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TRABALHADORES DE UMA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA: 
PERFIL SOCIAL E PARTICIPAÇÃO SINDICAL 

Introdução 

ste estudo tem como objetivo a apresentação dos dados de uma 
pesquisa realizada com operários (“horistas”) de uma empresa do setor 

automobilístico, aqui denominada de EA. Entre outras unidades instaladas 
no País, a EA possui duas principais: uma no município paulista de São 
Bernardo do Campo (SBC) e outra em São Paulo, na capital. A unidade de 
SBC é a mais importante em termos de número de empregados. Aí se 
concentra a maior parte dos horistas não especializados ou semiespecializados: 
operadores e montadores, na sua maioria. Tal como a unidade de SBC, a de 
SP também está encarregada da montagem de veículos. Esta unidade é 
cerca de cinco vezes menor do que a de SBC. Os empregados eram mais 
antigos e os salários mais elevados. Em razão de, na ocasião da realização 
da pesquisa, a maior parte da ferramentaria da EA estar localizada na 
unidade da capital, a proporção de trabalhadores especializados e altamente 
especializados, notadamente ferramenteiros, era bem mais elevada na EA 
de SP. Outro aspecto importante a ser lembrado é o fato de os trabalhadores 
da EA de SBC estarem sob a jurisdição do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo e de Diadema, enquanto, na EA da capital, os 
trabalhadores estão sob a jurisdição do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo; o primeiro está ligado à CUT e o segundo à CGT. Em SBC, a maioria 
dos horistas (51%), nas eleições de 1982 para governador do Estado de São 
Paulo, havia votado em Lula, contra 23% em SP, onde 40% votaram em 
Franco Montoro. Deve-se notar ainda, no que diz respeito às preferências 
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eleitorais, que em SBC somente 9%, nas mesmas eleições, preferiram Jânio 
Quadros, ao passo que, em SP, a proporção chegava a 23%.1 

Considerando esses aspectos diferenciais, os trabalhadores da EA de 
SBC e de SP foram analisados separadamente, através de duas amostras 
independentes. 

A pesquisa – O presente estudo está dividido em duas partes. A 
primeira busca oferecer elementos que possibilitem caracterizar o grupo de 
trabalhadores estudados: idade, origem, padrão de vida, etc. A segunda trata 
das relações dos trabalhadores das duas unidades da EA com o respectivo 
sindicato. 

Os dados aqui apresentados, na verdade, constituem apenas uma 
parte de uma pesquisa mais ampla que abrangeu questões relacionadas a 
treinamento, supervisão, imagem da companhia, avaliação da comissão de 
fábrica, etc. 

Para a realização do conjunto da pesquisa, trabalhamos com dados 
quantitativos e qualitativos*. Para a parte quantitativa, foi selecionada uma 
amostra casual sistemática com origem aleatória. Na constituição do 
universo desta pesquisa foram excluídos todos os horistas cujas funções não 
estavam diretamente ligadas à fabricação de veículos: jardineiros, pessoal 
de conservação dos prédios, pessoal de restaurante, motoristas, etc. Desse 
modo, integraram nosso universo somente trabalhadores que exerciam uma 
das seguintes funções: manipulador de materiais, montador de produção, 
operador de máquinas, prensista, ferramenteiro, mecânico de produção, 
mecânico de manutenção, inspetor, ponteador, pintor, eletricista, tapeceiro, 
soldador, funileiro, fresador, conferencista, operador de empilhadeira e 
modelador. Uma vez que para esses tipos de tarefas são empregados apenas 
                                                 
1 Pelas respostas dadas quando da aplicação dos questionários, a distribuição dos votos dos 
trabalhadores da EA, nas eleições de 1982 para governador do Estado de São Paulo, foi a seguinte: 
Candidatos SBC % SP % 
Franco Montoro  PMDB 29 40 
Lula  PT 51 23 
Jânio Quadros  PTB 9 23 
Reynaldo de Barros  PDS 1 4 
Rogê Ferreira  PDT 1 2 
Votou em branco ou anulou o voto 3 0 
Não votou / não é eleitor 6 8 
 100 100 
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homens, os resultados da pesquisa dizem respeito apenas aos horistas do 
sexo masculino, que, na realidade, constituem a quase totalidade dos 
operários das duas unidades da EA. 

Os horistas que compuseram a amostra foram sorteados de uma 
relação de empregados fornecida pela EA. Em SBC foram sorteados duzentos 
indivíduos e, em SP, 160. A cada trabalhador integrante da amostra foi 
enviada uma carta, assinada pelo presidente da companhia e por mim,* onde 
se explicava as finalidades do estudo e se solicitava a colaboração voluntária 
do empregado. Por razões de férias, INPS, aposentadoria, moléstia, etc., 29 
horistas, em SBC, e dezenove, em SP, informaram que não poderiam 
participar da pesquisa, reduzindo a frequência esperada a 171 em SBC e 141 
em SP. Compareceram para o preenchimento do questionário 163 horistas em 
SBC e 128 em SP (95% e 91%, respectivamente, do número sorteado). 
Motivos de doença (especialmente o surto de conjuntivite então existente), 
esquecimentos, faltas ao trabalho, etc. respondem por essa diferença entre o 
comparecimento esperado e o comparecimento efetivo. 

Quadro demonstrativo da pesquisa quantitativa 
Local Universo Amostra % Margem de erro Data da aplicação 
SBC 
SP 

9.154 
1.814 

161 
128 

1,75 
7,05 

3,65 
3,35 

15 e 16 de fev. de 1984 
28 e 29 de fev. de 1984 

O questionário – Optamos por um questionário totalmente fechado 
(138 questões), no qual o respondente deveria assinalar apenas com um “x” 
a alternativa desejada. Preferimos essa forma de questionário por dois 
motivos: possibilitar maior rapidez de preenchimento (cuja duração deveria 
estar em torno de uma hora) e garantir o anonimato, uma vez que não 
haveria necessidade de escrever com a própria grafia. A aplicação do 
questionário foi feita numa sala da própria EA em turmas de 
aproximadamente trinta pessoas. E indicativo da seriedade com que a 
pesquisa foi escolhida o fato de somente dois questionários terem sido 
preenchidos com a visível intenção de forçar a sua anulação. 

                                                 
* A pesquisa, que envolveu também outras categorias profissionais da EA, foi efetuada por 
iniciativa de sua diretoria, que colaborou amplamente para sua boa realização. Sempre 
tivemos ampla liberdade de locomoção no interior da empresa. Em nenhum momento houve, 
da parte da EA, qualquer interferência no planejamento da pesquisa, na coleta dos dados e na 
análise dos resultados. 
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Para a elaboração do questionário, contamos com o apoio de 
funcionários do setor de treinamento da EA e das duas comissões de 
fábrica, que apoiaram a pesquisa e receberam uma cópia dos resultados. 

No processamento dos dados, foi utilizado o programa SPSS 
(Statistical Package for Social Science). Nas tabelas apresentadas estão 
transcritos apenas os percentuais das frequências ajustadas, quer dizer, 
calculadas à base das respostas efetivamente aproveitadas, excluindo os que 
não responderam.** 

A parte qualitativa – A parte qualitativa constou de entrevistas em 
profundidade, gravadas e efetuadas por entrevistadores na residência dos 
entrevistados, escolhidos quando da aplicação dos questionários ou 
indicados pelos próprios trabalhadores em forma de “corrente”. Cada 
entrevista durou sempre mais de uma hora. No total, obtivemos 29 
entrevistas em profundidade, realizadas geralmente aos sábados.*** Nessa 
parte da pesquisa, os critérios e exigências metodológicas necessárias para a 
seleção de uma amostra aleatória não foram seguidos. Buscou-se, contudo, 
a maior diversificação possível no sentido da obtenção de tipos. A intenção 
era conseguir certas informações que sugerissem hipóteses relativas aos 
porquês de certas opções indicadas na parte quantitativa. 

PARTE 1: Perfil dos trabalhadores 

Idade – O primeiro aspecto que chama a atenção no exame das 
características da mão de obra das unidades de SBC e SP é a elevada 
proporção de jovens, especialmente na primeira. Em SBC, nada menos do 
que 43% dos entrevistados têm menos de 31 anos e 98% têm menos de 52 
anos. Note-se que, aí, não se encontrou um só indivíduo com mais de 59 
anos (na realidade, na faixa de idade entre 53 e 59 anos, há apenas 2%). Já 
em SP, a proporção de jovens é bastante menor, sendo a proporção de 
operários com menos de 31 anos de 23%. No outro extremo, a porcentagem 
de respondentes acima de 53 anos chegou a 8%. 

                                                 
** Para a parte de seleção da amostra, realização dos cruzamentos e organização das tabelas, 
contamos com a assessoria técnica do professor Reginaldo Prandi. A parte de programação e 
trabalhos de computação esteve sob a responsabilidade de Adalberto Moreira Cardoso. 
*** À dedicação e empenho do professor Iram J. Rodrigues devemos a realização de 
praticamente todas as entrevistas em profundidade. Colaboraram também na revisão, 
codificação e transcrição dos questionários: Roselly Pizzolotti, Elça Helena Terra Zaidler, 
Cristina Nunes Barreto e Maria Lúcia Indjaian da Cruz. 
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Tabela : Idade 
  SBC SP 
  % % 
Menos de 18 anos 0 0 
De 18 a 24 anos 18 6 
De 25 a 31 anos 25 17 
De 32 a 38 anos 28 22 
De 39 a 45 anos 20 30 
De 46 a 52 anos 7 16 
De 53 a 59 anos 2 6 
De 60 a 66 anos 0 2 
Mais de 66 anos 0 0 
  100% 100% 

Estado civil – Considerando a maior proporção de jovens na população 
de horistas de SBC, não é de estranhar que a de solteiros também seja maior 
nesse local: 18 % contra 8% em SP. A proporção de divorciados (ou separados 
da esposa) é da ordem de 2% e 1%, em SBC e SP respectivamente. 

