia, ao exercer diretamente o poder político preserva seus
instrumentos de violência armada e utiliza mecanismos "clássicos" para impor o seu
poder econômico. Passa a atuar fundamentalmente através dos seus partidos
políticos revitalizando o parlamento; faz a luta ideológica através os meios de
comunicação incutindo os seus valores sociais; usa a sua propriedade dos meios de
produção para tentar aniquilar a organização dos trabalhadores e reforçar os seus
agentes no interior do movimento buscando uma cooptação para o seu projeto
político: o pacto social (cf. “Resoluções do III Congresso”, MOSMSP,1986: 5)

47

Refere-se ao Decreto-lei 2283 de 27/02/86, - conhecido como Plano Cruzado I -, contendo as regras

do Plano de Estabilização Econômica, um conjunto de medidas de ajustes econômicos, garantindo o
pagamento da dívida externa e dos juros, através de congelamento de salários, anulando as perdas
salariais acumuladas ao longo da política de arrocho e da própria alta inflacionaria; introduz o saláriodesemprego, que obscurece o crescimento do desemprego e uma retórica de congelamentos de preços.
Ver Dossiê “Pacote econômico e política salarial “ CPV/ 20/03/86; Morais,1986.
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No entanto, expões as Resoluções, a “Nova Republica” encontrou uma
parcela da classe trabalhadora em o processo de organização independente em
relação à burguesia e o Estado. A fundação da CUT mostrava a capacidade de luta
dos asssalariados e a existência do Partido dos Trabalhadores revelava, no plano
político-partidário, um avanço na conquista da independência política de classe. No
quadro de crise recessiva e ascenso do movimento de massa, que ameaçavam a
estabilidade da “transição democrática”, havia uma tentativa de recomposição no
bloco dominante no poder, “ameaçado de esfacelamento pela escalada inflacionária”,
impondo aos trabalhadores medidas econômicas que aprofundavam a exploração na
cidade e no campo.
O enfrentamento do pacote exige não só a luta contra os seus efeitos e a
generalização do confronto com o conjunto da política econômica do capital, mas
também a contraposição global da determinação dos trabalhadores como solução
real para os problemas vividos pela grande maioria da população (cf. Resoluções
do III Congresso, MOSMSP,1986: 7; grifos do texto).

Nessa direção o III Congresso indicou uma plataforma de lutas e construção
da alternativa dos trabalhadores, em torno dos seguintes pontos: - “A resistência ativa
frente ao pacote - Campanha Nacional de Lutas; - “Avançar na construção do poder
operário e na luta pela liberdade de organização”; - “Luta por transformações sociais
com perspectiva do socialismo.” O documento proclama o socialismo como a
alternativa dos trabalhadores para a sociedade, e argumenta: “Por essa razão as
soluções que propomos têm o sentido de fazer avançar a consciência dos
trabalhadores e nos momentos do enfrentamento mais geral procuramos confrontar
as exigências dos trabalhadores com os limites políticos da democracia burguesa”
(cf. idem, p.8-9)
Nas proposições do MOSM as tarefas de construção da CUT se resumiam
em quatro grandes desafios: “- consolidar a CUT como central de massas; - construir
uma estrutura sindical desatrelada do governo; - avançar nas lutas gerais dos
trabalhadores preparando as condições para à greve geral; - lutar para construir um
sindicalismo que não seja unicamente reivindicatório e economista, mas que aponte
em cada luta para a destruição da exploração de classe” (cf. idem, p. 12).
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O destaque neste ponto está na linha de organização horizontal e vertical das
categorias de trabalhadores na CUT:
A consolidação da CUT como central de massas deve significar a existência de uma
relação direta e organizada com sua base. Isso se da de duas formas: através da
representação sindical na empresa, que organiza verticalmente a categoria; e de
instancias que unifiquem todos os trabalhadores de uma determinada área. Em São
Paulo as chamadas "zonais" e no ABC são os chamados "comandos de base" (cf.
idem, p.13, grifos do texto).

A defesa intransigente das “zonais”48 se inscreve na concepção de
sindicalismo e organização que a orienta o MOSM, ou seja, um mecanismo efetivo
que propicia maior autonomia e enraizamento nos locais de trabalho e áreas
geográficas de concentração operária, expressando uma unidade de classe pela base,
sem barreiras corporativas. As Resoluções dão destaque ao processo de filiação à
CUT, reafirmando a orientação que materializa a ação das bases, através da filiação
coletiva de categoria (e não apenas da entidade sindical), com a filiação pessoal e
direta dos trabalhadores. Construir a CUT através das lutas implicava na aceitação da
filiação dos organismos autônomos surgidos nas lutas de fábrica e gerais, como as
comissões

de fábrica, comandos consolidados, etc. Assim, o MOSM-SP

reafirmava a concepção e defesa na prática da CUT como uma Central de
trabalhadores, e não de sindicatos oficiais.
Outro ponto desenvolvido com destaque no III Congresso é o das Comissões
de fábrica, no qual a partir da experiência recente, reafirma os princípios de
organização e de democracia operária que as comissões instauram, definidos no I
Congresso de 1979 e amplia as diretrizes para estes organismos. Dois conteúdos são
introduzidos, ainda que não sejam novos na programática da OSM. Primeiro, a
explicitação da perspectiva em que se inscrevem as comissões, ou seja, a sua
potencialidade política e revolucionária como auto-organização operária, para além
de seu papel sindical e imediato, como instrumento estratégico na efetivação do
48

A experiência das zonais especialmente entre as categorias operárias na região da Grande São

Paulo, para a Oposição era um dos meios de afirmação como Metalúrgicos da CUT, e tornou-se
ponto crucial nos embates entre as correntes nos debates sobre as mudanças estatutárias da CUT nos
seus congressos e instâncias do período seguinte.
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controle e poder operário no processo produtivo e para a alternativa socialista.49 E de
outro, orientado pelo ideário da luta de classes, enfatiza a recusa de “qualquer
tentativa de cooptação do capital que, contra ataca o potencial de organização
operária na produção”, criando mecanismos que buscam a adesão participação,
colaboração dos trabalhadores, ou tenta transformar as comissões de fábrica em coadministradora dos problemas e conflitos existentes.
Em “Nossa atuação no Sindicato”, o documento apresenta um mapeamento
dos três grupos e concepções que compunham e orientavam a diretoria Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, o que foi exposto posto ao longo deste estudo. São
reafirmados os princípios de um “sindicalismo autodeterminado, independente, de
massa, representativo”, explicitando a defesa da ratificação da Convenção 87 da
OIT50, que define internacionalmente os termos da independência e autonomia
sindical, pela revogação do Título V da CLT. Para as eleições sindicais de 1987,
indica algumas propostas imediatas de democratização do sindicato, através de uma
“sindicalização coletiva, de massa e unificada com a CUT e sob sua bandeira”. (cf.
idem. p.23-25).
Nesta mesma linha, trabalhar pela realização do 8º Congresso dos
Metalúrgicos de São Paulo convocado pela diretoria e trabalhar pela ampliação da
pauta, de modo a incluir a reformulação dos Estatutos e democratização do processo
eleitoral, a ser garantido com várias medidas sugeridas.51 Apostando em sua
49

Estas referências tem no documento o objetivo de propaganda e formação política, referidas às

referências histórias do movimento revolucionário internacional, esclarecendo as circunstâncias
históricas desta possibilidade.
50

A Convenção 87, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho em

julho de 1948, assegura a liberdade de organização e ação sindical. O Art.2º. dispõe que os
trabalhadores ,sem distinção de qualquer espécie, terão o direito de constituir, sem autorização prévia,
organizações de sua escolha. Historicamente a Convenção resultou da vitória sobre os regimes
fascistas que impuseram a unicidade sindical como meio de controle da luta dos trabalhadores.
45

As mudanças dos Estatutos dos Sindicatos foi uma decorrência das modificações na estrutura

promovidas pelo governo da Nova Republica. Quanto à democratização do processo eleitoral, o III
Congresso indicou: “um processo dirigido por uma Comissão composta por representantes de todas as
Chapas e em igual número; - descompatibilização dos diretores que concorram às reeleição,
renunciando ao mandato; - acesso à lista de sócios por todas as Chapas; - prazo para edital de
convocação das eleições de 30 dias para inscrição da Chapa e mais 60 dias para eleição do pleito no 1°
escrutínio; - recadastramento dos sócios para impedir as fraudes e irregularidades; - criação de um
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legitimidade junto às bases na condição de Metalúrgicos da CUT, sugere um
processo eleitoral de acordo com as resoluções da Plenária Nacional da CUT, a
votação pela ratificação da Convenção 87 da OIT, e até “a votação pela filiação à
CUT” (cf. idem. p.23-25)
Em relação à sua participação na eleição para a diretoria de 1987, após anos
de luta, o MOSM reconhecia sua força na conquista do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo, e face à sua responsabilidade perante a categoria e o movimento
sindical brasileiro, colocava-se o desafio da formação de uma Chapa.
Em primeiro lugar é importante termos claro que o perfil político dessa Chapa tem
de ser o combate à estrutura sindical, à política econômica do governo, ao sistema
capitalista e à política de conciliação de classes. Em segundo lugar, que ela consiga
combinar os trabalhos de base com o trabalho geral nas categorias; em terceiro, que
ela expresse a direção das lutas da categoria nesse período e o avanço da CUT nos
metalúrgicos de São Paulo (cf. .idem, p. 25).

O último e detalhado ponto das Resoluções do III Congresso refere-se à
própria organização do Movimento de Oposição, reafirmando a sua natureza de
frente de trabalhadores, que:
Atua dentro e fora da estrutura sindical, tendo como prioridade a unificação dos
trabalhadores em torno de uma política classista cuja expressão orgânica é a CÚT; e
luta pela auto-organização dos trabalhadores nas fábricas [...].O Movimento de
Oposição Sindical não é o organismo de representação direta dos metalúrgicos. [...].
Os militantes da Oposição, comprometidos historicamente com os interesses de
classe dos trabalhadores, legitimados na categoria pela direção efetiva que deram a
várias lutas, já constituem o núcleo inicial da direção classista e alternativa da
categoria (cf. idem p.26).

A estrutura de participação e decisão do MOSM foram redefinidas. A
Coordenação foi escolhida entre os delegados na plenária do próprio Congresso (15
membros, sendo 10 dos representantes indicados pelos setores: - 3 da região Sul, - 2
da Oeste, 1 para cada uma das demais regiões - Sudeste, Mooca, Leste, Norte), com a
Conselho Administrativo eleito em assembléia para acompanhar e fiscalizar todas as despesas e
projetos Financeiros do Sindicato” (cf. Resoluções do III Congresso, MOSM-SP,1986: 25).
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garantia da representação das comissões comprometidas com a proposta da Oposição
(na ocasião eram 3) indicados pelas mesmas, perfazendo um

total de 27

componentes. Introduziu-se uma instância Executiva, composta por 9 militantes
”eleitos pela Coordenação entre os mais capazes politicamente e comprometidos com
os rumos do Movimento”. Cada membro da Executiva passa a ser responsável por
uma área específica de trabalho, como imprensa, organização (infra-estrutura e
finanças), agitação nas fábricas e bairros, relações sindicais/ CUT, implantação
(multiplicação do Movimento) e formação.52 E manteve a reunião setorial, como base
fundamental de organização da militância nas regiões, incorporando a tarefa de
participação regular nas atividades das Zonais da CUT.
O Congresso aprovou ainda um conjunto de Tarefas da Oposição - 1986/87
detalhadas em torno das seguintes prioridades, que sintetizo:
Linha de atuação nas fábricas: - Saber diferenciar a organização permanente da
organização momentânea para a luta; - política de massa; - política de organização; a luta ideológica. - Articulação da Militância: - Realização imediata de Seminários
Regionais com o objetivo de: discutir e implementar as teses aprovadas; preparar a
plenária dos metalúrgicos da capital de caráter de massa convocada pela CUT; fortalecer a participação nas “Zonais” visando a construção da CUT pela base;preparar o Congresso da CUT/ Estadual/ SP; - viabilizar o Plano de Lutas da CUT,
no nosso caso dirigido pela CUT Regional GSP; - avançar na formação política e
sindical dos militantes, através dos Cursos de Formação da CUT; garantindo a
circulação de literatura básica;

- preparar a Campanha Salarial Unificada; -

estabelecer uma relação permanente com as organizações populares afinadas com a
Oposição para desenvolver um trabalho conjunto; definir linha de atuação política
para os jovens, garantindo espaço para que o jovem metalúrgico discuta sua
realidade; - elaborar linha para o trabalho especifico da mulher. – Criar rede de
apoio político e financeiro nas fábricas. – Fortalecer a imprensa da Oposição.
(cf. Resoluções do III Congresso do MOSM-SP, 1986: 28-30).