Tabela 2: Situação conjugal 
 SBC SP 
  % % 
Casado ou vivendo maritalmente 79 90 
Solteiro 18 8 
Desquitado, separado, divorciado 2 1 
Viúvo 1 1 
 100% 100% 

O padrão habitual, nos dois locais, é de a esposa se ocupar apenas 
dos afazeres domésticos, não tendo uma atividade remunerada: 76% das 
esposas em SBC e 86% em SP não trabalham remuneradamente, dentro ou 
fora do lar. A proporção das esposas que trabalham fora de casa em tempo 
integral é muito baixa nos dois locais: 6% em SBC e 3% em SP. E 
interessante observar que essa proporção é inferior à das esposas que na 
própria casa, provavelmente junto com o trabalho doméstico, têm alguma 
atividade remunerada. Assim é que nada menos do que 13% das esposas em 
SBC e 7 % em SP têm esse tipo de trabalho remunerado. 
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Tabela 3: Trabalho remunerado da esposa 
 SBC SP 
  % % 
Não trabalha fora nem tem qualquer atividade remunerada 76 86 
Trabalha fora meio período 4 3 
Trabalha fora em período integral 6 3 
Tem uma atividade remunerada trabalhando em casa 13 7 
Outra resposta 1 1 
 100% 100% 

Para a maior parte dos trabalhadores, a falta de uma qualificação 
profissional da esposa torna antieconômico o trabalho remunerado. Assim, 
na ausência de avós (ou mesmo de uma filha mais velha), que possam se 
ocupar dos afazeres da casa e do cuidado das crianças, a renda obtida pelo 
trabalho remunerado da esposa fora de casa não chega a compensar o gasto 
com empregada. Ao que tudo indica a atividade remunerada da esposa só 
tende a ocorrer quando ela é suficientemente qualificada do ponto de vista 
profissional (o que não é o caso da maioria das mulheres dos horistas) ou 
quando o casal se encontra numa situação de extrema miséria, sendo o 
salário do marido inteiramente insuficiente para o sustento da família (o que 
também não é o caso dos horistas da EA). Nesse sentido, é interessante 
notar que, entre os empregados da EA, a proporção de esposas que exercem 
uma atividade remunerada se eleva bastante quando se passa para os níveis 
funcionais mais qualificados educacionalmente. A proporção de esposas de 
gerentes que trabalham fora de casa em tempo integral chega a 14% e, entre 
os mensalistas, a 16%. 

Contudo, entre os horistas, os dados da pesquisa sugerem que à medida 
que os salários sobem (caso dos horistas de SP) tende a aumentar a proporção 
das esposas que não exercem atividade remunerada. É possível, nesse caso, 
que dois fatores atuem conjugadamente para dificultar a atividade 
remunerada da esposa: o salário do marido, que possibilita um padrão de vida 
considerado suficiente (ou satisfatório), e a ausência de maior qualificação 
profissional da esposa, que não possibilita ou não estimula uma atividade 
remunerada capaz de compensar o abandono dos afazeres domésticos e 
familiares. Essas observações foram sugeridas pelas entrevistas qualitativas. 
Uma análise mais aprofundada exigiria considerar também a idade dos filhos 
e da própria esposa, o que ultrapassaria de muito o âmbito da pesquisa. 
Contudo, achamos que vale a pena mencionar um dado que apareceu nas 
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entrevistas qualitativas e que atua no sentido de limitar o trabalho da esposa 
fora de casa: a eventual persistência de um modelo de relação conjugal mais 
tradicional que, na divisão sexual do trabalho, por ciúmes ou outros motivos, 
atribui à mulher apenas o cuidado da casa e dos filhos. 

[...] para trabalhar com duas, três crianças, botar uma empregada para 
desperdiçar as coisas em casa [...] a criança morrer porque deu uma 
febre qualquer [...] Então, se você põe uma empregada, seu filho está 
com febre, o filho de repente acorda, sai no meio da rua procurando a 
mãe, ela não está nem aí [...] Então, uma esposa dentro de casa é 
igual à [...] você está trabalhando, mas está tranquilo. Sabe que tem 
uma pessoa para cuidar de seus filhos [...] Ela estando em casa, eu 
saio descansado. Se eu sair e não deixar ela em casa, deixo meu filho 
com qualquer pessoa, eu saio pensando: “será que estão cuidando do 
meu filho direito?” Então, por isso, eu não quero que ela trabalhe. 
Não é [...] porque tem muitos caras que falam: “Não deixo minha 
mulher trabalhar por ciúme”, isso e aquilo. Eu não tenho ciúme da 
minha esposa porque se ela confia em mim e eu saio para todo lugar, 
eu tenho que confiar nela. Segundo, se ela quer um marido, ela tem 
que ter respeito por ele. Para isso, não precisa existir ciúme. E, se 
existir alguma desconfiança, [...] Vamos ter provas. Então, para isso 
não tem que proibir ela de trabalhar. Mas tem por causa dos filhos 
[...] Não adianta querer ter uma boa casa, ter um bom vestimento, e 
nossos filhos ser tratado com mau humor. Vamos supor, apesar de 
não ter uma boa alimentação, uma boa roupa, tem que ter ao menos o 
amor, porque o amor é importante para uma criança. 

Nacionalidade – Entre os horistas – diferentemente do que ocorre 
entre os supervisores e entre os membros da alta gerência, onde cerca de 
25% nasceram fora do Brasil –, a proporção de estrangeiros é insignificante, 
especialmente em SBC. Nesse local, 99% dos entrevistados são brasileiros. 
Em SP, a proporção de estrangeiros é um pouco mais elevada, chegando a 
9%. Não temos dados sobre a proporção de estrangeiros entre os operários 
da região do ABC paulista em geral e de SBC em particular. A pesquisa de 
José Sérgio R. C. Gonçalves,2 com trabalhadores de uma fábrica do ramo 
metalúrgico, encontrou igualmente uma proporção muito pequena de 
estrangeiros: 3% (dados coletados no último trimestre de 1976 e primeiro 
trimestre de 1977). Em 1963, em outra pesquisa que efetuamos com 

                                                 
2 Jose Sergio R. C. Gonçalves, Mão de obra e condições de trabalho na indústria automobilística 
do Brasil. São Paulo, Hucitec, 1985, p. 34. 
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trabalhadores da indústria automobilística, havíamos achado 4% de 
estrangeiros entre os operários não qualificados e semiqualificados.3 

Os estrangeiros sempre estiveram presentes na classe operária 
brasileira, desde os começos da industrialização. No Estado de São Paulo, até 
a Primeira Guerra Mundial, os imigrantes italianos constituíam a maior parte 
da classe operária. Os dados disponíveis indicam que, pelo menos nas regiões 
Sul e Sudeste, embora a proporção de estrangeiros declinasse constantemente, 
uma pequena parcela da força de trabalho ainda hoje continua sendo 
composta por imigrantes. A comparação entre os horistas da EA de SP e de 
SBC sugere que, nas regiões de industrialização mais recente, a proporção de 
estrangeiros tende a ser muito baixa e a de nordestinos bastante elevada.4 

Tabela 4: Local de nascimento 
  SBC SP 

No Brasil 99 91 
Em outro país 1 9 
  100% 100% 

A proporção de paulistas é mais elevada em SP (65% contra 54% em 
SBC). Em contraposição, em SBC, a proporção de nascidos nos Estados do 
Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo chega a 40%, descendo para 31% 
em SP. 

                                                 
3 Leôncio Martins Rodrigues, Industrialização e atitudes operárias. São Paulo, Brasiliense, 
1970. p.3-4. 
4 Quanto mais se eleva na hierarquia da empresa mais diminui a proporção de trabalhadores 
nordestinos e mais aumenta a proporção de paulistas e de estrangeiros: 

Estado / Região 
Horistas Supervisores Mensalistas Gerência 

SBC SP SBC SP SBC + SP Média Alta 
Norte – 1 – – 1 1 – 
Nordeste 25 23 8 12 2 2 2 
Centro-Oeste 2 1 – – – 1 – 
Sul 4 2 3 – 3 2 7 
SP 54 65 84 88 87 90 76 
MG e ES 15 8 5 – 5 1 8 
RJ – – – – 2 3 7 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nasceram no Brasil 99 91 91 71 93 87 73 
Nasceram em outro país 1 9 9 29 7 13 27 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabela 5: Estado de origem 
 SBC SP 
  % % 
Estado de São Paulo 54 65 
Nordeste 25 23 
Minas Gerais e Espírito Santo 15 8 
Sul 4 2 
Centro-Oeste 2 1 
Norte 0 1 
 100% 100% 

Como se sabe, a elevada proporção de trabalhadores originários dos 
Estados mais pobres da Federação, especificamente do Nordeste, é o 
resultado de um processo migratório bem anterior à crise econômica do 
começo dos anos 80. Com efeito, 84% dos horistas de SBC e 95% dos de 
SP estão vivendo na capital paulista, ou na Grande São Paulo, há mais de 
dez anos. Consequentemente, trata-se de uma parcela da mão de obra já 
relativamente “urbanizada”, de migrantes que se estabilizaram, se não no 
emprego industrial pelo menos no meio urbano. Nesse ponto, deve-se 
ressaltar o contraste com a situação existente em fins de 1963, quando mais 
da metade dos horistas semiqualificados, ou não qualificados, estavam 
vivendo em São Paulo há menos de dez anos.5 José Sérgio R. C. Gonçalves, 
por sua vez, encontrou, em 1976/77, 55% dos trabalhadores que pesquisou 
vivendo em São Paulo há mais de dez anos. Porém, entre os não 
qualificados, somente 16% estava na mesma situação.6 