52

A Executiva indica um Secretário-Assessor Político para trabalhar articulado a ela. Também

funcionará junto à Executiva uma equipe para as várias tarefas de secretária, imprensa. etc. Três
militantes serão liberados com tempo integral para cumprir funções do Movimento para o que serão
remunerados. É função da Executiva a infra-estrutura, absolutamente essencial para que á Oposição
execute suas atividades (locais para reuniões regulares, centralização de arquivos, conglomerado
gráfico e imprensa, assistência jurídica e trabalho regular de finanças, etc.) (cf. idem. p.27,28).
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Como se pode inferir, a própria realização do III Congresso do MOSM-SP e o
conjunto de Resoluções aprovadas, representaram um significativo fortalecimento de
sua militância, - e este foi o maior resultado -, reafirmando princípios, concepção e
programática. O conteúdo das resoluções do III Congresso, divulgadas em pequena
brochura, constitui um material importante de análise, pois expressam a tradição,
cultura política e sindical deste coletivo. A formulação de suas diretrizes para aquele
momento conjuntural adquiriram um adensamento político, num esforço, expresso
em várias das proposições, de fundir os momentos e dimensões da luta dos
trabalhadores, a ação reivindicatória econômica e sindical e a direção política. O
ideário e ação socialista são claramente explicitados pelo MOSM-SP, para a
consolidação do “sindicalismo democrático, de massas e classista”, ou seja,
orientado por uma postura de independência política frente ao Estado, aos partidos e,
ideológica frente à ordem do capital, na “construção do poder operário e do
socialismo desde já”.
Foi em torno destas posições e pela força histórica de sua prática, que o
MOSM-SP se constituiu em um dos pólos mais importantes do agrupamento
minoritário no interior da CUT, conferindo-lhe dinamismo e uma pluralidade política
intensas. A supracitadas Resoluções, ampliadas com outras propostas tonaram-se o
eixo da tese Construir a CUT pela Base para ao II CONCUT, ocorrido em agosto de
1986, momento que representou um forte impulso para a esquerda no sindicalismo
no campo da CUT.
Nesse Congresso, a grande questão de aproximações, distanciamentos e
embates de posições, esteve ligada à luta sindical e ao papel da própria CUT na
sociedade brasileira (cf. Giannotti & Netto, 1991:43-44). Ainda que o “Manifesto do
II Congresso Nacional da CUT aos trabalhadores brasileiros (com texto substitutivo
ao apresentado inicialmente pela CUT pela Base), tenha sido aprovado por
unanimidade, declarando “o compromisso histórico de impulsionar a luta sindical
dos trabalhadores na perspectiva de construir uma sociedade socialista”, abriu-se o
acirramento da luta política e ideológica entre as principais correntes políticas.53
53

Um conjunto de artigos e documentos das diferentes tendências encontra-se em “Concepções e

práticas sindicais na CUT. Recuperação histórica desse debate”, Quinzena, nº. 55, 20/08/1988, ed.
Especial, CPV. A defesa das posições do MOSM-SP é feita por Waldemar Rossi em “Sobre as
divergências no interior da CUT”, MOSM-SP, 1988. Sobre os Congressos da CUT, Dossiê “CUT
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Foi o último momento onde a esquerda socialista conseguiu imprimir sua marca
mais fortemente. A partir daí, independentemente das questões políticas e
organizativas, aqueles setores que poderíamos chamar de esquerda sindical ou
contratualista ( a Articulação e seus aliados), passam a definir mais concretamente o
jogo político-sindical da CUT (Rodrigues, 1997: 109).

Ainda no II CONCUT, as divergências se manifestaram em torno das
tentativas de mudanças do Estatuto, - pretendidas pelo bloco majoritário -, que iam
na direção de consolidar a CUT, de fato, em uma central de sindicatos, numa
estrutura verticalizada, espaçando os intervalos entre os congressos, criando
dificuldades estatutárias para a participação das oposições sindicais, na medida em
que praticamente excluía a representação de base. Estas propostas não chegaram a
ser pontos de pauta do congresso, talvez, pela expressiva participação dos delegados
de base, peso das oposições e correntes socialistas no evento, como registram
algumas análises (cf. Giannotti & Netto, 1991:42; Rodrigues, 1997: 108).
Dentre as Resoluções do II CONCUT, a questão mais relevante, foi o
posicionamento contrário à unicidade sindical, ao sindicato único imposto por lei, ao
imposto sindical, à tutela da Justiça do Trabalho sobre a ação reivindicativa. Estes
enunciados foram os mais avançados das formulações cutistas sobre a estrutura
sindical54. Nessa linha foi aprovada a proposta, bastante detalhada, de uma nova
estrutura sindical55, destinada a substituir a estrutura corporativa, inclusive, definindo
um plano de implantação, com indicação de lutas e pressões no plano institucional
(legislativo e judiciário) para as garantias e direitos sindicais, e as medidas a serem

Documentação: Congressos”, CPV,1988; ver ainda as análises dos mesmos: perfil dos delegados e
suas entidades, concepções e tendências: Rodrigues (1990); Giannotti & Netto (1991); Rodrigues
(1997).
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Há uma farta documentação da CUT, de várias correntes e também da OSM sobre propostas de

estrutura sindical, análises comparativas, fundamentações para a ratificação da Convenção 87 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), etc.; “Discutindo a Estrutura Sindical”, CPV, julho
de1985; Dossiê “Autonomia Sindical”, CPV,1985, registra o debate unidade, unicidade e pluralidade
sindical de várias posições.
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Na visão de Rodrigues (1990; 14), “a proposta aprovada no II CONCUT era de um voluntarismo à

toda prova”., assinalando que : “Por outro lado, o irreealismo da resolução (que reestruturou, no papel,
toda a estrutura sindical brasileira segundo a vontade da CUT) não deixa de ser indicativo da
imaturidade de uma organização em processo de formação”
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criadas pelos sindicatos e instâncias ligadas à CUT. Dentre estas, previa-se a criação
de “comissões sindicais de base”, formadas por sindicalizados, além de “sindicatos
de base” por ramos de atividade econômica. Previstos ainda e os “departamentos
profissionais”, em substituição às federações e confederações da estrutura oficial,
que estariam “sob a orientação política da Direção Nacional da CUT”. Introduziu-se
ainda, quase como uma complementação, a proposta de formação de “comissões de
fábrica ou de empresa fora da estrutura sindical,” como uma tarefa de sindicatos e
oposições no campo da CUT. (cf. Resoluções do II CONCUT, 1986: 45-57).
A proposta, como se conhece, não se tornou realidade, o que merece aqui
algumas pontuações. Em grande medida, pode-se atribuir aos interesses do governo,
partidos ( incluindo PDT, PCB e o PC do B), do sindicalismo reformista e
conservador (CONTAG, CONCLAT) e à resistência do empresariado (FIESP, CNI),
a intervenção pela manutenção da estrutura sindical existente, forças e interesses que
foram subestimados nos planos da CUT.56 Mas, não só; na prática a CUT, em suas
diversas correntes e agrupamentos, não deu passos concretos para extinguir os vários
elementos que dão conteúdo e forma à estrutura corporativa, como o imposto
sindical, o padrão dos processos eleitorais, etc. Diga-se, que a própria CUT,
estruturada com base nos sindicatos oficiais, em seus forças e interesses também
heterogêneos, seria profundamente abalada, caso a proposta se concretizasse. Pouco
se fez para transformar os sindicatos filiados em organismos enraizados nas fábricas,
e quando muito, foram precariamente criadas “comissões sindicais de base” ou
grupos de delegados sindicais, porque “subordinados ao sindicato”, embora, como
reconheçam, ‘esses’ sindicatos nem sempre expressem os interesses do conjunto das
categorias dos trabalhadores.
Para Boito (1991a: 148-153, grifos do texto), com o arcabouço analítico (e
político-ideológico) que marca sua interpretação, estas seriam as indicações de que
“no essencial, a CUT aderiu ao sindicato de Estado”. Haveria sim “inconsistências e
56

Lembre-se que em agosto de 1984, a Câmara dos Deputados havia aprovado a ratificação da

Convenção 87, pelo Estado brasileiro. Em 1985, o então ministro do trabalho, Almir Pazzianoto,
pautou no Senado Federal, a apreciação da Convenção, talvez, mais como um mecanismo político de
controle e liberalização nas tentativas de ‘pacto social’ da Nova República, como se viu
posteriormente.

Mas a manifestação aberta destas forças garantiam a suspensão temporária da

discussão. Ver Boito (1991a; 1991b); Frederico (1994).
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contradições” no discurso e na prática da CUT frente ao que denomina de “a
ideologia da legalidade sindical”; suas ações se chocaram de fato com os limites do
sindicalismo oficial. Mas,
Contudo, esta superação é parcial. A crítica da CUT desvenda alguns componentes
da estrutura do sindicato de Estado, mas permanece cega frente ao componente
essencial desse aparelho sindical: o poder outorgado de representação, que é base da
integração do sindicato ao Estado. Tal crítica está em decorrência disso,
impossibilitada de ver a estrutura como conjunto articulado de elementos que
integram o sindicato ao Estado (Boito, 1991a, 155-156).

Na avaliação dos militantes do MOSM-SP, distanciados deste processo pelo
tempo, há outras questões a serem balizadas no presente:
_ “A luta principal que se travou dentro da CUT não se deu entre ‘esquerda’
e ‘social-democrata’ ou entre ‘Articulação’ e ‘CUT pela Base’ a propósito de
bandeiras mais ou menos radicais. Nem em saber se a CUT se definia
abstratamente ‘pelo socialismo’. Mas, em definir o lugar prioritário na sua
plataforma de lutas imediatas, das lutas que efetivamente aumentam a
capacidade de resistência da classe operária à sanha do capital, e que não
podem ser vagamente ditas como ‘liberdade de organização dos
trabalhadores’. É claro que estas lutas apareceram nas plataformas e nos
manifestos, mas, na prática foram subordinadas a outras consideradas mais
urgentes e mais políticas”.
_ “Havia uma questão difícil: queriam que os trabalhadores
avançassem politicamente, votassem no PT, lutassem pelas diretas, pelo não
pagamento da dívida externa [...] mas, na fábrica o pau comia, as
lideranças eram demitidas, os acordos firmados hoje eram rasgados
amanhã pelos patrões, os trabalhadores não controlavam seus sindicatos,
suas diretorias, não sustentavam as comissões de fábrica. A democracia da
abertura de participação institucional não entrou pelos portões da fábricas.
A autonomia dos trabalhadores, de fato, ficou em segundo plano na prática
da CUT”! (cf. depoimentos das lideranças da OSM, recolhidos por mim em
reunião em março de 1999).

425

Após o seu III Congresso, com um relativo apoio de sindicatos e oposições de
categoria operárias em torno do bloco CUT pela Base, o MOSM-SP empreendeu
várias ações políticas, diretamente voltadas para preparação para as eleições.
Enquadra-se entre as iniciativas tomadas, a filiação de alguns de seus
históricos militantes ao Partido do Trabalhadores, que por concepções políticas, não
haviam, ainda, aderido ao PT. Essa adesão coletiva se deu no contexto de ampla
campanha de filiação levada antes do pleito eleitoral de 1986. A intenção clara deste
ato dos dirigentes do MOSM-SP, foi a de romper a situação de isolamento político
em se encontravam, no quadro geral do chamado campo democrático-popular que
tem no PT o núcleo partidário central. Tentava-se, assim, superar as avaliações,
infundadas, de outros setores na própria CUT, de que militantes da Oposição
assumiam uma postura anti-PT, como havia ocorrido em 1984. Pretendiam-se muito
mais ampliar as alianças nos embates que se seguiriam, ou mesmo contemporizar as
críticas a que eram submetidos, do que empreender uma intervenção organizada e
coletiva no PT.57
Simultaneamente, outros acontecimentos e rearranjos ocorriam no SMSP,
esboçando tensões no interior do peleguismo e nas relações com as correntes da
esquerda renovadora. Joaquim dos Santos Andrade, deixava a presidência do
Sindicato para assumir o comando da

CGT, faltando um ano para as eleições

sindicais. A diretoria compósita que Joaquim chefiava com alterações, ora à direita,
ora à esquerda, jogou na sua própria sobrevivência, numa operação que teve início
como um cálculo político preciso em 1984, já analisado, e como pano de fundo, uma
57

Nesta linha, os membros da Coordenação Executiva do MOSM-SP, convidaram Lula para uma

reunião, visando esclarecer posições de ambos os lados sobre a situação dos metalúrgicos na capital;
cobrar de Lula sua liderança na unidade das forças cutistas para as eleições de 1987. Conforme ata de
reunião, com a ciência dos participantes, Lula explicitava a posição de que “comporia com qualquer
um para derrubar Joaquim e Luís Antônio”, mas, chamava atenção a perfil de Lúcio (da Ford)
adequado para encabeçar uma chapa da CUT, a “quem já havia apoiado desde as eleições de 1984”,
entendendo que “o nosso trabalho era e o de tirar o Lúcio das mãos Luís Antônio, pois, o principal
era a conquista do sindicato em 87. Os coordenadores presentes explicitaram a inviabilidade de
qualquer composição com o PDT e aliados, mas, pela exigência da concepção de luta operária e
sindical que adotavam, tinham o compromisso de trabalhar pela unidade entre os metalúrgicos da
CUT. (cf. Registro de Reunião - Coordenação e Lula, de 30/07/86, Dossiê Eleições Metalúrgicas de
1987,MOSM-SP).
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onda de greves em 50 fábricas metalúrgicas. Meses antes, Luís Antônio Medeiros,
recém-dissidente do PCB, e oito diretores ligados ao PDT e MR-8 (assistidos pelos
integrantes do PCB e PC do B), assinam documento acusando Joaquim de “pisar no
sindicato”, exigindo seu afastamento imediato. Na mesma comunicação destacam
dez medidas práticas para uma “eficaz ação sindical”, entre as quais “assumir para
valer a organização das comissões de fábrica”, a reuniões gerais mensais com a
liderança de base da categoria; abertura de subsedes, boletins de sindicato ligados à
luta nas fábricas democratização dos sindicato com revisão dos estatutos (cf. “Aos
metalúrgicos de São Paulo, Aos trabalhadores brasileiros”, boletim assinado por oito
diretores 25/04/87). De início, Joaquim resistiu, mas, pressionado decidiu por sua
licença, passando a presidência do sindicato para Luís Antônio Medeiros.
Posição reveladora nesse quadro, esteve representada por metalúrgicos
ligados ao PT, que vinham privilegiando a aliança com o setores do PDT na
diretoria.

Em carta dirigida aos metalúrgicos, a comissão de fábrica da Ford-

Ipiranga/SP (sob a liderança de Lúcio Bellentani), indiretamente presta apoio e
solidariedade aos oito diretores, cobra posição de outros, ligados ao PC e PC do B e
apresenta uma posição favorável de defesa à CUT e às lutas por ela orientada (cf.
Carta aos Metalúrgicos de São Paulo, Comissão de fábrica da Ford-Ipiranga, s/d,
Dossiê Eleições Metalúrgicas de 1987, pasta 1/2). O MOSM-SP, em verso de
boletim de convocação para 1º. de Maio, denuncia a briga na diretoria como mera
disputa por cargo, e conclama os diretores a assumirem a Campanha Nacional de
Lutas e a preparação da greve geral, se de fato sustentavam críticas ao peleguismo.
Para o conjunto da classe trabalhadora as lutas salariais em 1986, – e não
foram poucas -, voltaram-se diretamente contra as perdas resultantes do ‘pacote do
Plano Cruzado’ como ficou conhecido o Decreto-Lei 2283 de 27.2.86, que instituiu o
plano de estabilização econômica do governo Sarney. Dentre as medidas, o decreto
estabelecia o cálculo do salário real médio nos últimos seis meses, e não pelo pico,
sem integrar o cálculo da inflação de fevereiro, sendo congelado por um ano; ao
valor final obtido foram acrescidos um abono de 8%. Adotou-se um parâmetro
diferente para os preços, que foram congelados no pico pelos valores atualizados. As
novas regras acabavam com os reajustes salariais e trimestrais e outras formas de
antecipação, substituindo pela ‘escala móvel’, apenas quando houvesse uma inflação
acima de 20%. Portanto, uma política de redução salarial e contenção de aumentos e
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reposições reais sobre o patamar considerado normal para o ‘funcionamento da
economia’ (cf. inf. Dossiê “Pacote econômico e política salarial”, CPV, SP,20/3/86).
O decreto introduzia, de quebra, o seguro-desemprego, antiga reivindicação
do movimento sindical, porém, restrito e com critérios altamente seletivos (carteira
assinada nos últimos seis meses, registro e contribuição previdenciária durante 36
dos últimos 48 meses, não ter recusado emprego e não ter outros rendimentos), que
deixam de fora os milhões de trabalhadores sem carteira e subempregados e, todos os
trabalhadores rurais. Enfim, conclui Morais, (1986: 87-88):
o pacote de fevereiro de 1986 consiste num comporta contra o movimento operário
ascendente. [...] “O saneamento econômico” – elegante apelido para a recuperação
capitalista - será obtida pelo caminho clássico: uma derrota imposta à classe
trabalhadora, resignada a aceitar como naturais e irrecuperáveis as perdas passadas e
como incontornáveis os sacrifícios presentes [...].

A CUT apresentou um plano de luta contra o pacote, ampliando a Campanha
Nacional de Lutas de 1985, insistindo nos reajustes trimestrais, redução da jornada a
40 horas semanais, etc A resistência à deterioração dos salários e condições de
trabalho do presente e passado, se articulava à luta pela estabilidade no emprego,
garantias trabalhistas e sua extensão para outras amplas parcelas de trabalhadores e
despossuídos. O Plano Cruzado porém, reduziu o nível de confronto grevista, só
recuperado com o seu fracasso a partir de meados de 1987.
Na Campanha Salarial Unificada dos metalúrgicos de São Paulo, Osasco e
Guarulhos de 1986, o MOSM-SP direcionou sua ação de modo a inscrevê-la na
Campanha de Lutas da CUT, conforme registra o material de divulgação e o jornal
Metalúrgicos da CUT (do nº. 4, de abril/86 ao nº.10 de nov/86). No entanto, não
alcançou uma mobilização capaz de unificar as reações e greves que persistiam nas
empresas (cerca de 216 paralisações no ano) o que, se ocorresse, poderia interferir no
controle e burocratismo com que a diretoria do sindicato conduziu a campanha,
eliminando, inclusive, os mecanismos tradicionais, como maior número de
assembléias, comissões de mobilização e negociação, etc. Além do compromisso
estabelecido por Luís Antônio Medeiros, - presidente em exercício -, com a FIESP de
que a categoria não faria greve na vigência da convenção coletiva de novembro, e
nem no ano seguinte, desde que as “condições sócio-econômicas não sofram
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transformações para pior!” E o patronato aumentava o rigor58, ampliando demissões
de trabalhadores das comissões, CIPAS, delegados sindicais, aliadas a medidas de
intensificação do trabalho, aumento da contratação sem registro, maior rotatividade
da força de trabalho, visando o permanente imperativo de manter e ampliar a taxa de
lucros.
Em 12 de dezembro de 1986, numa ação conjunta CUT e CGT, coordenaram
uma greve geral contra o Plano Cruzado II e seus efeitos perversos sobre o conjunto
dos assalariados, envolvendo cerca de 10 milhões de trabalhadores de norte a sul do
pais. Em São Paulo, a greve geral teve seu encaminhamento em meio à realização
dos III Congresso Regional da CUT/ABC e CUT/GSP. A paralisação, efetivamente,
não atingiu a categoria dos metalúrgicos na cidade (avaliada como um fracasso por
muitos setores), já numa demonstração da reduzida implantação da CUT e,
consequentemente do próprio trabalho sindical do MOSM-SP, enquanto eclodiam
greves isoladas, com curto fôlego, encontrando o patronato intransigente e bem
“assessorado”.

5.2. Eleições metalúrgicas de 1987: o MOSM é derrotado nas fábricas

Esse pleito eleitoral se desenvolveu no quadro da aguda crise recessiva com a
recrudescimento da inflação, com a redução do nível de confronto grevista sob o
impacto do Plano Cruzado. E no plano político mais geral, em meio à instalação do
Congresso Constituinte e da reforma sindical implementada no advento da “Nova
58

Controle que se adaptava aos tempos de uma transição democrática, haja visto o manual “Prevenção

e superação das crises” ( medidas preventivas, negociações, a greve e pós greve) do Grupo 14 da
FIESP, divulgado pela imprensa, com a assessoria de Júlio Lobos consultor sindical da entidade
patronal. O manual contem as seguintes orientações aos empresários e negociadores patronais: “ cumpra e exija o cumprimento das leis e dos acordos (que são leis entre as partes acordadas); - receba
com normalidade a participação de seus funcionários em sindicatos; - seja prudente, sem receio de
usar firmeza; - mantenha a unidade de classe; - a greve é uma coisa normal em uma democracia; não
trate de se livrar da greve a qualquer custo; - não premeie os grevistas; - aproveite a oportunidade
pedagógica (pós-greve) para mostrar as conseqüências negativas dos movimentos ilegais” (Estado de
São Paulo, 23 e 26/10/86).
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República”, a partir de 1985 , culminando com as alterações inscritas na Constituição
de 1988. As modificações introduzidas constituíram-se na “supressão do modelo
ditatorial de gestão do sindicalismo oficial”, que consumou a “política de abertura
sindical” iniciada por

Murillo Macedo (Boito, 1991b: 71). Esse processo de

reformas foi resultado, em grande medida da ação do movimento sindical no interior
da própria estrutura, ou seja, da atuação dos dirigentes sindicais do campo
combativo da CUT e da política de modernização levada pelo PCB e PC do B.
Analisando este processo, Boito (1991b:72) considera que “o ministro do Trabalho
Almir Pazzianotto, quando agiu de modo reformista, regra geral consagrou no plano
da lei e das instituições aquilo que os sindicalistas já vinham praticando desde o
período do governo militar.” Com as reformulações, aquelas correntes conseguiram
seu objetivo de “arrebentar a estrutura sindical por dentro”; alcançado o que de
fato pretendiam, enfrentar o modelo ditatorial de sindicalismo, e não a estrutura
sindical, contra a qual efetivamente não teriam lutado, como analisa o estudioso. Em
sua avaliação, no âmbito da luta legal e parlamentar, na conjuntura de 1984-1987,
quando o governo Sarney acenou com a possibilidade de ratificação da Convenção
87 da OIT, a CUT foi omissa, se restringindo a dar declarações de “apoio”. A forças
integrantes da CONCLAT, ao contrário, se empenharam abertamente pela rejeição
aos termos da Convenção.
A nova “legislação intermediária”, nas palavras de Pazzianotto, foi emitida
através da Portaria 3.065 de fevereiro de 1986, suprimindo a Portaria 3. 437 de 1974
que, em seus vários aspectos, obstou a participação e vitória das chapas
oposicionistas, como já foi abordado. As novas medidas introduziam um controle
mais flexível e indireto do governo sobre os sindicatos, com a extinção do modelo de
estatuto padrão, do controle direto das Delegacias Regionais do Trabalho – DRTs,
sobre as eleições sindicais, facultando aos sindicatos a elaboração das normas que
regulamentariam seus processos eleitorais.59 Ainda reconheceu politicamente as
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No SMSP, estas mudanças foram indicadas em tumultuada assembléia convocada pelo sindicato

para (20/março de 1987), com a proposta de criação de um Conselho Sindical com representantes das
fábricas. Este processo vem a público com o racha da diretoria formando o ‘grupo dos 11 diretores” a
quem Lúcio Bellentani, membro da direção nacional da CUT, se alia (cf. boletins do sindicato O
Metalúrgico. Fev/março de 1987; jornal Metalúrgicos da CUT).
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centrais sindicais, até então proibidas pela legislação da ditadura militar; e foram
suspensas as medidas punitivas aos dirigentes sindicais.60
Neste contexto, o campo da CUT formado pelas oposições metalúrgicas de
São Paulo, não conseguiu enfrentar as divergências nas respostas e orientações para
atender as necessidades específicas do movimento da categoria, e aos objetivos
estratégicos de consolidação da CUT na unificação das lutas concretas. E chegava
tardiamente às definições imediatas para as eleições de 1987, sem ganhos efetivos
conjuntos de uma ação unitária e uma tática adequadas às exigências para o
confronto no maior sindicato da América Latina, e ao que ele representava face à
consolidação do projeto de hegemonia burguesa no país. A história recente mostrara
que para preservar esse sindicato, como o baluarte do sindicalismo oficial do
peleguismo e da política de conciliação, eram “constantemente preparadas
“trincheiras” pouco visíveis, na sua maioria ocultas, principalmente, aos olhos da
grande massa dos trabalhadores”, como analisou o militante (“A batalha do Carmo e
suas ocultas trincheiras”, Salvador Pires, 25 de junho de 1987, grifos meus).
O MOSM era, naquele momento, a principal força com possibilidade de
realizar uma ampla articulação no campo da CUT, na formação de uma chapa
unitária de oposição, e de se apresentar como uma alternativa real de confronto com
o baluarte do sindicalismo oficial. O MOSM tomou as iniciativas desse processo
que, para efetivar-se pressupunha a ausência de fraturas e vacilações no campo
cutista.
Em novembro de 1986, através de uma convocatória assinada pelos sindicatos
operários da capital (químicos, plásticos, frios, couros, luvas e vidros) “aos
sindicalistas que se alinham com os princípios da CUT”, se deu o lançamento da
Chapa Única de Oposição pelo MOSM-SP, evento no qual foi reafirmada a
necessidade e esforço pela unidade no campo da oposições. Na ocasião o MOSM,
além de editar o jornal Metalúrgicos da CUT, divulgou manual e jornal de campanha
60