Tabela 6: Tempo de vivência em São Paulo 
 SBC SP 
  % % 
Sempre viveu em São Paulo ou no ABC 21 28 
Menos de 2 anos 1 1 
De 2 a 5 anos 5 2 
De 6 a 9 anos 10 2 
De 10 a 15 anos 21 20 
De 16 a 20 anos 14 9 
De 21 a 30 anos 17 22 
Mais de 30 anos 10 14 
Mora fora da Grande São Paulo 1 2 
 100% 100% 

                                                 
5 Leôncio Martins Rodrigues, Op. cit., p. 6. 
6 José Sérgio R. C. Gonçalves, Op. cit., p. 35. 
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Para os trabalhadores da EA, o tempo de vivência na capital, 
relativamente longo, responde provavelmente pela adoção de certos valores 
modernos relacionados à estrutura familiar. Esse aspecto aparece, por 
exemplo, na preferência pela família nuclear e nas atitudes relativas à 
educação das filhas (comparativamente à dos filhos). Assim é que mais da 
metade dos trabalhadores, tanto em SP como em SBC, considera que o 
número ideal de filhos não deve ser superior a dois. Na realidade, 90% em 
SBC e 94% em SP entendem que não se deve ter mais do que três filhos. 
Do mesmo modo, no tocante à educação, mais de 80% dos respondentes, 
nos dois locais, julgam que às moças devam ser dadas as mesmas 
oportunidades educacionais que são concedidas aos homens. 

Tabela 7: Oportunidades educacionais para os dois sexos 
  SBC SP 
As filhas devem ter o mesmo nível de instrução dos filhos 85 81 
Os filhos precisam ter um nível de instrução superior ao das filhas 15 19 
  100% 100% 

Tabela 8: Número ideal de filhos 
 SBC SP 
Quantos vierem 2 2 
Nenhum filho 9 4 
Um filho 2 4 
Dois filhos 53 59 
Três filhos 23 24 
Quatro filhos 5 1 
Cinco filhos 0 0 
Seis filhos ou mais 1 0 
Quantos for possível sustentar 5 6 
 100% 100% 

Escolaridade – O nível de escolaridade dos horistas de SP é 
ligeiramente superior ao dos de SBC. No primeiro local, 52% (contra 49% 
em SBC) têm mais de quatro anos de educação formal. Porém, deve-se 
notar que 10% dos horistas de SBC e 8% dos de SP não foram além do 
primeiro ano, o que configura praticamente uma situação de analfabetismo. 
No outro extremo, encontraram-se 10% em SBC e 14% em SP de 
trabalhadores que terminaram o curso colegial. 
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Tabela 9: Escolaridade 
 SBC SP 
 % % 
Não completou nenhum ano 3 4 
Completou o 1º ano 7 4 
Completou o 2º ano 4 3 
Completou o 3º ano 6 9 
Completou o 4º ano 31 28 
Completou o 5º ou 6º ano (1º e 2º séries do ginásio) 23 15 
Completou o 7º ou 8º ano (3º e 4º séries do ginásio) 15 23 
Completou o colégio 10 14 
Completou a universidade 1 0 
 100% 100% 

A comparação desses resultados com os de outras pesquisas realizadas 
anteriormente com trabalhadores do ramo metalúrgico da mesma região 
indica um tipo de mudança no tocante à escolaridade das camadas 
trabalhadoras, que, na situação presente, tende a aumentar a heterogeneidade 
interna e as diferenciações no interior da Classe. Com efeito, na pesquisa que 
efetuamos em 1963, numa das unidades que atualmente pertence a EA, não 
encontramos nenhum trabalhador horista com nível de instrução formal além 
do ginásio, quer se tratasse de não qualificados quer de altamente qualificados, 
como os ferramenteiros. A proporção de trabalhadores sem nenhuma 
instrução era de 6%. Naqueles anos, início da década de 60, excluindo os 
ferramenteiros, pelos nossos dados, somente 11% dos horistas havia estudado 
além do curso elementar (quatro anos de escolaridade). José Sérgio 
Gonçalves, em pesquisa já citada, nota que 25% dos operários de sua amostra 
também não tinham ido além do primário. Porém, 18% (contra 4% em 1963) 
tinham terminado o antigo ginásio e 5% o colégio. No caso do presente 
estudo na EA, como vimos, 3% e 4%, em SBC e SP, respectivamente, não 
tinha completado nem mesmo o primeiro ano da escola elementar, o que 
configura uma situação de analfabetismo.* Desse ponto de vista, no 
transcorrer desses vinte anos que medeiam as duas pesquisas realizadas em 
fábricas da atual EA, persiste no interior da classe trabalhadora uma parcela 
iletrada ou com escolaridade muito baixa. Trata-se, como indicam os dados 

                                                 
* Na pesquisa, quando da aplicação dos questionários, aproximadamente 4% dos horistas 
entrevistados, por dificuldade com a leitura, tiveram de recorrer ao auxílio de um monitor 
para ler as questões. 
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de José Sérgio Gonçalves, de trabalhadores não qualificados, dos quais nada 
menos de 29% não terminaram o primário (quatro anos de escolaridade). 

Porém, ao lado desses trabalhadores de baixa escolaridade, surgiu 
uma camada de operários fabris com nível educacional relativamente alto, 
com oito ou mais anos de educação formal. Esse foi um dos aspectos em 
que se deu uma das mais importantes mudanças no interior das classes 
trabalhadoras brasileiras: a existência de parcelas do proletariado fabril com 
níveis de instrução baixíssimos (que, em países mais desenvolvidos, 
tornariam praticamente inexequível sua absorção no parque industrial) ao 
lado de trabalhadores com oito ou doze anos de escolaridade. 

Esse quadro parece típico das situações de transição, ou, mais 
especificamente, das situações em que ocorre um rápido aumento da rede 
escolar que possibilita a elevação dos níveis de escolaridade das gerações 
mais novas em conjunturas de rápida modernização, urbanização e 
industrialização.7 Como hipótese mais geral, pensamos que o aumento da 
militância sindical e dos índices de participação política na região do ABC 
paulista (e das camadas assalariadas em geral), entre outros fatores, estão 
relacionados a uma elevação dos padrões de escolaridade das camadas 
trabalhadoras (embora esses padrões sejam ainda muito baixos em 
comparação com os dos países desenvolvidos). 

As discrepâncias encontradas no interior das camadas operárias se 
reproduzem no interior de suas lideranças. A pesquisa de Marcelo Grondin, 
com dirigentes de sessenta sindicatos da Grande São Paulo, revelou que 43% 
dos entrevistados não haviam concluído o curso primário (dados de 1984). 
Grondin observou igualmente as disparidades que notamos para os horistas 
da EA: a existência de um número elevado de dirigentes com nível de 
instrução elevada, da ordem de 38%. No setor industrial, 26% dos diretores 
de sindicato teriam completado o curso de segundo grau. De acordo com o 
autor, com relação aos dirigentes sindicais, haveria dois blocos: “um bloco, 

                                                 
7 A Itália é um bom exemplo dessa situação. Pesquisa realizada com trabalhadores, através 
de uma amostra nacional, indica que na faixa de idade entre 20 e 24 anos, 24% dos 
operários tinham instrução superior, ao passo que, na faixa entre 45 e 54, a porcentagem 
caía para 2%. Inversamente, entre os trabalhadores de 20 a 24 anos, não se encontrou 
nenhum semianalfabeto, proporção que ascendia para 12% na faixa de 45 a 54 e para 18% 
na de 55 a 64 anos. Cf. Giuliano Urbani e Maria Weber. Cosa pensano gli operai. Milano, 
Franco Angeli Editorem, 1984. 
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majoritário, pouco escolarizado, e um bloco minoritário bem escolarizado, 
separados por um vazio em termos da escolaridade média”.8 

O baixo nível de escolaridade da massa de horistas se relaciona, 
como seria de esperar, às suas origens familiares: 18% em SBC e 16% em 
SP vieram de famílias cujos pais eram analfabetos. Aliás, em um terço dos 
casos, em SBC e em SP, os pais dos entrevistados não tinham completado o 
primeiro ano da escola elementar. 

Tabela 10: Instrução paterna 
 SBC SP 
Analfabeto 18 16 
Começou o 1º ano mas não terminou 15 17 
Terminou o 1º ano 5 4 
Terminou o 2º ano 7 4 
Terminou o 3º ano 9 11 
Terminou o 4º ano 33 36 
Começou o ginásio mas não terminou 7 9 
Terminou o ginásio 6  
Terminou o colégio 0 0 
 100% 100% 

Origens sociais 

Para a maioria dos horistas, o emprego na EA é a culminação não 
tanto de uma carreira profissional, mas de uma trajetória de trabalho variada 
e difícil. Poucos realizaram cursos técnicos ou profissionais: o nível 
educacional é baixo e a realização das tarefas, a adaptação ao trabalho 
fabril, se efetua mediante um aprendizado prático pretérito em pequenas 
empresas. A imensa maioria dos entrevistados, como se verá adiantei veio 
de famílias de lavradores pobres. De modo geral, suas vidas estão marcadas 
pela pobreza ou pela miséria e, frequentemente, por tragédias familiares: 
morte prematura do pai, da mãe ou separação do casal, muitas vezes 
seguida do abandono da família por parte do marido. 