Apenas em termos; o projeto de lei de greve de Pazzianotto, que não chegou a ser aprovado, estava

longe de configurar um direito irrestrito dos assalariados, como era pleiteado pelo sindicalismo
combativo. No decorrer de 1987, a repressão e violência às greves nas chamadas ‘áreas estratégicas’
continuava, recorrendo à invasão dos locais de trabalho pelas tropas do Exército, como ocorreu nas
greves dos petroleiros, marítimos e portuários, trabalhadores da usina de Itaipú, e ainda a violência nas
várias greves dos metalúrgicos da usina siderúrgica de Volta Redonda, com o assassinato de três
operários em 1988. Ver em Boito, 1991; Antunes, 1991.
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eleitoral (Oposição em Movimento) e de sindicalização com o lema - Colocar o
Sindicato sob a bandeira da CUT, e uma circular de ampla distribuição - Olho Vivo,
conforme documentação do Dossiê Eleições Metalúrgicas de 1987.61 Pouco tempo
depois o grupo Alternativa Sindical, apresentando-se também como oposição e,
como metalúrgicos da CUT/SP, o que também era fato, realizou um ato com o
mesmo objetivo.
O processo de formação de Chapa foi prolongado e tenso, ampliando as
várias divergências no interior da CUT. A OSM, em seus princípios, era contra
qualquer intervenção ‘de cima para baixo’ que ferisse a autonomia, na solução das
dificuldades presentes na base de qualquer organismo operário e sindical. Porém,
reconhecia a responsabilidade política das direções da CUT em criar condições para
o livre debate e entendimentos solidários e coesos, pressupostos democráticos na
efetivação de objetivos táticos e estratégicos na luta dos trabalhadores.
Certamente, que as posições políticas classistas do MOSM-SP, sua
expressividade no movimento operário e sindical e sua força impulsionadora na
constituição da corrente CUT pela Base, esteve na raiz das restrições (materiais e
políticas, com implicações práticas para a luta cotidiana) e sectarismos que sofreu
por parte de algumas instâncias, responsáveis pela coordenação das eleições
sindicais, de acordo com a deliberações estatutárias da Central. O MOSM-SP, por
sua vez, lutava para garantir a hegemonia de suas posições na condução do processo,
e não se deteve diante da ausência de apoio material. Porém, se debatia nos
meandros de uma luta intestina, transformando a unidade da CUT em eixo
estratégico principal do processo eleitoral, secundarizando a atuação nas fábricas
marca de sua linha e trajetória. Esta seria a forma, potencialmente com outra
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A eleições de 1987 tem a mais bem organizada documentação e registro na trajetória da OSM;

resultado da deliberação de informar e apresentar às instâncias da CUT os fatos e acontecimentos,
processualmente, e como mais um instrumento de luta política e ideológica. Durante todo período, a
OSM manteve um grupo de trabalho (apoio) responsável pela tarefa do registro atualizado. O Dossiê
“Eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo/ 1987”, documenta o processo desde novembro
de 1985 até final do 1º escrutínio em junho de 1987; resultados, avaliações e balanços. Organizado
com

originais e cópias está estruturado em arquivos e dossiês cronológicos para cada tipo de

informação e fontes, material de cada uma das chapas, legislações e documentos oficiais, divulgação
do processo na grande imprensa, contendo certa de 500 documentos de tipos diversos. Arquivo
MOSM-SP, CPV, 1987.
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qualidade, através da qual se poderia instigar a coesão da CUT por outros
caminhos. Assim, para manter sua coerência e garantir unidade no campo da CUT,
acabou cedendo em várias aspectos de sua programática e tradição democrática,
num processo contraditório de grande desgaste político.
A difícil unidade pretendida, mas não alcançada, envolveu inúmeras reuniões,
seminários, documentos, recursos e correspondência, etc. entre MOSM-SP,
Alternativa Sindical, CUT/Estadual e Nacional, além das pressões, questionamentos,
apoios de setores de outros estados e regiões, vinculados à diferentes correntes, e
interferências evidentes de setores majoritários do PT, como atesta a farta
documentação.
O eixo central manifesto e aberto destas divergências esteve entre, uma
convenção de todos os metalúrgicos da CUT, excluídos os setores comprometidos
com a diretoria do sindicato, na proposta do MOSM-SP, e uma convenção de todos
os metalúrgicos ‘de oposição’, com a possível incorporação desses setores, indicada
pela Alternativa Sindical. O MOSM-SP definia o conjunto da militância cutista na
categoria como a direção do processo eleitoral; a Assembléia Geral dos
metalúrgicos da CUT, como o único fórum capaz de, apreciar as várias propostas
existentes, deliberar sobre o processo de formação da chapa, construir o programa da
chapa; indicar a coordenação provisória e unitária do processo até a Convenção
final, Para participar a convenção os metalúrgicos deveriam ter participado de
assembléias de fábricas e região a serem realizadas com este objetivo. Assim, haveria
condições para que “todas as posições, “correntes políticas e trabalhos de base”,
“todas as expressões organizadas”, integrassem o processo.
Estas propostas foram anteriormente submetidas à assembléias regionais
simultâneas ocorridas, com a participação do conjunto das fábricas, convocadas pelo
MOSM, expressando sua tradição de defesa e prática de uma condução democrática
do processo no interior do movimento operário e sindical (cf. Jornal Metalúrgicos da
CUT, nº. 11, jan/87; carta do MOSM-SP, com resultado das plenárias; boletim Olho
Vivo, nº. 4).
O Alternativa Sindical, agrupamento que materializava o bloco majoritário da
CUT, - Articulação Sindical -, nos metalúrgicos de São Paulo, em várias situações
anteriores já privilegiara a aliança com setores da diretoria desde 1984, quando ainda
se apresentava como Metalúrgicos do PT, a exemplo do que fizeram os dois PCs.
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Defendiam a formação de uma chapa com o “grupo dos onze”, chamado ‘racha’ da
diretoria, membros do PDT, PC do B e PCB.
Naquelas condições, uma composição a todo custo com parte da diretoria
teria, no argumento de militantes do MOSM-SP, “um custo impagável.” Avaliavam
que os metalúrgicos do PCB, PC do B e PDT, que eram diretores do sindicato,
estiveram sempre no campo da CGT, apoiando a transição burguesa em suas medidas
de neutralização das lutas operárias, integrando-se ao pacto social conclamado pelo
governo e no ataque sistemático às posições do conjunto da CUT. A dissidência
formada no interior da diretoria “não teve por base uma posição contrária à esta
política”, no máximo, divergiam entre si, por questões relativas à utilização do
aparelho sindical. Portanto, estava descartada a possibilidade de formar uma chapa
incorporando alguns desses elementos porque
não seria nem implícita, nem explicitamente, uma chapa da CUT. Porque se veria
impedida, na prática de levar coerentemente as diretivas da CUT na categoria.
Mesmo na hipótese da maioria dos membros dessa chapa se identificarem com a
CUT,

[...] seria uma chapa de compromisso entre forças políticas de campos

distintos, ambas com considerável capacidade de influência, e com linhas
fundamentalmente distintas. [...]. O que acabou prevalecendo aqui, não foi uma
posição principista de nunca fazer alianças, uma posição estreita de não composição
em qualquer caso, mas uma posição tática de aprofundar a divisão daqueles que
sempre se opuseram ao sindicalismo combativo, que sempre se destacaram no
combate à CUT e às suas posições (cf. doc. “A unidade em torno da CUT,
19/05/87).62

62

O documento supracitado divulgado logo após a Convenção, ao que parece, para um posicionamento

no interior do PT, tem grande importância no debate travado no decorrer do processo eleitoral. Expõe
os argumentos políticos pela conquista do sindicato e consolidação da CUT como instrumento e
estratégico na luta pelos interesses imediatos da classe trabalhadora, na direção dos seus interesses
históricos. Argumentação de combate às posições dos que são tentados a considerá-la mero percurso
tático para interesses aparelhistas de suas influências no seio das massas trabalhadoras. Esse
documento no entanto, é totalmente imbuído da perspectiva da unidade em torno da CUT como o eixo
central da campanhaeleitorial. Assinado “pelos companheiros metalúrgicos do PT-SP”, Waldemar
Rossi, Francisco C. de Souza, Hélio Bombardi e Cleodon Silva.
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Para setores majoritários da CUT e do PT, o MOSMSP impunha uma
“política sectária, de hegemonia a qualquer custo”,

e “impedia que a CUT

explorasse o racha interno da diretoria do sindicato”, opondo-se a “uma tática de
frente única contra o Joaquim e Medeiros”. Na visão daqueles, a estratégia do
MOSM se assentava numa concepção incorreta para a construção de uma central
“única”, posto que defensora de um “sindicalismo socialista e revolucionário”, que
resultaria em uma “central partidarizada e ideológica”. Reconhecia-se o mérito dos
antigos militantes do MOSM,

“como única fortaleza contra o aparelho de

Joaquinzão e da ditadura”, no setor metalúrgico de São Paulo, porém no passado!
Porque, “o isolamento, o desprezo pela tática de frente única [...]as dificuldades da
resistência prolongada contra os inimigos e as limitações na compreensão da
importância da fundação e construção do PT, provavelmente são os fatores de
cristalização no seu interior [MOSMSP] de uma forte conduta ideologicamente
sectária, [...] resvalando para a monopolização de sua representação”. O MOSM
estaria atuando no sentido de fazer com que os “diretores que, por qualquer motivo,
tenham se indisposto com Joaquim e Medeiros”, continuassem unidos ao grupo,
“jogando também a massa de metalúrgicos para a influência do peleguismo“. E a
direção da CUT e a Alternativa Sindical estariam cedendo e tornando-se “refém do
sectarismo e aparelhismo do MOSMSP”, como se houvesse um compromisso
“moral” e histórico em apoiá-lo (cf. doc. “Os erros são muitos, onde estão os
acertos?”, assinado pelos deputados do PT, José Dirceu e Luiz Gushiken, São Paulo,
08/maio/1987).
As instâncias de direção da CUT não tomaram iniciativas necessárias,
omitindo-se do processo, mas indiretamente, acirravam um ataque político e
ideológico ao MOSM-SP, como o exposto acima.
Estas definições ocorreram em meios à lutas pelo reajuste e recuperação das
perdas salariais, com base nos cálculos da inflação de novembro e dezembro. A
diretoria do Sindicato conduziu as assembléias apresentando apenas o índice de
22,27%, como referência de ‘disparar o gatilho’, conforme as regras do decreto
salarial. De outro, lado, Boletins do jornal Metalúrgicos da CUT, apresentam cálculo
de perdas acumuladas a partir da antecipação de fevereiro/ 1986 a fevereiro/87, com
base nos estudos do DIEESE num total de 45,3%, índice de aumento encaminhado
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nas assembléias pelo MOSM, com a indicação de greve. A FIESP concedeu apenas
20%; cerca de 10 mil metalúrgicos responderam com greves nas empresas.
Todavia, a dinâmica das fábricas não aparece refletida com centralidade e
protagonismo no processo eleitoral conduzido pela MOSM;

um ‘vazio’ que

acarretou conseqüências imediatas para a sua linha político-sindical, embora o
trabalho de base nunca tenha saído de pauta, e as resoluções do III Congresso fossem
sempre lembradas. Vários números dos boletins Olho Vivo (bem mais que no jornal
Metalúrgicos da CUT) registram e acompanham as lutas e reivindicações, conquistas
e derrotas das comissões e CIPAS nos locais de trabalho (caso da Scopus,
Caterpillar, Allipertti, MWM e outras). Mas no período, a OSM realizou apenas duas
atividades com objetivos específicos de aglutinação do trabalho nas fábricas: um
Seminário das Comissões (30/11 e 01/12 de 85) e um Encontro de Fábricas, já às
vésperas das eleições (17/05/87), invertendo a orientação que priorizara nos anos
anteriores. Ao mesmo tempo, observa-se uma avaliação constante da debilidade em
“engajar os companheiros das fábricas na batalha eleitoral” e na discussão com a
categoria sobre “o sindicato que queremos”, para “transformar as eleições em uma
disputa da categoria, e não apenas de “chapa contra chapa”; e conclamavam-se
sempre para “a inversão da ‘rota’: ou seja, “voltar-se para a categoria” (cf. Rascunho
de ata de assembléia da OSM de 15/02/87, Dossiê Eleições de 1987).
O coletivo da Oposição concentrou suas forças na organização e condução
das eleições, com as bases organizadas nas regiões e o apoio, material e político
apenas de sindicatos aliados da CUT pela Base, convocando uma assembléia de
abertura do processo eleitoral, que contou com a participação de cerca de 300
metalúrgicos, atingindo 96 fábricas de todas as regiões, além de convidados.
Integrou-se às essas iniciativas e fóruns gerais, reconhecendo sua legitimidade, mas
com propostas próprias, a corrente trotskista Convergência Socialista; outros
menores grupos de metalúrgicos como o ligado à Causa Operária e os ‘prestistas’,
alinharam-se às posições do MOSM-SP. Nessa assembléia foi aprovada, a proposta
indicada por Jair Meneguelli, presidente da CUT, da convocação pela Central de
uma assembléia geral dos metalúrgicos para, oficialmente, definir o processo
eleitoral até a Convenção.63 Aprovou-se os critérios de participação na convenção
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A proposta foi apresentada em reunião convocada pelo presidente nacional, secretário geral e

executiva estadual da CUT, com a coordenação do MOSM-SP e os metalúrgicos da Alternativa
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final aberta (reuniões por fábricas e assembléias regionais). Ao final foi eleita um
Coordenação Eleitoral Provisória formada por 28 ativistas representantes de grandes
fábricas; aguardando a efetivação do caminho em que todos os grupos de
metalúrgicos cutistas formassem a Comissão Unitária de encaminhamento da
campanha (cf. jornal da coord. Provisória/ Metalúrgicos da CUT, março/87; Olho
Vivo, circular nº.7). Na continuidade foram organizadas as assembléias regionais e
geral para discussão do programa da chapa, a partir de proposta apresentada em
nome da coordenação eleitoral provisória, e outras contribuições individuais.
No entanto, a direção da CUT refez a proposta de Meneguelli, já aceita pelo
coletivo em torno do MOSM, chamando para si a responsabilidade de convocar
Convenção de Base para a formação da Chapa Única da CUT, cujos os resultados
seriam acatados por todas as instâncias da Central, e “desautorizava a qualquer
militante ou grupo a negociar em nome da CUT qualquer compromisso de
participação em outra chapa com setores da atual diretoria”(cf. comunicado CUT/SP,
02/04/87). A direção da CUT, tardiamente liderou o entendimento mais direto do
campo dos metalúrgicos cutistas, envolvendo MOSM, Alternativa Sindical, e
membros das executivas estadual e regional. O dialogo só começava a ser possível
porque àquelas alturas, Lúcio Bellentani com parte do grupo Alternativa Sindical já
se articulara com os onze diretores do sindicato formando a chapa 2, que encabeçou
. Mas, também porque o MOSM-SP, havia cedido em suas propostas em nome da
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“unidade da CUT”.
A assembléia geral, anteriormente convocada para discussão do programa
pelo MOSM-SP e demais grupos, deliberou pela aceitação do encaminhamento dado
pela direção da CUT, em mais uma difícil decisão, pois, a unidade interna do
MOSMP, era atingida face aos recuos diante das pressões e fatos consumados postos
pelas direções da Central. A maioria entendia que não havia mais condições e tempo
hábil de resistir, mantendo a proposta de assembléia prévia à Convenção, ainda que,
na posição de muitos, a decisão da Estadual, “autoritária e intervencionista”
Sindical, com a participação de integrantes da CUT/regional. (cf. Transcrição de fita de Assembléia de
13-03-87.
64

Fato que se tornou público em tumultuada assembléia convocada pelo sindicato para mudanças

estatutárias, em 20/março de 1987. A assembléia consagrou o racha da diretoria formando o ‘grupo
dos 11 diretores” (cf. boletins do sindicato O Metalúrgico. Fev/março de 1987).
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representasse “a força de um decreto a ser cumprido.” E reconhecia as implicações
imediatas da decisão: o campo da CUT chegava a uma convenção sem alcançar a
unidade necessária e um patamar comum em torno do programa, composição e
processo de formação da chapa, campanha, etc. Assim, entrava fragilizado para uma
luta da dimensão e importância como as eleições no SMSP, independente de
qualquer outro condicionante. Nesta assembléia, um representante do grupo
Alternativa Sindical (que não acompanhou Bellentani) esteve presente para
comunicar da decisão de participar da Convenção a ser convocada pela CUT (cf.
transcrição de gravação de Assembléia Geral, 03/04/87).
Paralelamente, em assembléia que reuniu cerca de 2000 metalúrgicos, por
aclamação era lançada a chapa 2 - encabeçada por Lúcio Bellentani, composta por
metalúrgicos de seu grupo e pelos 11 diretores, e como novidade apresentaram um
conselho deliberativo com 90 integrantes, ampliando a representação de base. Com a
denominação Chapa dos Metalúrgicos, apresenta-se como porta voz das comissões
de fábrica. (cf. boletins e convocações/Chapa 2, Dossiê Eleições Metalúrgicas -1987
MOSM-SP).
Finalmente, ocorreu a Convenção dos Metalúrgicos cutistas, em 10 de maio
de 1987, com a participação de 917 trabalhadores da categoria. 65 Os trabalhos foram
dirigidos por membros da Executiva nacional, estadual, regional e pela coordenação
do departamento metalúrgico da CUT/ Estadual, com a concorrência de três chapas
que vieram a compor a Chapa Única da CUT, na proporção dos votos recebidos. Os
resultados da votação conferiram 54% dos cargos (13) ao MOSM, 35% (8) à
Alternativa Sindical e 11% (3) à Convergência Socialista. A presidência da chapa,
como previsto no regimento da convenção, foi definido pelo primeiro nome da chapa
majoritária, no caso Carlúcio Castanha. Na própria Convenção, o grupo da
Alternativa insistia na “indicação de um nome mais transitável junto à categoria”;
para o grupo o nome referendado “dificilmente seria assimilável pelos sindicalistas
que compõem o bloco hegemônico na CUT e também pelas amplas bases do Partido
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O MOSM realizou ainda uma pré-convenção, precedidas de plenárias de fábricas e regionais para

votação de região, fábricas e nomes de possíveis candidatos, conforme critérios e proporcionalidade, a
serem apresentados à Convenção. Nesta assembléia aprovou-se a indicação de Carlúcio Castanha
como ‘cabeça de chapa’ pelo MOSM, tendo internamente concorrido com Francisco Carlos de Souza.,
que também integrou a chapa.
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dos Trabalhadores, cuja mobilização pode ser decisiva para o processo eleitoral”. O
grupo Alternativa assume a condição de porta-voz da tendência da Articulação nas
definições da chapa, como uma “expressão do arco de forças com predomínio na
CUT e no PT”. (cf. transcrição de gravação da Convenção dos Metalúrgicos Cutistas,
10/05/87; doc. “Posição da Alternativa Sindical na chapa dos metalúrgicos da CUT”,
11/maio/87).
O programa da Chapa 3, Oposição Metalúrgicos da CUT, tendo por base
propostas das três chapas, foi aprovado como um “programa com exigências de
classe à “Nova Republica”: - contra a política econômica de arrocho e recessão do
governo; - lutas por condições de trabalho e de vida; - lutas em defesa da saúde e da
vida do trabalhador; - por um sindicato novo, por uma organização sindical classista;
- filiação do sindicato a CUT. Mas, o debate do programa foi precário, praticamente
inexistiu. Secundarizado em relação à formação da própria chapa, não teve peso e
relevância na Convenção e, junto à categoria nas fábricas e regiões.
Tardiamente formada, a chapa 3 teve curtíssimo tempo66 para realizar uma
campanha eleitoral (25 dias) que, como se previa, carregava a dificuldade em efetivar
uma convergência de posições no seu interior. Acrescida da necessidade e o esforço
de desfazer para a categoria, a confusão criada pela presença de cutistas na chapa 2, à
medida que Lúcio Bellentani sustentou sempre sua condição de dirigente nacional da
CUT e oposição à Joaquim e Medeiros. A chapa 3 teve o apoio “oficial” da CUT: a
Plenária da direção nacional decidiu pelo apoio a Chapa Metalúrgicos da CUT, com
a condição, acordada com os dois candidatos à presidência, de que a chapa com
menor número de votos no 1º. escrutínio se retirasse do pleito. As direções estadual
e municipal do PT/SP também decidiram o seu apoio. No entanto, a chapa oficial
66

A campanha eleitoral foi atingida pela Portaria 30.150/87 do Ministério do Trabalho,

que

regulamenta a realização do pleito em 30 dias após publicação de Edital, o que nas dimensões da
eleições dos metalúrgicos de São Paulo só favorecia a chapa da situação. Às vésperas da data das
eleições, as três chapas concorrentes foram convocadas pelo Ministro do Trabalho, para tratar de
pendências eleitorais, numa manifestação clara de interferência governamental e ausência de
liberdade sindical. O empresariado por sua vez, através do presidente da FIESP, já havia explicitado
que o “seu principal temor foi o crescimento da atuação da CUT no meio sindical. Para Amato, a
entidade está conseguindo grande infiltração e não pode ganhar as próximas eleições no sindicato dos
metalúrgicos. Sarney precisa ter uma atitude firme, porém, branda, perante esta questão” (cf. jornal
Estado de São Paulo, 24/03/87)
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era “indesejável” e o apoio não passou de uma formalidade. As direções da CUT
assumiram uma clara sustentação tácita à chapa 2, manifesta de formas diversas
(apoio de deputados do PT e de importantes sindicalistas da CUT à chapa 2 antes
mesma da Convenção, não participação nas atividades e atos da campanha da chapa
3, lançamentos de documentos de balanços em plena campanha trazendo confusões
para a militância, nenhum apoio material e humano por parte dos principais
sindicatos).67
A campanha da chapa 3 não criou fatos relevantes, no máximo, lançou a
bandeira dos “Dois gatilhos, já”, pela recuperação de perdas para repor a inflação e
aumento real que, no entanto, encontrou a categoria pouco disposta a enfrentamentos
e mobilizações gerais naquele momento, ainda sob o impacto da forte cooptação
ideológica do Plano Cruzado. A cada boletim, reafirmava ser a verdadeira oposição
e se adaptava às necessidades de preservar a composição da chapa, com uma
propaganda abstrata da CUT, na tentativa de polarizar a disputa com a CGT, não
mais do que uma “melhor eficiência organizativa”. Produziu-se muito pouco material
específico para as fábricas; foram priorizadas aquelas às quais se vinculavam os
integrantes da chapa. Os boletins de fábricas, em geral, não tocavam nas ofensivas
patronais com novas formas de gestão e controle do trabalho, demissões de
representantes de comissões, CIPAS; também não se produziu material específico
dirigido à mulher trabalhadora, etc. (cf. Boletins da Chapa Metalúrgicos da CUT, 1 a
6, mai/jun/87).
O resultado da votação no 1º escrutínio deu vitória para a chapa 1 – Força
Metalúrgica, liderada pelo presidente em exercício Luís Antônio Medeiros, que
obteve 30. 086 votos (46,9%), contra 19. 171(29,9%) da chapa 2, e 14.879 (23,19%)
para a chapa 3, num total de 68.073 votantes. No 2º escrutínio concorrendo as duas
primeiras chapas, foi consolidada a vitória de Medeiros com 33.790 (56,6%) votos; a
chapa 2 obteve 25.858 (43,36%) dos votos da categoria (cf. Resultados gerais
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O fato mais emblemático deste apoio esteve na postura de Lula, que não autorizou a divulgação de

sua foto com o candidato da chapa 3, Carlúcio Castanha. No 2º. Escrutínio, Lula aparece em jornais e
material de propaganda da chapa 2 ao lado de Lúcio Bellantani, e com outros sindicalistas do ABC e
algumas lideranças do PT, percorreu as principais portas de fábricas na capital., em um entusiástico
apoio político à chapa 2, além de todo o suporte material.
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proclamados em boletins de cada uma das três chapas concorrentes, Dossiê Eleições
Metalúrgicas –1987, MOSMSP).
O primeiro aspecto que se destaca da leitura dos resultados é a diferença em
relação aos das eleições de 1981 e 198468, quando a chapa da Oposição vencia nas
fábricas e a situação, liderada por Joaquim Andrade e aliados, alcançava a vitória
pelo peso decisivo do voto dos aposentados e dos tradicionais redutos do peleguismo.
Em 1987, a votação obtida pela diretoria, ainda que mantendo superioridade nas
pequenas e micro-empresas da base industrial metalúrgica da capital, invadia as
grandes fábricas antes lideradas pela Oposição, como Villares, Monark, Siemens.
Fato que representou o crescimento da sua base social, também nas regiões
industriais modernas como a Sul, onde obteve o maior percentual de votos,
ultrapassando as fronteiras da região da Móoca, Brás e Centro.
A maioria dos votos das grandes fábricas foram atribuídos à Chapa 2, como
ocorreu na Ford, Metal Leve, Voith, Duratex, Prada, Atlas, Fama, FAG, Filizolla,
Filtros MAM, Bosch e Philco.
A chapa 3 - Metalúrgicos da CUT, obteve o maior número de votos apenas
em quatro grandes empresas, a saber: Sofunge, Arno, MWM e Aliperti, esta
localizada na região Sudeste, região onde a chapa 3 venceu.
Esta votação revela muito mais que o uso da poderosa máquina sindical pela
situação e fortalecimento do peleguismo, de um lado; ou atraso da massa operária,
ausência de recursos e infra-estrutura, pouco tempo de campanha, divisão da
oposição, etc., de outro. Avaliar derrotas e vitórias, tendências com estes critérios
impedia desvendar os reais significados e possíveis desdobramentos que a lição das
fábricas expunha. Esses resultados, assim como o processo que antecedeu ao pleito
eleitoral de 1987, deram visibilidade a uma movimentação que expressava crises e
alterações bem mais profundas no conjunto do sindicalismo brasileiro.
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Apresento estas informações com base nas planilhas de resultados gerais, por região, aposentados,

em separado, urnas e fábricas organizadas pelo MOSM (cf. Análise da lista de fábrica; Resultados,
MOSMP/junho de 1987). Pretendia organizá-las seguindo o trabalho de Reginaldo Morais sobre as
eleições de 1981 e 1984, o que permitiria uma comparação quantitativa dos resultados dos três
processos eleitorais ocorridos nos anos 80. Todavia, ao estudá-las detectei algumas variações em
relação aos dados gerais e a ausência daquelas informações em relação à região Oeste, inviabilizando
a organização dos resultados globais. Com a derrota nas fábricas, os militantes do MOSM não
tiveram os mesmos cuidados com as informações, como nos processos anteriores.
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A renovação do SMSP gerou uma grande mudança no comportamento da
categoria em relação à entidade e à diretoria, cuja manifestação mais evidente
localiza-se