Nesse cenário de pobreza e/ou decomposição da família nuclear, a 
situação mais comum é a entrada precoce na força de trabalho, a interrupção 

                                                 
8 Marcelo Grondin, Perfil dos dirigentes sindicais na Grande São Paulo. São Paulo, Cecode, 
1985. p. 41. 
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dos estudos – mais frequentemente após o 4º ano do curso primário, ou antes 
–, sem que o jovem adquira qualificação educacional capaz de lhe possibilitar 
melhores condições de competição no mercado de trabalho. 

Os quatro depoimentos seguintes ilustram um quadro característico. 

Eu nasci na Bahia. Perdi meu pai com oito anos. Aí foi que nós veio 
para São Paulo. Eu, mais três irmãos e minha mãe. Minha mãe 
batalhou muito trabalhando como empregada doméstica. Meus 
parentes também deram uma boa ajuda pra gente, porque ela sozinha 
não tinha condições de sustentar quatro crianças. Então, na batalha, 
eu fui crescendo. A gente morava na favela do Morumbi. Moramos lá 
onze anos. Na época do Exército, fase dos dezessete anos, eu também 
já trabalhava na feira e de jardineiro nessas casas, nessas mansões 
dos milionários aí do Morumbi. Foi nessa época que surgiu essa 
oportunidade aí de São Bernardo. Aí eu já tinha 21 anos e comecei a 
trabalhar na EA. (montado?) 

Vim de Santa Cruz das Palmeiras. Meu pai, na época, também veio [...] 
Naquela época, meu pai [...] não tinha estudo, né? Sofreu que nem um 
condenado aí para me dar alguma coisa. Trabalhava na Prefeitura. 
Entrou de laçador de cachorro. Isso aí eu não tenho vergonha de falar 
porque ele fala para todo mundo. Isso aí, acho [...] sei lá. Não é 
vergonha. É um trabalho qualquer, como lixeiro, como outro 
qualquer. Depois de laçador de cachorro deram uma promoção para 
ele: carregar pedras naquele caminhão basculante. (soldador) 

Meus pais são do interior de São Paulo [...] Eu nasci aqui mesmo, na 
capital, no Ipiranga. Comecei a trabalhar a partir dos treze anos. 
Tenho o primeiro grau completo. Comecei o segundo grau. Parei por 
motivo de serviço. Comecei a fazer outros cursos, mas parei também. 
Trabalhava numa firma metalúrgica. Fazia peça para balancear roda de 
carro. Trabalhei lá um ano. Depois comecei a trabalhar numa 
lanchonete. Trabalhei numa lanchonete seis meses. Saí da lanchonete, 
trabalhei numa autoescola. Só que na autoescola eu trabalhei 
registrado. Trabalhei como auxiliar de escritório. Trabalhei um ano, 
mais ou menos. Depois saí de lá, saí, só fui pegando biquinho porque 
não arrumava serviço por problema de alistamento. Aí, depois de uns 
dois anos, pegando bico, arrumei uma marcenaria, trabalhei um ano 
registrado. Aí pedi a conta para entrar na EA. (ponteador) 

Antes de ser metalúrgico, eu já trabalhava. Eu, com a idade de oito 
anos de idade, comecei a ir na escola e fazia mais ou menos uma hora 
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a pé, de onde eu morava até a escola [...] Vinha para casa, passava a 
mão num saquinho de estopa e ia catar lata, vidro, o que achasse [...] 
Eu não digo que isso me mantinha, porque isso era impossível, né? 
Mas ajudava em alguma coisa, porque eu vendia, né? Depois de juntar 
esse material, eu passava o dinheiro para minha mãe [...] Então, até a 
idade de doze, treze anos, eu fazia isso. Após isso, como a necessidade 
era grande, eu tirei uma autorização judicial de juiz, pra poder, aí, 
trabalhar numa fábrica [...] Até os catorze anos [...] Aí tirei a carteira de 
menor e passei a trabalhar como metalúrgico [...] Fabricava gaiolas [...] 
porque tinha uma seção que era gaiola de madeira e eu trabalhava nas 
gaiolas mesmo [...] Após isso, saí e comecei a trabalhar, na Mooca 
mesmo, mas agora em outra metalúrgica. Fabricava artefatos de arame 
[...] fabricava correntes e aqueles ganchos de cabide, aquele negócio 
todo, entende? Daí eu saí e fui trabalhar no Sacomã, numa metalúrgica 
também. Só que era fabricação de reguladores de voltagem, esses 
reguladores automáticos. Lá eu trabalhei também um tempo e desse 
tempo aí eu saí e fui para a EA de São Bernardo, onde trabalhei cerca 
de sete anos. Fui embora para a Mercedes. Trabalhei dois anos e 
quatro meses. Voltei e estou atualmente na EA de São Bernardo, 
outra vez, há quase sete anos. (funileiro) 

Nas histórias de vida da maior parte dos horistas – como indicam as 
entrevistas informais – nota-se a ausência de uma formação não apenas 
escolar como também profissional: aprende-se “na prática”, depois de 
“estágios” em atividades variadas. 

Bom, minha vida é um barato [...] comecei como sapateiro com 
catorze anos de idade. Trabalhei na Clark e depois numa fabriquinha 
de turco. Depois eu passei para a Probel, como tapeceiro durante 
quatro anos. Na Probel, fiquei como autônomo mais alguns anos, 
dois ou três. Depois ingressei na EA do Ipiranga. Lá eu fiquei por 
seis anos [...] Saí de lá como autônomo, ingressando agora na EA em 
São Bernardo [...] faz uns dois anos. (costureiro) 

Nasci no Piauí. Vim para cá com treze anos. Estudei um pouco só. Lá 
tinha que ajudar o meu pai. Com catorze anos já estava trabalhando. 
Trabalhei numa firma de tecelagem uns dezoito meses. Saí. Em 
seguida entrei noutra firma em Rudge Ramos, na Diana. Trabalhei 
dez meses. Saí. Depois voltei para a mesma firma em São Caetano. 
Isso em 1974. Na Mercedes entrei de ajudante. Em seguida passei a 
pintor. Fiquei cinco anos e um mês na Mercedes, mas fui dispensado. 
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Aí entrei nas Carrocerias Caio [...] Trabalhei dois anos e nove meses, 
parece [...] Saí da Caio, entrei na EA. (pintor) 

Nasci no Itambé, no Estado de Pernambuco [...] A minha vida 
começou trabalhando lá no Norte, numa fábrica de tecidos. Trabalhei 
uns três anos lá. Aí foi quando vim para São Paulo. Trabalhei na 
Matarazzo de 58 a 61. Depois da Matarazzo trabalhei em outras 
firmas. Trabalhei na fábrica de baterias lá no Norte. Todo mundo 
conhece: a Prestolite. Saí da Prestolite. Trabalhei em outras firmas: 
Companhia Paulista de Aniagem. Comecei, estudei um pouco, passei 
para outros lugares aí [...] Primário consegui fazer, mas o resto não 
deu, né? [...] Fiz curso de ajustagem durante um ano. Nessa firma, 
Elevadores Real, eu era meio-oficial ajustador. Fiz curso de 
ajustador. Completei. Então me passaram a meio-oficial ajustador. 
Nessa firma eu trabalhei dez anos. É lá na Vila Maria [...] Trabalhei 
uma vez, saí, trabalhei fora e depois voltei para lá. Depois eu saí [...] 
Trabalhei na J. Pari, firma metalúrgica também e outras firmas que 
eu não estou lembrando o nome delas [...] Trabalhei na Elevadores 
Otis. Quando saí da Otis passei para a EA. (mecânico de manutenção) 

Esses trechos ilustram uma situação bastante comum. Os migrantes 
dos Estados mais pobres que vêm das famílias de agricultores, como 
também outros trabalhadores paulistas, passam por uma experiência de 
trabalho em pequenas firmas que serve, poderíamos dizer, de fase de 
“adaptação” para a fábrica, socializando-os para o meio industrial e 
tornando possível a obtenção de um emprego numa “grande empresa”, onde 
os salários, os benefícios e as condições de trabalho tendem a ser melhores. 

O baixo nível de qualificação educacional e profissional dos 
trabalhadores de origem rural torna difícil o deslocamento direto da 
agricultura para a indústria automobilística (ou para outras grandes 
empresas de outros ramos). Assim, apenas 9% dos horistas de SBC e 5% 
dos de SP vieram diretamente da lavoura para a EA. A grande maioria veio 
do próprio setor industrial: 78% em SP e 70% em SBC, sendo que 
aproximadamente 20% da mão de obra atual da EA foi recrutada do próprio 
setor automobilístico. 
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Fazer tabela 11: Último emprego antes da EA 
 SBC SP 
Não teve outro emprego; a EA é o primeiro 8 5 
Trabalhava na lavoura ou na agricultura 9 5 
Trabalhava noutra indústria automobilística 21 23 
Trabalhava numa indústria metalúrgica 27 33 
Trabalhava em outro tipo de indústria 22 22 
Trabalhava por conta própria (não tinha patrão) 3 5 
Trabalhava no comércio como empregado 5 2 
Outra resposta 5 5 
 100% 100% 

Experiência de trabalho agrícola – Apesar de poucos terem vindo 
diretamente da agricultura, uma elevada proporção de horistas, 
especialmente em SBC, teve uma experiência de trabalho agrícola, seja na 
fase adulta, seja quando eram crianças, provavelmente trabalhando com a 
família. Em SBC, 56% (contra 44% em SP) trabalharam na agricultura. 

Tabela 12: Experiência de trabalho agrícola 
 SBC SP 
Nunca trabalhou na agricultura 42 55 
Só trabalhou quando garoto 33 23 
Trabalhou por um tempo quando adulto 23 21 
Outra resposta 2 1 
 100% 100% 

A grande maioria dos operários dos dois locais vem de famílias cujos 
pais foram lavradores (pequenos proprietários, meeiros ou assalariados 
agrícolas). Em SBC, nada menos do que 42% dos pais dos entrevistados 
(35% em SP) não tiveram outra profissão fora da agricultura. A proporção 
de trabalhadores cujos pais tinham profissões urbanas é bastante pequena 
nos dois locais. 