no

crescimento

significativo

dos

índices

de

sindicalização,

aproximadando-se dos 90.000 associados, o que alterava suas bases de sustentação,
como se observou pela votação nas grandes fábricas.
Conforme levantamento da lista de votantes para as eleições, em 1987, o
universo de sócios em condições de voto era de 70.065 nas fábricas, e de 8.860 entre
os aposentados, perfazendo um universo de 78.925 metalúrgicos; destes, 68.073
votaram (cf. Análise da lista de fábricas, MOSMSP, junho de 1987). Em 1984, como
já registrado, o número de votantes foi de 43.081 em um universo de 47. 847
metalúrgicos em condições de voto. Portanto, em 1987, houve um crescimento de
39,0 % de sócios em condições de voto, e de 36,72 % de metalúrgicos votantes em
relação às eleições anteriores. Porém, mesmo com o crescimento do número de
sindicalizados no último período, a situação na base metalúrgica de São Paulo, não
era diferente das taxas gerais de sindicalização de outras categorias no país, ou seja,
não atingia cerca de 30% do conjunto de trabalhadores metalúrgicos, que em 1987,
se aproximava de 350.000. O crescimento dos sindicalizados, revertendo a tendência
de redução na base do SMSP nos anos anteriores, não alterara o fato marcante de
que a maioria dos metalúrgicos da capital estava fora do processo de escolha de seus
representantes no sindicato.
Portanto, as considerações sobre atraso das massa operária explicam muito
pouco sobre os resultados das eleições. Mas, há que se pontuar o comportamento da
maioria dos sindicalizados da categoria, condicionado pelo momento conjuntural, na
escolha da alternativa que lhe apresentava “o melhor proveito da máquina sindical”,
o que eqüivale “à garantia de receber alguma coisa sem o risco de punições e perda
do emprego”. Nas ausência de lutas gerais de enfrentamento contra a situação
salarial, de emprego e condições de trabalho, no âmbito dos metalúrgicos de São
Paulo, o quadro de aguda crise econômica teria aproximado uma parcela dos
sindicalizados das propostas da chapa 1, fato que não se pode minimizar na análise.
A votação superior das chapas 2 e 3 juntas, já que ambas se apresentaram
como oposição e assim foram reconhecidas, paradoxalmente revelaram uma
tendência em queda da força do peleguismo tradicional, cuja sobrevivência foi
possível graças à ação decisiva das forças da esquerda renovadora, contando com o
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sistemático apoio patronal e governamental. Porém, o questionamento subjacente ao
peleguismo expresso da votação de ambas as chapas, se deu em direções opostas.
Parte das forças representadas na chapa 2, os diretores dissidentes vindos da
esquerda tradicional, propiciaram um crescimento significativo do sindicato na base
da categoria, como resultado de um acompanhamento das greves e mobilizações, de
um trabalho agressivo de sindicalização, de ampliação da máquina sindical com
abertura de novas sub-sedes investindo nas regiões industriais de maior concentração
operária onde se localizavam as empresas mais modernas do ramo. Essas práticas
sindicais inovadoras na tradição do sindicalismo oficial dos metalúrgicos de São
Paulo, ocorreram conjugadas ao forte assistencialismo financiado por uma bilionária
receita, que igualmente projetaram Medeiros na Chapa1.
Os diretores do grupo dos onze evidenciaram em várias situações que se
tornara cada vez mais complicada a identificação com a tradição pelego-policial.69 A
esquerda renovadora, - PCB (com Medeiros) e PC do B aliados ao PDT, - havia
rompido com o imobilismo da burocracia sindical sustentada por Joaquim por 20
anos. Deste modo, Medeiros venceu não só a disputa interna no poderoso sindicato,
derrotando o velho dirigente, mas, também o próprio PCB, do qual se desligara, e à
direita, avançava para a efetivação de um sindicalismo pragmático, - de resultados -,
com o apoio aberto do grande empresariado.
Ao mesmo tempo, a formação e composição da chapa 2, resultado da divisão
da diretoria do sindicato, expressou a crise, ou melhor o esgotamento da política
conciliatória e democratizante conduzida por setores da esquerda tradicional, de
tentar dirigir o movimento sindical através da aliança com o tradicional peleguismo.
Crise posta, especialmente para o PCB e PC do B, que não conseguiram modificar a
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Este rearranjo das forças que formavam a diretoria do SMSP, expressava “as confluências e

dissonâncias” própria CGT e seus desdobramentos, como sugere Antunes (1991:59-63). Medeiros
representava o alinhamento à direita juntamente com Antônio Rogério Magri, então presidente do
Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, sob a influência da direita sindical norte-americana. No
centro da CGT, sindicalistas do peleguismo tradicional aliados com forças do PCB e MR-8, em sua
maioria simpatizantes do MDB. À esquerda, agrupava-se a CONTAG (Confederação dos
trabalhadores da Agricultura e os sindicalistas do PC do B, estes formando a Corrente Sindical
Classista, que no final da década aderiu à CUT. Ver ainda Frederico (1994: 62-74). Uma análise dos
fundamentos do “sindicalismo de resultado” e seus vínculos com o neo-leberalismo, encontra-se em
Duarte (1988). Uma análise das origens da Força Sindical em Cardoso (1992).
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seu favor a situação interna do aparato do sindical.70 Ao contrário, foram as forças
que garantiram fôlego à gestão de Joaquim Andrade e à projeção de Medeiros com a
modernização conservadora operada no SMSP, largamente analisada neste estudo. O
esfacelamento desta aliança política no campo conservador e conciliador se deu, em
grande parte, pela pressão exercida pelas lutas do conjunto dos trabalhadores nos
anos 80, e pelo crescimento da CUT no período.
A repercussão da crise da CGT no MOSM e no campo majoritário da CUT
foram compreendidas em direções divergentes. As concepções e condutas táticas se
expressaram, do lado do MOSM, na disputa pela formação da chapa única da CUT
com uma crítica radical de todas variantes da política conservadora de conciliação;
de outro lado, em armar uma frente eleitoral anti-Joaquim e Medeiros, numa
perspectiva tão somente de atacar o que restava da diretoria pelega. Destarte, o
MOSMP, esteve coerente na sua posição compreendendo as implicações políticas da
crise da CGT, porém, iludido com a possibilidade de sua posição hegemonizar a
disputa ideo-politica interna à CUT.
Por isto a chapa 2 ( e o apoio que recebeu das lideranças da CUT e do PT),
não foi um mero acidente de percurso ou iniciativa individual e personalista de
alguns; mas a expressão conseqüente de uma política democratizante, cuja oposição
se dava a partir do mesmo universo da CGT, portanto, impotente para demarcar uma
crítica ao peleguismo e à nova “pratica” sindical que Medeiros projetava. O apoio
tácito e depois aberto à chapa 2 representou uma aproximação prática, entre outras,
entre a CUT e a CGT, a partir de convergências táticas das correntes hegemônicas
nas duas centrais.
O MOSM com a chapa Metalúrgicos da CUT, derrotado nas fábricas, foi
duramente golpeado nesse processo, mesmo recebendo quase 15 mil votos, que
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Este fato se expressava no aprofundamento da crise na CGT, cujo enfrentamento passava pela

proposta no interior do PCB de aproximação pró-CUT, debatida ao longo de 1986, ou pela proposta
de unidade e fusão das intersindicais. Para amplos setores da CUT, a possibilidade da inserção
sindical do PCB na CUT, configurava-se como uma vitória e representava de forma inequívoca o
processo de fortalecimento da CUT como central hegemônica Para CUT esta seria uma forma de
pressionar a CGT e incentivar o deslocamento destes setores (cf. Jornal Em Tempo, agosto/setembro
de 1987). A entrada dos comunistas na CUT, se deu em 1990, quando se esgotaram as possibilidades
de vinculação ao CGT, e a CUT assumia posições mais ponderadas com a negociação das lutas no
plano político institucional, a partir de III Congresso de 1988.
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podem ser qualificados como um polo de oposição classista na categoria,
expressão e resultado da inserção anterior junto à parcela mais avançada e
organizada. Mas a votação evidenciava ao mesmo tempo a fragilidade da
implantação da CUT na base fabril, derrubando as suposições de uma “massificação
da CUT na categoria”, como era balizado por seus militantes. Acatando a
recomendação anterior da Plenária Nacional da CUT, e diante das dificuldades de
ordens diversas, a chapa 3 retirou-se do pleito, numa decisão que alargou profundas
fissuras internas no coletivo. Os militantes da Alternativa Sindical e da Convergência
Socialista aderiram ao apoio à Chapa 2.
No campo do MOSM, o encaminhamento da questão foi bem mais difícil e,
pela primeira vez na sua trajetória, a maioria da direção encontrou-se em
posição contrária a das bases, que não aceitava a saída da chapa 3 das eleições e,
muito menos qualquer apoio à chapa liderada por Bellantani. A defesa da
manutenção da chapa 3 no pleito, derivava da necessidade de estruturar o polo
classista, em oposição à política democratizante e conciliatória que se organizou em
torno da chapa 2 (cf. doc. Avaliação do processo eleitoral do SMSP, Carlos Weber,
junho/87 e Balanço das Eleições, s/r, Dossiê Eleições Metalúrgicas-1987,MOSMSP).
Ainda assim, foi lançado um boletim, que declarava a derrota da chapa 1
contra os votos da “oposição” (a soma dos votos das chapas 2 e 3) e, com uma
argumentação reticente, justificava sua retirada das eleições “com a finalidade de
unificar os votos de todos os metalúrgicos que querem expulsar do sindicato os
pelegos [...] aqueles que vêm traindo nossas lutas há 23 anos”, apresentando “5
razões da para não votar na chapa 1”, o que foi interpretado pelas bases, como
implícito apoio à chapa 2 (cf. boletim da Chapa 3 - Metalúrgicos da CUT, nº. 7,
junho de 1987). Na posição da maioria (bases e setores de apoio), uma vez fora do
processo eleitoral, que fosse publicado um jornal igualmente crítico às posições das
duas chapas. A contrariedade das bases militantes do MOSM se manifestou
imediatamente, reagindo a todos encaminhamentos levados pela direção e negandose a distribuição desse boletim (em algumas regiões foram queimados, em outras foi
elaborado material próprio).
Como no 2º. escrutínio houve apenas uma pequena “transferência” de votos
recebidos pela chapa Metalúrgicos da CUT para a chapa 2, teve ampla divulgação no
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meio sindical que “a chapa do MOSMSP, e não da CUT”, impedira a vitória da
Central. Experimentando a dura derrota e sendo responsabilizado por todos lados,
interna e externamente, o MOSMSP teve grande dificuldades em enfrentar o debate
com um balanço político de todo o processo, decidindo na prática que “o tempo
explicaria os fatos” Assim, após as eleições, apresentou-se a tendência de substituir a
avaliação coletiva e conjunta, como era de sua tradição, por posicionamentos
individuais e parciais, na maioria centrados no ataque aos “erros da direção do
MOSMP” e na “divisão da CUT” ou em respostas defensivas.71 Certamente que a
dificuldade de se constituir uma unidade consistente do campo da CUT, foi um
episódio lamentável, que acarretou dificuldades graves não só para o operariado
metalúrgico de São Paulo, mas para o conjunto do movimento operário e sindical. A
divisão ocorrida não era inevitável, em que pese os sectarismos de ambos os lados, a
competição e disputa interna das duas correntes, levando inclusive ao desrespeito
ostensivo das regras estabelecidas pela própria CUT, como as convenções
democráticas, os fóruns e instâncias de decisões feridas em sua autonomia.
Os equívocos do MOSMP no terreno organizativo, nas eleições e no período
anterior foram reais. Até o seu III Congresso pode-se identificar que o coletivo
acumulava forças resultantes de um trabalho como direção efetiva em muitas greves
de fábricas, da resistências de comissões e grupos de fábrica e de CIPAS, assumindo
e divulgando a CUT, para fazer dessa uma referência classista e de massa. Ressaltase que este trabalho de fábrica já havia decaído e encontrava-se em disputa com a