Nota-se que, entre os horistas de SP, a porcentagem de trabalhadores 
originários de famílias que habitavam o meio rural é cerca de dez pontos 
inferior à encontrada entre os de SBC, onde apenas 16% dos pais dos 
entrevistados nunca trabalharam na agricultura contra 26% em SP. 
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Tabela 13: Trabalho agrícola paterno 
 SBC SP 
Só trabalhou na lavoura 42 35 
Trabalhou por muito tempo 26 22 
Trabalhou por pouco tempo 16 17 
Nunca trabalhou 16 26 
 100% 100% 

Eu nasci em [...] (Estado de São Paulo) e com quatro meses, assim 
diz minha mãe, se deslocaram para o Paraná. E meu pai começou a 
trabalhar no café. Então com sete, oito anos, eu já comecei a 
trabalhar na roça, ajudar o velho, né. Nós somos o meu pai, a minha 
mãe e mais onze. Seriam treze, mas faleceram dois. Bom, o negócio 
é o seguinte: eu comecei a trabalhar na roça, a ajudar o velho a 
capinar. Depois, com onze anos, meu pai veio para São Paulo e em 
São Paulo foi aquela luta [...] Então, em São Paulo, começamos a 
batalhar. O velho trabalhava de faxineiro, fazia faxina na fábrica [...] 
Com catorze anos eu já tinha tirado o primário. Eu falei: vou 
continuar os estudos e meu pai falou: “Não, não dá. Você tem que 
trabalhar para ajudar”. (operador de máquinas) 

Meu pai, minha mãe, é tudo de Minas. A minha mãe era viúva, 
entende? [...] Faleceu o primeiro marido. Com este marido ela teve 
três filhos. Depois ele morreu. Então ela casou com outro senhor, que 
já era viúvo também, que é o meu pai. Sou filho único, desse, né? [...] 
Na idade de catorze anos, nós veio para o interior do Estado de São 
Paulo numa cidade que fica perto de Santa Cruz do Rio Pardo [...] 
Lá, nós fomos para uma fazenda do Sr. [...] Acho que você até 
conhece [...] Já ouviu falar do deputado federal [...] Ele era 
fazendeiro e era deputado [...] Então fomos trabalhar na lavoura. Eu e 
mais o meu irmão, que era solteiro também. Depois, mudamos da 
fazenda dele para outro sítio. Aí, do sítio eu fui para uma cidadezinha 
trabalhar numa construtora [...] Lá fiquei dois anos [...] aí eu vim 
para São Paulo. (prensista) 

Na roça a gente era mais privilegiado do que outros que moravam na 
roça porque nós tinha roça, gado e vários animais. Eu tomava conta dos 
animais. Meu pai foi um homem muito lutador pela vida. E ele pagava 
pessoa para trabalhar que eu era muito pequeno, não tinha condições de 
pegar numa enxada. Eu, que mais trabalhava na parte de lidar com o 
gado, cavalo, jegue, jumento do Nordeste, né? [...] Aí viemos nós para a 
cidade em 1962 porque o povo fala que [...] não sei se isso existe 
mesmo [...] o povo fala que existe inveja em cima da pessoa que tem. 
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Então, nós tinha uma vida muito boa lá na roça. O pessoal via que nós 
tinha muito gado, as criações [...] de repente, foi morrendo. O gado foi-
se acabando, a criação, né? Falou: “Nós temos que sair daqui porque vai 
se acabar tudo e nós vamos ficar a zero”. Aí, antes que acabasse tudo de 
uma vez, meu pai pegou, vendeu tudo. (conferente) 

Sou de São Paulo, mas me criei no Paraná. De pequenino, meus pais 
mudaram para lá, interior do Paraná. Então, fui criado na roça. 
Trabalhei muito na roça até a idade de dezoito anos. Trabalhei 
pesado também, puxei uma enxada. Aí, meu pai sofreu um derrame. 
Quando ele veio a falecer, eu já tinha perdido minha mãe também, de 
pequenininho, com a idade de mais ou menos um ano e meio. Aí foi 
onde eu fiquei só com os irmãos mais velhos. Aí eu resolvi vir para 
São Paulo tentar a vida aqui. (prensista) 

Na época de garoto, eu me lembro muito bem, meu pai trabalhava 
para um fazendeiro lá e a gente trabalhava mesmo igual a escravo, 
né? Apesar que hoje a escravidão não acabou, maneirou, mas naquela 
época era muito pior [...] Em 70, meu pai faleceu e a gente ficou 
batalhando pela vida [...] depois eu achei que a vida lá no campo era 
muito difícil. (montador) 

Esses dados sugerem que, em comparação com a situação existente há 
vinte ou trinta anos, não houve mudança significativa com relação às fontes 
de recrutamento da força de trabalho da indústria paulista: tal como antes, 
grande parte das camadas operárias de baixa qualificação tem origem rural, 
como já havia observado Juarez Brandão Lopes numa das primeiras 
monografias sobre o proletariado paulista (material coletado em 1957).9 Na 
pesquisa que efetuamos em 1963, encontramos 53% de trabalhadores 
incluídos na amostra com experiência de trabalho agrícola.10 A pesquisa de 
José Sérgio Gonçalves indica que 48% do total de trabalhadores da amostra 
haviam trabalhado na roça. Entre os não qualificados, a proporção chegava a 
60% (16% entre os qualificados).11 Outros estudos, sobre grupos de operários 
fabris fora de São Paulo, são igualmente coincidentes ao revelarem a alta 
proporção de trabalhadores vindos da agricultura na força de trabalho 
industrial. Assim, F. Ferraz, Hélgio Trindade, Judson de Cew e Eduardo 
Aydos, num levantamento sobre a população de baixa renda do Rio Grande 
                                                 
9 Juarez Brandão Lopes, Sociedade industrial no Brasil. São Paulo, Difusão Europeia do Livro, 
1964. (Ver o cap.: O ajustamento do trabalhador à indústria: mobilidade social e motivação).  
10 Leôncio Martins Rodrigues, Op. cit., p. 6. 
11 José Sérgio R. C. Gonçalves, Op. cit., p. 35. 
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do Sul, revelaram que 46% dos entrevistados haviam trabalhado na 
agricultura.12 Maria Andréia Loyola, em pesquisa com trabalhadores têxteis 
de Juiz de Fora, observou que 41% dos operários vinham do meio rural 
(dados coletados entre 1965 e 1968).13 Outra monografia, também com 
trabalhadoras têxteis, mas de São José dos Campos, feita por Jessita Martins 
Rodrigues, mostrou que 44% dos entrevistados haviam nascido no meio 
rural.14 Entre os trabalhadores de uma fábrica de cerâmica estudados por 
Carmen Cinira Macedo, 40% tinham tido a agricultura como último 
emprego.15 Mesmo entre os dirigentes sindicais pesquisados por Marcelo 
Grondin, a porcentagem dos que nasceram na roça é elevada (53%), embora a 
maioria já estivesse vivendo em São Paulo há bastante tempo: 30% há mais 
de trinta anos e 60% há mais de quinze.16 

Provavelmente, embora em declínio, a proporção de trabalhadores de 
origem rural no interior da classe operária paulista (e brasileira) deve 
continuar elevada na próxima década, ainda que, em termos percentuais, 
algum decréscimo possa ocorrer. Obviamente, o fator determinante, aqui, é 
o estoque de mão de obra rural à disposição dos empregadores urbanos, 
privados ou estatais. A questão é relevante em termos dos seus eventuais 
efeitos sobre as orientações e atitudes dos trabalhadores ante os numerosos 
aspectos da vida social: o emprego, a família, a política e, especialmente, 
para os nossos propósitos, o sindicato e as formas de atuação coletiva. 

A influência de valores tradicionais, relacionados às origens rurais de 
parte importante das camadas trabalhadoras, foi primeiramente levantada, 
entre nós, por Juarez Brandão Lopes, na pesquisa já mencionada com 
operários de uma indústria metalúrgica de São Paulo. Segundo o autor, a 
fraca adesão às ações grupais, tais como a participação em greves e outros 
movimentos da categoria, a percepção do sindicato como “algo feito por 
outros, para eles”, a dificuldade de adaptação à estrutura industrial, etc. 
resultariam de seu passado “rural”, quer dizer, da persistência de uma 
mentalidade “tradicional”. Juarez Brandão Lopes observa: 

                                                 
12 F. Ferraz, H. Trindade, J. de Cew e E. Aydos, Perfil socioeconômico das populações 
urbanas de baixas rendas no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, UFRS /PUC, 1975. 
13 Maria Andréia Loyola, Os sindicatos e o PTB. Rio de Janeiro, Vozes, 1980. 
14 Jessita Martins Rodrigues, A mulher operária; um estudo sobre as tecelãs. São Paulo, 
Hucitec, 1979. 
15 Carmen Cinira Macedo, A reprodução da desigualdade. São Paulo, Hucitec, 1979. 
16 Marcelo Grondin, Op. cit., p. 31. 
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Os operários estudados, vindos do campo, não se adaptam de maneira 
duradoura à estrutura industrial. Essa adaptação poderia ser obtida 
pela organização, para, através da luta coletiva, conseguirem a melhoria 
de suas condições como grupo, ou pelo aprendizado, que levaria à 
ascensão individual na hierarquia. Procuram, ao invés disso, alcançar o 
seu interesse econômico imediato. Em consequência, comumente 
ocorre uma alternação [...] entre a dedicação ao serviço, quando são 
novos no emprego, e o desinteresse, quando mais tarde desejam receber 
indenização, para tentarem abandonar a condição de operário.17 

Posteriormente, na pesquisa que efetuamos em 1963/64 com horistas 
de uma empresa do setor automobilístico, trabalhando com dois grupos 
separados de operários (de um lado, os que haviam trabalhado na 
agricultura e estavam há relativamente pouco tempo em São Paulo, e, de 
outro lado, os trabalhadores mais qualificados, sem experiência de trabalho 
agrícola), encontramos também tipos de orientação, entre os trabalhadores 
do primeiro grupo, muito semelhantes aos encontrados por Juarez Brandão 
Lopes alguns anos antes. Naquela ocasião, destacamos que os operários de 
origem rural se definiam mais como pobres do que como membros da 
classe operária e, mais do que a consciência de um antagonismo separando 
proprietários e trabalhadores, tinham uma consciência de diferenciações 
sociais que distinguia “ricos” e “pobres”. As orientações políticas de tipo 
populista, de espera de uma proteção vinda de cima, do governo, foi 
relacionada e esse tipo de consciência que se estruturava a partir de valores 
e modos de sentir tradicionais.18 

Posteriormente, nas décadas de 60 e 70, quando uma sociologia de 
inspiração marxista se tornou hegemônica nas ciências sociais brasileiras, 
esse modo de abordagem, inspirado na dicotomia tradicional x moderno, 
passou a ser criticado. A ênfase se dirigiu mais para o que pareceria o fator 
determinante: a inserção dos trabalhadores no modo de produção capitalista, 
daí resultando a exploração e a dominação dos mesmos pela classe dos 
proprietários privados dos meios de produção. A ênfase sobre as fontes de 
recrutamento da força de trabalho, nas análises “funcionalistas” sobre a classe 
operária brasileira, ao sublinhar a influência dos valores sobre as orientações 
e atitudes da classe (as análises marxistas diriam: “sobre as formas de ação e 

                                                 
17 Juarez Brandão Lopes, Op. cit., p. 82-3. 
18 Leôncio Martins Rodrigues, Op. cit. Ver especialmente o capítulo “Os trabalhadores e a 
política”. 

113 

consciência”), esqueceria o fato básico da luta de classes. Do ponto de vista 
metodológico, o enfoque com base na dicotomia tradicional x moderno 
estaria relacionado às teorias funcionalistas e, assim, marcado por um viés 
“conservador”, “antimarxista” e antidialético. 

Não seria o caso, no âmbito deste estudo, de entrar numa discussão de 
natureza teórica e metodológica entre funcionalismo e marxismo. No caso 
das pesquisas sobre a classe operária, e mais diretamente sobre a importância 
da variável “origem da força de trabalho” e de sua relevância para a 
compreensão das formas de atuação e das orientações valorativas dos grupos 
de trabalhadores, é melhor verificar empiricamente em que medida ela 
constitui um fator explicativo e como poderia, eventualmente, ser integrada 
num esquema teórico mais amplo capaz de possibilitar uma compreensão 
mais adequada das orientações das camadas trabalhadoras. A questão aqui é 
que, embora se possa falar num processo capitalista geral, que forma uma 
classe operária, às vezes em condições tecnológicas muito semelhantes, não 
são as características comuns do modo de produção capitalista que 
possibilitam explicar as diferenças concretas no comportamento político e 
sindical das classes trabalhadoras dos diferentes países. Desse ângulo, e com 
essa preocupação, os pesquisadores da classe trabalhadora europeia e norte-
americana, qualquer que seja a orientação metodológica, tratam de detectar as 
variáveis capazes de fornecer hipóteses pertinentes sobre as transformações 
observadas nas formas de atuação dos grupos de trabalhadores. Além da 
composição sócio-profissional, da natureza do regime político, do tipo de 
tecnologia, a questão das fontes de recrutamento da força de trabalho tem 
sido considerada um fator relevante por pesquisadores de tendências 
metodológicas as mais diversas.19 

No caso do Brasil, diante do fato indiscutível da presença de fortes 
setores do proletariado fabril originários do meio rural, pensamos que se 

                                                 
19 Veja-se, por exemplo, Alain Touraine e Orietta Ragazzi. Ouvrier d’origine agricole. Paris, 
Seuil, 1961. Serge Mallet, por sua vez, enfatiza a formação profissional, derivada do tipo de 
tecnologia utilizada no processo industrial. Cf. La nouvelle classe ouvrière. Paris, Seuil, 1963. 
As elites que conduzem o processo de industrialização e as orientações do sindicalismo são 
examinadas por C. Kerr, J. Dunlop, F. Harbinson e Ch. Myers. Industrialismo e sociedade 
industrial. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1963. Seymor M. Lipset, por sua vez enfatiza 
principalmente os efeitos dos valores culturais sobre as orientações operárias e sindicais. Cf. 
Sindicato e estrutura social nos Estados Unidos. In: Leôncio Martins Rodrigues, org. 
Sindicalismo e sociedade. São Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1968. 
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deve procurar verificar em que medida essa variável poderia explicar a 
predominância de certos tipos de orientação na classe operária brasileira, ou 
em algumas de suas camadas e setores. 

Nas pesquisas mencionadas, os dados indicaram diferenças entre os 
trabalhadores originários da agricultura, recentemente chegados a São Paulo 
e com pouco tempo de emprego fabril. A questão, aqui, é que a origem rural 
engloba outras variáveis, como grau de qualificação educacional e 
profissional, tipo de projeto e expectativa relacionados à migração para o 
campo. Desse ângulo, são cruciais as características do meio rural (mais 
modernizado ou tradicional) e o tipo de inserção do trabalhador migrante 
nesse meio (assalariado, pequeno proprietário, meeiro, etc.). Esses 
elementos que conformam o meio rural determinam, por sua vez, tipos de 
trabalhadores e, consequentemente, influem sobre sua capacidade de 
adaptação ao meio fabril e urbano e, questão que nos interessa mais de 
perto, afetam os níveis de participação nos movimentos grupais e de 
sindicalização. (Esse aspecto será tratado na Parte 2 deste estudo, referente 
aos operários da EA e ao sindicato.). 

Salário e padrão de vida 

Qualificação profissional – A distribuição dos níveis de qualificação 
na EA de SP e de SBC, por ocasião da pesquisa, era bem diferenciada. A 
proporção de operários especializados e altamente especializados em SP era 
maior do que em SBC, onde a grande massa de trabalhadores estava 
composta por semiespecializados. Assim, 65% dos operários de SBC, pelos 
critérios da companhia, estavam classificados como semiespecializados, 
contra 53% em SP. No outro extremo, 24% dos operários da EA de SP 
eram altamente especializados, proporção que descia para 6% em SBC. 
Além disso, 11% dos trabalhadores de SBC eram não especializados, contra 
somente 3% em SP. 
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Tabela 14: Grau de qualificação profissional 

 
SBC 
% 

SP 
% 

Não especializados 11 3 
Semiespecializados 65 53 
Especializados 12 16 
Altamente especializados 6 24 
Não especificado (sem resposta) 6 4 
 100% 100% 

A existência de uma importante seção de ferramentaria na unidade da 
EA de SP explica a proporção mais elevada de trabalhadores qualificados 
nesse local. 

Como seria de esperar, a qualificação profissional superior dos 
trabalhadores de SP implica salários mais elevados e, consequentemente, 
um padrão de consumo superior. 

Em SP, 54% dos entrevistados ganhavam mais de US$ 266,00 
mensais brutos, quer dizer, mais de 5,3 salários mínimos. Porém, em SBC, 
a proporção dos que estavam nessa situação era de 23%. No polo oposto, 
em SBC, 19% dos operários tinham salário mensal bruto inferior a US$ 
177,00, enquanto em SP somente 7% estavam nessa faixa. 

Para a imensa maioria dos operários pesquisados, o emprego na 
companhia constitui a única fonte de renda. A proporção dos que 
declararam fazer algum “bico” é muito pequena: 7% em SBC e 5% em SP. 

De modo geral, esses salários, nas condições brasileiras, asseguram, 
para uma grande parte dos horistas, especialmente para os mais 
qualificados, um padrão de consumo que poderíamos dizer de classe média. 
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Tabela 15: Salário mensal bruto* 
 SBC SP 
 % % 
Menos de 2,6 salários mínimos (Menos de US$ 134,00) 3 1 
De 2,6 a 3,5 salários mínimos (De US$ 134,00 a US$ 177,00) 16 6 
De 3,6 a 4,3 salários mínimos (De US$ 178,00 a US$ 222,00) 23 8 
De 4,4 a 5,3 salários mínimos (De US$ 223,00 a US$ 266,00) 35 31 
De 5,4 a 7,0 salários mínimos (De US$ 267,00 a US$ 355,00) 16 22 
De 7,1 a 8,8 salários mínimos (De US$ 356,00 a US$ 444,00) 5 14 
De 8,9 a 10,5 salários mínimos (De US$ 445,00 a US$ 533,00) 1 8 
De 10,5 a 14,0 salários mínimos (De US$ 534,00 a US$ 711,00) 1 10 
 100% 100% 

Tabela 16: Bens de consumo duráveis 
 SBC SP 
Rádio 77 83 
TV a cores 60 81 
TV branco e preto 30 29 
Aparelho de som 35 56 
Máquina fotográfica 31 46 
Gravador 19 31 
Bicicleta 15 27 
Motocicleta 3 3 

A questão referente aos bens acima listados foi endereçada a todos os 
entrevistados, independentemente do estado civil. No quadro seguinte, estão 
outros bens referentes a outra questão, respondida apenas pelos casados (ou 
vivendo maritalmente). 