71

Nos arquivos pesquisados não há registro de balanço coletivo, ata de assembléia e/ou documentos

da Coordenação do MOSMSP ou mesmo de algum dos setores regionais; embora haja referência
sobre uma assembléia de avaliação, porém sem registro de seu conteúdo e deliberações. Recorro às
contribuições individuais: - “A batalha do Carmo e suas ocultas trincheiras”, Salvador Pires, 25/07/87;
- “Avaliação do processo eleitoral do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo”, Carlos Weber,
julho/87; - “Dicas para entender a Eleição Metalúrgica S.P.”, Vito Giannotti e J. C. Prado; - “E hora
de retirar todas as lições da derrota”, depoimento de Francisco de Souza ao jornal Em Tempo,
15/06/87; - “Sobre o processo eleitoral dos metalúrgicos de São Paulo” - Avaliação da Alternativa
Sindical, setembro de 1987. Datam de 1990, dois documentos mais abrangentes que retomam o
processo de 1987: - “Eleições dos Metalúrgicos – uma avaliação dos últimos doze anos”, Leo P. Birk,
Quinzena, CPV, 16/03/90; - “As Trincheiras da Rua do Carmo na era Collor”, Salvador Pires,
Quinzena, CPV,16/05/90.
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nova atuação da diretoria do sindicato junto as bases da categoria, sem que o
MOSMP procedesse a uma avaliação crítica constante dessa situação.
As Resoluções do III Congresso abriram horizontes tanto no sentido da
ampliação e consolidação do trabalho acumulado, como em relação à preparação
para uma campanha eleitoral. Contudo, tornaram-se quase imediatamente
insuficientes para orientar lutas que já se confrontavam com as novas ofensivas do
capital ceifando os mecanismos de uma sólida organização interna nas fábricas, com
ampliação das demissões gerais e dirigidas aos trabalhadores ativistas, ao mesmo
tempo em que o Plano Cruzado reduzia a capacidade de mobilização e pressão dos
trabalhadores através do confronto grevista.
Nesse quadro, o MOSMP encontrava-se fora das grandes fábricas, seja pelas
demissões e afastamento de seus principais dirigentes, seja pela ausência de novas
ações diferenciadas de implantação do trabalho de fábrica. Depois da campanha
salarial de 1985, não conseguiu uma intervenção própria e destacada nas assembléias
e atividades gerais convocadas pela diretoria do sindicato, pois, seu trabalho não
mobilizava as forças organizadas da categoria. Não houve a priorização das
atividades de articulação dos trabalhos existentes (encontros de fábrica, interfábricas,
relação com os movimentos sociais nas regiões, etc.) e de educação e formação
política dos ativistas que despontavam nas fábricas, nem dos seus quadros
intermediários.
Na condução das eleições, um conjunto de questões políticas esteve em jogo,
e muitas delas o MOSM-SP deixou escapar, perdendo a condição de principal força
dirigente do processo. A “unidade da CUT”, que seria concretamente uma frente de
sindicalistas do campo oposicionista, foi colocada como eixo estratégico do qual
dependia a vitória da chapa, quando seria tática na formação de uma chapa
capaz de se constituir em canal de aglutinação das forças combativas e
classistas. Assim formada, esta chapa teria possibilidade de se apresentar como
alternativa real para o conjunto do operariado metalúrgico nas eleições. A unidade é
uma questão subordinada: é sempre produto de uma determinada política que, se
adequada às necessidades específicas do operariado metalúrgico naquele momento,
tenderia à unificação de suas significativas parcelas, e ao mesmo tempo, poderia
atender aos objetivos táticos e estratégicos da CUT como um instrumento
independente de unificação dos trabalhadores. Como a frente pretendida tornou-se
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um fim em si mesmo e, na ausência de um programa político que a subordinasse, a
condução do MOSM pendeu para concessões e adaptações à linha sindical
majoritária na CUT, que não representava naquele processo uma perspetiva que
avançava na independência de classe. Estas forças, por sua vez, também em nome de
uma “unidade” não do campo da CUT, e sim “contra Joaquim e Medeiros”, levaram
ao extremo a divisão interna da CUT, ao sabotarem a chapa escolhida na convenção
da entidade.
Este posicionamento e episódios “castigaram” a direção do MOSMP, pela
relação ambígua com as instâncias da CUT, sem conseguir garantir “a fidelidade” do
aliados majoritários, mesmo com as concessões, sendo ao mesmo tempo cerceado e
derrotado. O modo como se deu a defesa da unidade em torno da CUT e a formação
da Chapa Metalúrgicos da CUT, levou o MOSMP para uma ação político-sindical
prioritariamente voltada à tomada do aparelho sindical, tornando-se tão eleitoreira
e aparelhista, quanto uma frente “anti-Joaquim e Medeiros”, o que desfigurava a sua
trajetória e as prioridades atribuídas nas eleições anteriores. Realizar a critica e
autocrítica seria um processo doloroso e longo para todo o coletivo, pois, nas
eleições de 1987, todas as forças em torno do MOSM-SP (direção, bases e aliados),
igualmente colocaram seu empenho em conquistar a diretoria do Sindicato, “acima
de tudo” e “ sob a bandeira da CUT”.
A derrota do MOSM-SP e da CUT nas eleições sindicais de 1987, não foi
circunstancial e nem esteve restrita ao movimento dos metalúrgicos de São Paulo. A
sucessão de Joaquim dos Santos Andrade, não foi uma mera renovação de quadros: o
velho peleguismo há muito não mais atendia às necessidades do capital e do Estado.
Na contrapartida, um outro projeto sindical, adequado às novas estratégias da
dominação burguesa, avançava a partir da maior concentração industrial e operária
do país, que vale aqui uma rápida argumentação.
Logo ao ser empossado na presidência do SMSP, Medeiros apresentou-se por
cima da centrais sindicais, inclusive a sua, veiculando um discurso pragmático e prócapitalista, sustentado na concepção do “sindicato como um fator de mercado” que,
deveria orientar-se exclusivamente para “ser alavanca da distribuição de renda” e
obter salários mais altos aos seus associados, o que configurou o “sindicalismo de
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resultados”, “de negócios.”72 Manifestou-se ainda, como um arauto da ação sindical
despolitizada, defendendo a necessidade de apartidarização dos sindicatos, que
deveriam desvincular-se de partidos políticos de qualquer tipo, de esquerda ou
direita. O discurso, aparentemente obreirista e apolítico, se conectava a uma
“desideologização da ação sindical”, que não poderia tender pela perspectiva da
superação da ordem do capital. Significava que, patrões e trabalhadores não
deveriam se defrontem como “inimigos”, como classes antagônicas, e sim como
parceiros para intervir na perpetuação do capitalismo. As concepções sindicais e
práticas que imediatamente foram instauradas a partir do SMSP, alçaram Medeiros
como uma alternativa ao sindicalismo anticapitalista, de contestação e político da
CUT. Para o empresariado e para o governo da transição da “Nova República”,
Medeiros emergia como o interlocutor “confiável e moderno”, um modelo a ser
fortalecido, como sustenta Cardoso (1992:180):
O pró-capitalismo, as ideologias ‘rasgadas’, o suposto neoliberalismo

e a

apartidarização o estariam colocando nas vagas da modernidade, em acordo com as
tendências internacionais, fazendo-o interlocutor privilegiado, porque afinado com o
pensamento dominante entre as elites nacionais.

Cardoso ainda sustenta que os componentes conjunturais na transição da
“Nova República” viabilizaram não só a rápida projeção de Medeiros no papel de
interlocutor único dos trabalhadores, mas também “vedaram o apoliticismo e a
modernidade” que seu discurso fazia supor.73

Com o fracasso Plano Cruzado e o

novo crescimento da mobilização grevista, a partir de meados de 1987, o governo
voltava a acenar com um pacto social, buscando interlocutores no meio sindical. para
um controle negociado da crise econômica. A CUT, como principal força
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Os primeiros pronunciamentos de Medeiros como presidente eleito do SMSP, foi um estardalhaço

na grande imprensa, numa projeção não alcançada por Joaquim dos Santos Andrade. Suas conhecidas
entrevistas foram concedidas à Revista Senhor, 30/6/87; Folha de São Paulo, 20/08/87; Revista
Veja,5/7/87; O Estado de São Paulo, 26/7/87 e foram profundamente analisadas por Duarte (1988) e
Cardoso (1992).
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Cardoso (1992), mostra como a conjuntura

de aguda crise econômica e crise dos sistemas

representativos durante o governo Sarney, associados aos condicionantes estruturais relativos ao
padrão histórico de incorporação dos trabalhadores brasileiros, estão na base de sua origem da Força
Sindical através da própria trajetória de Medeiros.
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organizada, manteve sua posição de recusa intransigente à ao pacto, negando àquele
governo da “Nova República” legitimidade para negociar com os trabalhadores. A
CUT denunciava a intenção do pacto que, mais uma vez, incluía medidas adversas e
negativas para o conjunto da classe trabalhadora: recessão, contenção salarial e a
previsível trégua das lutas pelas conquistas sociais, sem o reconhecimento da
legitimidade dos seus interesses, portanto, de sua existência como classe social
(Morais, 1984; Oliveira, 1985; Cardoso, 1992). A promoção de Medeiros e o papel
para o qual o qual foi escolhido, a partir da sua eleição em 1987, se deu exatamente
porque o Estado em crise, ansiava por interlocutores sindicais subordinados e
dispostos a submeter os interesses dos trabalhadores ao “interesse geral”, dando um
aval às ofensivas das elites econômicas e políticas.
Conteúdo e modo da prática de Medeiros incidiram nas lutas operárias e
sindicais no país, e assumiram uma forte dimensão política e ideológica, legitimando
um projeto político sindical de feição neoliberal, sintonizado com a modernização
conservadora da ordem mundial. A atuação do presidente do SMSP e de outras
representações sindicais da CGT, definia desde aí o significado político da Força
Sindical, mesmo antes de sua fundação em 1990.

Naquela condição histórico

conjuntural, foi a manifestação clara do processo de afirmação do projeto de
hegemonia da burguesia, em curso na sociedade brasileira desde os anos de 1980.74
O “sindicalismo de resultados” como um “sindicalismo burguês-liberal” assume a
identidade e “uma coerência que o credencia como expressão qualificada de uma
corrente burguesa ativa e influente, a direita neoliberal,”, como uma expressão
operária e sindical da política burguesa, analisa Duarte (1988: 51). Do ponto de vista
da sua posição de classe, caracteriza-se como uma corrente adversária do movimento
operário.
No campo da CUT, depois das eleições metalúrgicas de 1987, ocorreram
mudanças e acomodações de forças. A possibilidade do MOSM-SP afirmar-se como
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deste projeto: "As atuais estratégias do capital - nas quais se inclui a construção de uma nova cultura
política - não se confundem com o velho e conhecido transformismo, legitimador do poder da
burguesia [...]. Pelo contrário, defendemos a tese de que o novo reside no fato da burguesia não mais
querer nem poder exercitar pelo alto este poder. Para universalizar a sua ordem, é necessário formar
uma cultura geradora do consentimento das classes - isto é, constituidora de hegemonia”.
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um pólo sindical operário alternativo ao polo majoritário na CUT, representado pelo
sindicalismo de São Bernardo do Campo, era imprescindível a conquista da diretoria
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Na disputa interna entre as correntes no
interior da CUT, os pontos de divergências e confluências não se restringiam ao
plano ideo-político. O peso e a hegemonia da Articulação Sindical também estava no
fato de controlarem os sindicatos mais poderosos, vinculados aos contigentes
operários de maior poder de pressão sindical. E este foi um dos principais trunfos da
corrente majoritária, aliado à sua forte homogeneidade do ponto de vista da
concepção sindical e ideológica.
O MOSM, em que pesem sua concepção e trajetória, se conduziu também
pelas mesmas determinações e condicionantes, ou seja, a possibilidade de liderar o
sindicato da maior base social operária do país, conferindo à CUT pela Base um
novo e decisivo peso no interior da CUT.75 Vencido no processo eleitoral, nas
fábricas e em todos os redutos industriais, o MOSM-SP mais uma vez esbarrara na
estrutura sindical, reduzindo-se assim a sua condição de principal força na
unificação das correntes minoritárias - e heterogêneas – de esquerda no interior da
CUT. Na verdade, o resultado de todo o processo das eleições metalúrgicas de 1987,
as definições do MOSM no período que as antecederam (inclusive a tentativa de
afirmação como Metalúrgicos da CUT), os embates no interior da CUT,
configuraram-se como uma armadilha para o MOSM-SP.
Mas, a apreensão deste processo é mais complexa; suas raízes encontram-se
para além dos “erros” da OSM e das disputas no interior da CUT, mesmo
considerando que esses sujeitos coletivos interferiram nas circunstâncias dadas às
suas intervenções. Note-se que a condição necessária para o MOSM tornar-se um
pólo sindical alternativo, acima referida, era dada pelos próprios rumos tomados pelo
movimento sindical desde o ressurgimento da lutas operárias a partir de 1978, como
analisei no desenvolver deste trabalho. Mas, sobretudo, pelo modo como se
constituiu a CUT, ou seja, uma central organizada a partir dos sindicatos oficiais.
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As dificuldades e competição entre as várias correntes vinculadas à CUT na formação da chapa