                                                 
* Na ocasião da aplicação dos questionários (13 a 16 de fevereiro de 1984), o preço do dólar 
para a venda passou de Cr$ 1.116,00 a Cr$ 1.134,00. Calculamos o valor médio do dólar 
entre essas datas em Cr$ 1.125,00. O salário mínimo, na ocasião, era de Cr$ 57.120,00. 
Obviamente, no questionário aplicado, as quantias referentes ao salário mensal bruto 
estavam expressas em cruzeiros, com as seguintes faixas: 1. Menos de 150 mil; 2. De 151 a 
200 mil; 3. De 201 a 250 mil; 4. De 251 a 300 mil; 5. De 301 a 400 mil; 6. De 401 a 500 mil; 
7. De 501 a 600 mil; 8. De 601 a 800 mil; 9. Mais de 800 mil. Os valores expressos em dólar 
ou em salário mínimo destinam-se a dar uma ideia geral dos salários. Deve-se ter em conta 
que, numa situação altamente inflacionária, a conversão do cruzeiro em dólar feita logo após 
um reajustamento salarial eleva o salário em dólar. A mesma quantia em cruzeiros, 
reconvertida alguns meses depois em dólares, faz o salário aparecer mais baixo em razão da 
depredação do cruzeiro ocorrida nesse espaço de tempo. 
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Tabela 16-A: Bens de consumo duráveis 
 SBC SP 
 % % 
Geladeira 97 98 
Liquidificador 91 96 
Enceradeira 77 82 
Batedeira 54 62 
Máquina de lavar roupa 35 53 
Aspirador de pó 25 45 

Como se percebe na relação acima, os trabalhadores das fábricas de 
SP, em todos os bens listados, superam os seus colegas de SBC, fato que 
reflete os salários mais elevados, o grau superior de qualificação e a idade 
mais avançada dos empregados da EA da capital. 

Automóvel – A proporção dos que possuem carro é relativamente 
elevada. Em SP, 68% dos entrevistados declararam possuir ao menos um 
automóvel, proporção que declina para 51% em SBC. 

No conjunto, os dados relacionados à posse de bens indicam um grupo 
participante de uma economia de bens de consumo duráveis, alguns de custo 
relativamente elevado, como TV a cores, máquina de lavar roupa e automóvel. 
Trata-se, portanto, de um setor da classe trabalhadora cujos estratos superiores 
(os horistas especializados e altamente especializados) poderiam ser incluídos 
no que genericamente se classifica de classe média. Esses segmentos têm um 
padrão de vida e um nível de consumo equivalentes (ou mesmo superiores) a 
muitos setores profissionais de “colarinho branco”, que habitualmente são 
considerados como tipicamente de classe média (bancários, professores do 
ensino elementar ou secundário, comerciários, etc.). 

Talvez por isso, em SP, 28 % dos entrevistados entendem que fazem 
parte da classe média, proporção que baixa para 16% em SBC, onde é mais 
elevada a proporção dos que se identificam com a classe operária: 68% 
(contra 53% em SP). 
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Tabela 17: Autoidentificação de classe* 
 SBC SP 
Classe operária 68 53 
Classe média 16 28 
Classe pobre 12 15 
Classe baixa 3 4 
Classe alta 1 0 
 100% 100% 

Na autoidentificação de classe vários fatores são importantes, como os 
relacionados à educação, renda, profissão, ideologia, etc. No caso, é visível a 
tendência, mesmo entre os que têm salários superiores a sete mínimos (356 
dólares) (que habitualmente as pesquisas de opiniões situam nas “classes 
médias”), a se identificar com a classe operária, o que faz supor que a natureza 
da tarefa (de tipo manual), a situação de assalariados numa grande empresa e, 
talvez, elementos de natureza ideológica sejam fatores mais importantes do que 
a renda. Assim mesmo, entre os horistas de SP, na faixa salarial superior (de 
356 a 711 dólares), a proporção dos que se consideram pertencentes à classe 
operária supera a dos que se incluem na classe média: 47% contra 33%. Em 
SBC, entre os que têm salários superior a 267 dólares mensais, 75% se 
autoidentificam com a classe operária, contra 25% que se incluem na classe 
média. Apesar disso, à medida que se eleva a renda, eleva-se também, embora 
ligeiramente, a proporção dos que se incluem na classe média, diminuindo 
concomitantemente a dos que se consideram membros da classe operária ou da 
classe pobre. Em SBC 18% dos que ganham menos de 177 dólares incluíram-
se na classe pobre, enquanto, no polo oposto, ninguém com salário superior a 
267 dólares, respondeu da mesma maneira. Em SP, a proporção dos que se 
julgam pertencer à classe operária obedeceu à seguinte tendência decrescente, 
na medida em que se subia de faixa salarial: 61%, 58%, 49% e 47%. 

A conclusão a se extrair das tabelas seguintes, onde a autoidentificação 
de classe foi correlacionada com a renda, é de que, embora a identificação 
com a classe pobre e a classe operária tenda a ser mais acentuada nos estratos 
salariais inferiores, a identificação com a classe operária continua elevada nos 
estratos superiores, especialmente entre os trabalhadores de SBC.20 

                                                 
* Essa questão foi formulada da seguinte maneira: “A qual destas classes você acha que pertence?”. 
20 Não conhecemos estudos brasileiros envolvendo a autoidentificação de classe de grupos 
de trabalhadores. Assim sendo, sem possibilidades de comparações, é difícil relativizar os 
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Essa maior identificação com a classe operária, entre os horistas de 
SBC, é possivelmente um dos fatores que explica as taxas de sindicalização 
mais elevadas nesse local, contrariando a tendência habitual no sentido do 
aumento da taxa de participação sindical à medida que melhora a 
qualificação dos trabalhadores. 

Tabela 18: Autoidentificação de classe x salário 

Classe Social 

SBC    

Salário em dólares 

Menos de 178 De 178 a 222 De 223 a 266 De 267a 444 

 % % % % 
Classe baixa 7 0 4 0 
Classe opedria 53 65 78 75 
Classe pobre 18 26 10 0 
Classe média 18 9 8 25 
Classe alta 4 – – – 
 100% 100% 100% 100% 

     

Classe Social 
SP    

Salário em dólares 
Menos de 223 De 223 a 266 De 267 a 355 De 356 a 711 

 % % % % 
Classe baixa 0 3 7 5 
Classe operária 61 58 49 47 
Classe pobre 6 13 22 15 
Classe média 33 26 22 33 
Classe alta – – – – 
 100% 100% 100% 100% 

                                                                                                                 
resultados encontrados na EA de SBC e de SP. Uma pesquisa com trabalhadores têxteis de 
Juiz de Fora (dados coletados em 1977), que tinham níveis de escolaridade e provavelmente 
de salários bastante inferiores aos da EA, mostrou que 42% dos operários (diante de 
alternativas fechadas) se incluíam na classe média e somente 19% e 3% diziam pertencer à 
classe operária e à classe trabalhadora, respectivamente. Nesse grupo de trabalhadores, 71% 
não participavam de qualquer atividade do sindicato. Cf. José Alcides Figueiredo Santos. A 
consciência social dos trabalhadores têxteis de Juiz de Fora; um estudo de caso 
exploratório. Tese de bacharelado defendida junto ao Departamento de Ciências Sociais da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, 1979. Mimeo. 
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PARTE 2: Os trabalhadores e a organização sindical 

Proporção de sindicalizados – Em SBC, 64% dos trabalhadores 
estavam sindicalizados no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo e Diadema. Em SP a porcentagem de sindicalizados baixava para 
43% , dos quais 42% se declararam sócios do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Paulo e 1% do de São Bernardo do Campo e Diadema.* A porcentagem 
de sindicalizados em SP é, assim, cerca de 20% inferior à em SBC. 

Tabela 19: Proporção de sindicalizados 
  SBC SP 
Não é sócio de nenhum sindicato 36 57 
Sindicato dos Metalúrgicos de SBC e Diadema 64 1 
Sindicato dos Metalúrgicos de SP 0 42 
 100% 100% 

Com relação à situação existente em 1963/64, na mesma unidade de 
SBC, constata-se um forte aumento da taxa de sindicalização. Naqueles 
anos, entre os ferramenteiros, 39% estavam sindicalizados, enquanto, entre 
os demais trabalhadores, a porcentagem era de 21%. Deve-se observar 
especialmente a taxa bastante elevada de sindicalizados entre os 
trabalhadores de SBC, fato em certa medida surpreendente em razão da 
presença de fortes contingentes de trabalhadores de baixa qualificação, que, 
normalmente, tendem a ser mais refratários à militância sindical. De modo 
geral, ela supera em aproximadamente 36 pontos percentuais a proporção 
de sindicalizados encontrada numa pesquisa efetuada em 1982 por Marcelo 
Grondin e Moema Viezzer com empregados de sete ramos econômicos 
relativamente importantes de São Paulo. Segundo a pesquisa 28% dos 
homens e 27% das mulheres estariam sindicalizados.21 

Sindicalização e idade 

Em ambos os locais, os índices de adesão ao sindicato tendem a se 
elevar à medida que aumenta a idade do trabalhador, o que vale dizer, à 

                                                 
* A existência dessa pequena porcentagem de trabalhadores da unidade de SP filiados ao 
sindicato de SBC provavelmente se deve a empregados da EA recentemente transferidos 
para São Paulo. 
21 Marcelo Grondin e Moema Viezzer, Diagnóstico dos motivos de sindicalização dos 
trabalhadores. São Paulo, 1982. Mimeo. 
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medida que aumenta o tempo de trabalho na empresa e no setor metalúrgico 
ou, se quisermos, o tempo de vivência na classe trabalhadora. 