única para destas eleições, tem muito a ver com o peso da base social da categoria, especialmente
para os interesses na lógica da burocracia do sindicalismo oficial em sua relação com o patronato e o
Estado. Assim, os embates no processo não decorreram apenas das diferenças de concepções políticosindicais ou de métodos mais ou menos democráticos.
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O MOSMP, como parte dela, também não havia trilhado um outro caminho,
construído a partir de uma outra organização sindical desde já, como enunciado em
suas teses e resoluções, o que, sem dúvida, ultrapassava sua vontade coletiva (o que
creio também haver enfatizado neste estudo)76. Processo este que, aponta para um
elemento importante a ser retomado nestas conclusões: o modo de ser do próprio
MOSM-SP, constituído na luta pela ruptura com a estrutura sindical como uma
frente sindical e política de trabalhadores, cujo objetivo era exatamente a de criar
as condições para a formação de organismos de organismos representativos de
massa a partir da fábrica – elemento fundante de toda sua proposta alternativa de
sindicalismo. Contudo, sua luta por um sindicato livre se processou nos marcos da
própria estrutura sindical, ainda que em oposição, em ações por fora dela inclusive.
A criação de um organismo independente e representativo, por fora da vertente
predominante no sindicalismo, só se efetivaria através da ação direta e autônoma do
movimento operário de massas. que esse no entanto, não conseguiu alcançar. Podese concluir, que nisso residiu a tensão, fragilidade e limites das estratégias e táticas
definidas no projeto político-sindical veiculado pela OSM, como um dos
instrumentos na construção da autonomia - política e ideológica - de classe do
conjunto dos trabalhadores. A superação de sua natureza de oposição sindical,
portanto, de negação do sindicalismo subordinado, não encontraria resolução através
da conquista da diretoria do sindicato. A positividade classista do programa da OSM,
para além da luta que travou, só teria afirmação política e orgânica com a existência
de organismos democráticos de base fabril, uma expressão daquela independência de
classe. Conquistar a diretoria do sindicato para a militância da OSM, só poderia
realmente ser um instrumento fundamental a mais nessa direção, como disposto em
seu programa.
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Sustento-me na passagem de Engels (in Marx e Engels, 1984: 476): “Os objetivos das ações são

produtos da vontade, mas os resultados, que realmente decorrem das ações, não são voluntários ou,
então, quando parecem mesmo corresponder inicialmente aos objetivos da vontade, eles acabam tendo
conseqüências bem outras que as pretendidas”. A célebre formulação de Marx (1978 a), sintetiza a
concepção de história que ilumino minha exposição: “Os homens fazem a sua própria história, mas
não a fazem como querem; não a fazem sob as circunstâncias de sua escolha e sim sobre aquelas que
se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”
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Talvez, pela apreensão amadurecida da processualidade da história da OSMSP, os militantes assinalem, tempos depois, as contradições e tensões inerentes ao
caráter da própria OSM, identificadas ao longo de sua trajetória:
_ “Nós não alcançamos reconhecimento de massa suficiente para que
a base fosse capaz de assumir: – nós confiamos nessa direção que está fora
do sindicato! que propõe deixar o poder nas nossas mãos, no poder dos
comandos, das eleições de base, nas comissões. Vocês [OSM] são a direção!
A massa operária sempre ficou em dúvida em sua relação com o sindicato. E
nós tínhamos um desejo também ambíguo de acabar com esta dubiedade.
Muitos entre nós consideravam a questão simples, bastando assumir: nós
somos o sindicato e levantar a bandeira! Seria uma luta, talvez não desse em
nada, poderíamos ficar sozinhos. Mas, também poderíamos ter criado uma
nova experiência educativa, um trabalho de ruptura com a legalidade e o
oficialismo. Nós não ousamos esta ruptura!
_ “A única saída para nossa sobrevivência como um coletivo
orgânico cujo objetivo é a formação de um organismo democrático e
representativo, , tivéssemos fundado uma associação sindical livre, realizado
eleições livres para o sindicato, independentes e paralelas ao processo
oficial, no momento em que havia uma pressão de massa que reconhecia a
OSM como direção alternativa, como as greves gerais de 1978 e 1979 ou
logo após as eleições de 1981” (cf. registro de reunião com militantes da
OSM, março de 1999).
Por tudo isso, as eleições metalúrgicas de 1987 foram a marca crucial da
encruzilhada em que se defrontou a OSM. Os resultados do processo eleitoral
evidenciavam a perda da sua base nas fábricas, fato novo que gerou uma inflexão
diferenciada na sua trajetória e para o projeto sindical que adotava. As organizações
que se formaram, e não só dentro das fábricas (incluindo a própria OSM no último
período), direcionaram seu empenho para ganhar “as máquinas sindicais”, visando
ampliar por aí a organização de base, mas as entidades sindicais conquistadas não se
tornaram alavancas para a superação da debilidade de organização.77 A OSM foi
77

Refiro-me às oposições sindicais que haviam incorporado a proposta da OSM, ao conquistarem

importantes sindicatos operários de trabalhadores de serviços, pouco ou nada avançaram neste rumo.
Documentos do movimento sindical citados registram a fragilidade e ambigüidades desses processos,
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vencida nas fábricas onde o operariado metalúrgico antes ousou, no terreno da luta,
das ações coletivas e de organização, além da luta por salário e condições de
trabalho,

arrebatar parcela do controle do processo produtivo. Derrota que

expressava, naquelas circunstâncias, o assolamento que o patronato provocava diante
das tentativas de organização nos locais de trabalho, pelo que estas ações
anunciavam como estratégia da classe trabalhadora.
Com foi amplamente analisado neste trabalho, a OSM emergiu das lutas de
resistência sob a ditadura militar, com uma enraizada prática sindical constituída a
partir de dentro das fábricas, como parte e expressão do movimento operário e
sindical desde as jornadas grevistas no final dos anos de 1970, e sucumbia na nova
dinâmica da luta de classes no final dos anos 1980. O solapamento da intervenção
coletiva da OSM no movimento operário e sindical, evidenciava a um só tempo,
as lacunas teóricas, políticas e ideológicas no interior da CUT. Estas lacunas que
dificultavam enormemente o avanço qualitativo, capaz de transitar de um período de
resistência, como nos anos iniciais do novo sindicalismo, para um momento
superior, de elaboração de propostas econômicas alternativas, contrárias ao padrão
de desenvolvimento capitalista aqui existente, que pudessem contemplar
prioritariamente o amplo conjunto de nossa classe trabalhadora ( Antunes, 1993)78.

A exigência histórica transcendia o nível da ação sindical, impondo ao campo
que se reconhecia como socialista, a necessidade de elaboração de um pensamento e
de uma estratégia real, capaz de articular os interesses imediatos do trabalho
assalariado ao horizonte sustentado em valores socialistas e emancipadores.
Mesmo diante da situação defensiva que se abria para o conjunto dos
trabalhadores, o MOSM-SP ainda teve sobrevivência orgânica e uma prática regular
como era de sua tradição, até o início dos anos 90, quando em crise, perdeu a
indagando-se “para que então conquistar os sindicatos?” (cf. “Eleição dos metalúrgicos uma
avaliação dos últimos doze anos, Quinzena, CPV, SP,16/03/90). Vários analistas do movimento
sindical do período, destacam também a indireferenciação (ou a pequena diferença ) entre as práticas
de correntes sindicais, em especial no campo da CUT, em relação à luta contra a estrutura sindical e a
organização nos locais de trabalho. Ver Boito (1991 a); Frederico (1994); Rodrigues (1997).
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Partilhando das pontuações de Antunes, entendo que a carência de propostas alternativas aqui não

corresponde à lógica propositiva de programas imediatos para gerir a crise do capital sob a sua ótica
ou, de uma acomodação dentro da ordem e nos seus limites, segundo o ideário social-democrático.
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iniciativa e se desarticulou. A intensificação das greves setoriais e por empresas
propiciaram um novo fôlego para sua atuação nas fábricas, articulando novas
comissões, CIPAS e grupos de base, adotando uma estratégia de defesa e sustentação
política e institucional desses organismos de base. Para isso, avançou nas atividades
de educação, formação e capacitação, como condição para que as lideranças
metalúrgicas se apropriassem de instrumentos e meios teóricos e práticos para a
apreensão das mudanças no em curso no mundo do trabalho. Não cabe mais aqui o
detalhamento desta, também rica e criadora dinâmica, posta noutra correlação de
forças; é uma outra história.79 A prática desenvolvida neste curto período, se deu em
condições adversas para o projeto sindical e político que defendia, e não
apresentavam a possibilidade da OSM-SP, naquelas circunstâncias, recuperar lugar e
peso no movimento sindical, ainda que continuasse atuando para o fortalecimento e
expansão da CUT pela Base no interior da Central.
Outros elementos são fundamentais na apreensão dos condicionantes e
implicações da desarticulação do MOSM-SP, na contextualidade adversa que
provocava mudanças estratégicas nas práticas do sindicalismo, especialmente no
campo da CUT. Significativas alterações se concretizaram a partir do III CONCUT,
realizado em 1988, com as mudanças estatutárias que reduziram a participação das
oposições sindicais, até então com direto pleno de voz e de voto em seus congressos
e instâncias. Com este congresso encerrava-se a fase da CUT de confrontação e
movimento, conflitiva e socialista. E “iniciava-se a implantação da CUT como
estrutura verticalizada, administrativa enfim, como uma organização complexa e,
nesse sentido burocrática”, conclui Rodrigues (1997: 117-118). Mais tarde, no V
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Na atuação de fábrica dos militantes da OSM depois de 1987, representou um acumulo das linha de

trabalho anterior, a partir do conhecimento organizado dos processos de trabalho, condições de
trabalho, situação econômica, origem de capital, das empresas, divulgado em boletins, jornais. As
lutas e reivindicações do período centraram fogo nas condições de saúde, resultando organização de
CIPAS, com um crescimento relevante em relação outros organismos de base. Estas práticas e lutas
estão documentadas em um detalhado Dossiê “Reivindicações e Lutas nas Fábricas”, MOSM-SP,
1989, organizado por Cleodon Silva e Nádia Gebara. Logo depois das eleições, na reorganização de
suas atividades, o MOSM-SP, criou duas “instâncias ou entidades”, o Centro de Defesa das
Representações Operárias – CEDRO e a Liga de defesa do ambiente e saúde – LIDAS, que além de
seus militantes , contavam com o trabalho da rede de apoio e assessoria; ambas se desarticularam
junto com a OSM, ou mudaram sua natureza e se institucionalizaram como o LIDAS.
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Fonte: Morais (1986:104)

QUADRO C - Resultados comparativos 1981 entre 1984, por "zonas eleitorais"
1. Eleições de 1981: 2º escrutínio

2079

%
s/fábrica
(*)
5,9

%
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(**)
4,8

62,7

5776

16,7

13,3

2936

55,0

5182

14,7

13,0

50,5

2016

49,5

4089

11,5

9,5

4076

51,3

3860

48,7

7936

22,5

18,4

Sudeste

2202

43,3

2883

56,7

5085

14,4

11,8

Noroeste

1415

53,0

1255

47,0

2670

7,5

6,2

Urnas itinerantes

819

60,0

542

40,0

1361

3,8

3,1

Sede: Aposentados

4239

85,7

704

14,3

4943

-

11,5

Sede: "Outros"

1760

62,3

1064

37,7

2824

-

6,5

%
s/total
(**)
5,4

Chapa 1

%

Chapa 2

%

Total
(***)

Norte

961

46,0

1118

54,0

Sul

2166

37,3

3610
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2346

45,0

Oeste

2073

"Moóca"

Região (****)

Fonte: Morais (1986:104).

2. Eleições 1984: 2º escrutínio
Chapa 1

%

Chapa 2

%

Total
(***)

Norte

960

42,0

1303

58,0

2263

%
s/fábrica
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1878
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3458
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5336
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2211

55,0

4021

12,6

9,6
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2106

50,0

2096

50,0

4202

13,2

10,0
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3510
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49,5

6935

21,7

16,6

Sudeste

2072
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57,3
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15,2

11,6
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748
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1642

5,0

3,9

Urnas itinerantes

927

67,0
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33,0

1384

4,3

3,3

Sede: Aposentados

6009

86,9

908

13,1

6917

-

16,5

Sede: "Outros"

1907

59,4

1120

40,6

3100

-

7,4

Região (****)

Fonte: Morais (1986:104-105).
Notas:
(*) % s/ fabr. = percentual da região sobre o total de votantes das fábricas.
(**) % s/ total = percentual da região sobre o total geral de votantes.
(***) Para os totais de região e os cálculos de porcentagem, levam-se em conta apenas os votos dados
às chapas em disputa, desprezando-se os votos nulos e brancos.
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CONCUT, em 1994, eram extintas as CUTs Regionais, organização horizontal onde
a CUT pela Base e outras correntes de esquerda se afirmavam na relação direta com
as bases dos trabalhadores, confrontando no seu interior a estrutura confederativa
controlada pela burocracia da tendência majoritária.
A velha e aguerrida Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo desaparecia
do movimento operário e sindical, no contexto das derrotas sofridas pelas posições e
correntes que procuraram unir a ação sindical à luta por uma organização societária
fundada na perspectiva socialista e emancipatória. A aferição dessas derrotas não
significa a extinção da perspectiva histórica que sustenta o projeto de classe dos
proletários. A sua própria existência como e enquanto classe na sociedade burguesa
representa uma possibilidade histórica da efetivação de uma nova sociedade.
A esperança está onde sempre esteve: na ação criadora e autônoma do
conjunto da classe trabalhadora. Concluo recorrendo a Florestan Fernandes (1985:
40 e 76) em sua apreensão e ensinamento da premissa marxiana da história em
processo:
O sentido histórico dessa classe oprimida, porém, não é só latente, uma
potencialidade em vir-a-ser, que se enfuma no futuro longínquo. Ele é atual e se
configura como algo que solda entre si o presente vivo e o futuro próximo. [...]. A
concepção segundo a qual “os homens fazem a sua história em determinadas
condições” se redefine: eles fazem a sua história, mesmo quando parece que isso
não sucede.
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