Como indica a tabela seguinte, onde a variável “sindicalização” está 
cruzada com a variável “idade”, em SBC a maior proporção de 
trabalhadores sindicalizados foi encontrada entre os horistas com mais de 
45 anos de idade: 77%. Entre os trabalhadores na faixa inferior de 
escolaridade, com menos de 32 anos, a porcentagem foi de 63%. 

Nas fábricas de SP, a proporção de sindicalizados na faixa dos mais 
jovens é de 34%, passando, sucessivamente, para 41%, 51% e 44% nos 
grupos etários mais idosos. Nesse local, foi entre os operários com idade 
entre 39 e 45 anos que se registrou o maior índice de sindicalização. Em 
SBC, foi entre os trabalhadores com mais de 45 anos. 

Tabela 20: Sindicalização x idade 
SBC Idade 

Sindicalização Menos de 32 De 32 a38 De 39 a 45 Mais de 45 
 % % % % 
Sindicalizados 63 60 64 77 
Não sindicalizados 37 40 36 23 
 100% 100% 100% 100% 

n= 65 40 28 13 
     

SP Idade 
Sindicalização Menos de 32 De 32 a 38 De 39 a 45 Mais de 45 

 % % % % 
Sindicalizados 34 41 51 44 
Não sindicalizados 66 59 49 56 
 100% 100% 100% 100% 

n= 29 29 33 27 

Nos dois locais, a variável que parece mais correlacionada à taxa de 
sindicalização é o salário. Em SBC, na faixa salarial inferior, a proporção de 
sindicalizados é de 44%, enquanto, na faixa superior, ela alcança os 80%, 
com uma diferença da ordem de 36 pontos percentuais a favor dos salários 
mais elevados. Exatamente a mesma tendência foi encontrada em SP. Na 
faixa salarial inferior, 45% estão sindicalizados, contra 54% na faixa superior. 
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Tabela 21: Sindicalização x salário 
SBC Salário mensal em dólares 

Sindicalização Menos de 178 De 178 a 222 De 223 a 266 De 267 a 444 
 % % % % 
Sindicalizados 44 59 37 80 
Não sindicalizados 56 41 33 20 
 100% 100% 100% 100% 

n= 23 32 52 35 
     

SP Salário mensal em dólares 
Sindicalização Menos de 223 De 223 a 266 De 267 a 355 De 356 a 711 

 % % % % 
Sindicalizados 45 28 46 54 
Não sindicalizados 55 72 54 46 
 100% 100% 100% 100% 

n= 18 36 26 37 

Como se observa nas duas tabelas, à medida que se elevam os 
salários, tende a aumentar, em SBC e SP, a proporção de trabalhadores 
sindicalizados. Considerando que os trabalhadores de salários mais 
elevados são também os mais qualificados e os de nível de escolaridade 
mais alto, pode-se afirmar que os índices de sindicalização são mais 
elevados entre os operários mais qualificados e que, provavelmente, não só 
os salários, mas também os graus de escolaridade mais elevados favorecem 
a adesão ao sindicato. 

Voto nas eleições sindicais 

A filiação ao sindicato é uma variável necessária, mas não 
suficiente para sugerir o grau de coesão e consciência grupal da categoria. 
Como se sabe, o trabalhador, ao se filiar ao sindicato, pode desejar 
principalmente se utilizar dos serviços assistenciais da associação sem 
que, necessariamente, o sindicato seja concebido como um instrumento de 
reivindicação e sem que, por outro lado, o ato de sindicalização possa ter 
um significado mais profundo em termos de disposição para a 
participação em ações coletivas. 

Desse modo, para examinar melhor o grau de participação sindical, 
outras questões foram incluídas no questionário. O ato de participar da 
votação para a escolha da diretoria do sindicato foi considerado, ao lado 
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de outras variáveis, um indicador da participação e da integração sindical 
do trabalhador. Também nesse ponto encontramos índices mais elevados 
entre os horistas de SBC do que entre os de SP. Em SBC, 65% dos 
sindicalizados votaram para a escolha da diretoria do sindicato, proporção 
que declina para 51% em SP. Assim pode-se dizer que metade dos 
trabalhadores sindicalizados de SP não participou da votação para a 
escolha da diretoria. 

Tabela 22: Voto nas eleições sindicais (só para sindicalizados) 
  SBC SP 
Votou 65 51 
Não votou 35 49 
  100% 100% 
n = 91 79 

Embora a parcela de trabalhadores que participaram da eleição para a 
escolha da diretoria seja relativamente elevada, só uma proporção muito 
pequena de horistas costuma frequentar o sindicato com alguma assiduidade. 
Nesse aspecto, surpreendentemente, a frequência ao sindicato é mais elevada 
entre os trabalhadores de SP, embora, como mostra a tabela seguinte, a 
grande maioria tenha declarado que nunca vai à sede do sindicato. Não temos 
elementos, na presente pesquisa, para explicar a proporção mais elevada de 
trabalhadores de SP em comparação com os de SBC que afirmaram “ir 
frequentemente ao sindicato”. Ao que parece, para uma grande parcela de 
trabalhadores da EA de SBC que moram em SP, a distância do local de 
moradia torna difícil o acesso à sede do sindicato. 

Tabela 23: Frequência ao sindicato 
 SBC SP 
 % % 
Vai frequentemente 1 6 
Vai às vezes 27 25 
Raramente vai 29 24 
Nunca vai 43 45 
 100% 100% 

Em SBC, muito claramente, a assiduidade ao sindicato tende a ser 
mais elevada entre os trabalhadores de salários mais elevados, quer dizer, 
entre os mais qualificados. Entre os que ganham menos de 178 dólares 
mensais brutos, 71% declararam que nunca vão à sede do sindicato; 
proporção que declina para 2 8 % e 33% nas faixas salariais entre 223 e 266 
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dólares e 267 e 444 dólares, respectivamente. Além disso, nenhum 
trabalhador de SBC com salário inferior a 223 dólares declarou ir 
frequentemente ao sindicato, ao passo que, nas duas faixas salariais 
superiores, chega-se a encontrar uma porcentagem, ainda que bastante 
baixa, de trabalhadores que disseram “ir frequentemente” à sede do 
sindicato: 2% e 3%, respectivamente. 

Em SP, essa relação não parece muito pronunciada. Assim é que, 
entre os que recebem um salário inferior a 223 dólares, a proporção dos que 
“vão frequentemente” é igual à dos que ganham mais de 356 dólares: 11%. 
Porém, proporcionalmente, a maior porcentagem de trabalhadores que 
nunca vão ao sindicato localiza-se nas faixas salariais inferiores. 

Esses índices de frequência, embora muito baixos, devem ser 
considerados normais. Praticamente todas as pesquisas efetuadas com 
empregados de vários setores econômicos mostram que a ida ao sindicato 
só ocorre em ocasiões especiais (assembleias, procura de orientação jurídica 
ou de assistência médica, etc.). Somente uma minoria, no Brasil e em outros 
países, por razões de carreira sindical ou de ativismo político, costuma ir 
frequentemente ao sindicato. No passado, para núcleos de trabalhadores 
qualificados, as sedes das associações de classe constituíam, mais do que 
nos dias atuais, centros de discussão, de sociabilidade e de lazer. O 
crescimento das cidades, e consequentemente o aumento das distâncias, a 
TV e a existência de centros de recreação e lazer tendem a diminuir a 
frequência às sedes e subsedes dos sindicatos.22 

                                                 
22 Mesmo num país como a Inglaterra, em que os sindicatos estão (ou estavam na ocasião da 
pesquisa) solidamente implantados, um estudo com operários de uma cidade industrial 
indicou que 60% dos trabalhadores incluídos na amostra nunca iam às reuniões de seu 
sindicato. Entre os semiespecializados a proporção subia para 78%, mas baixava para 29% 
entre os qualificados com formação artesanal. Cf. J. Goldthorpe, D. Lockwood, F. Bechhofer 
e J. Platt. The affluent worker; industrial attitudes and behaviour. Cambridge, Cambridge 
University Press, 1970. 
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Tabela 24: Frequência ao sindicato x salário 
SBC Salário em dólares 

Frequência Menos de 178 De 178 a 222 De 223 a 266 De 267 a 444 
 % % % % 
Vai frequentemente 0 0 2 3 
Vai às vezes 11 30 33 28 
Raramente vai 18 18 37 36 
Nunca vai 71 52 28 33 
 100% 100% 100% 100% 

n= 28 33 54 36 
     

SP Salário em dólares 
Frequência Menos de 223 De 223 a 266 De 267 a 355 De 356 a 711 

 % % % % 
Vai frequentemente 11 3 0 11 
Vai às vezes 26 24 27 21 
Raramente vai 11 16 42 26 
Nunca vai 52 57 31 42 
 100% 100% 100% 100% 

n= 19 38 26 38 

Esses resultados são amplamente coincidentes com os de outros 
estudos sobre a classe trabalhadora. Assim, por exemplo, Annez Andraus 
Troyano, em pesquisa sobre trabalhadores do ramo químico e farmacêutico 
(dados coletados em 1971), observou que a sindicalização estava diretamente 
ligada ao tempo de serviço dos trabalhadores no emprego: com menos de 
um ano de serviço, apenas 7% estavam sindicalizados, proporção que 
ascendia para 39% entre os que tinham mais de dez anos de casa.23 
Ademais, os índices de sindicalização aumentavam entre os trabalhadores 
mais bem remunerados. Comparado os efeitos das duas variáveis (tempo de 
serviço e nível salarial), Annez Troyano notou que, no grupo estudado, o 
tempo de serviço era muito mais importante para a sindicalização do que o 
nível salarial. A autora sugere que 

uma grande mobilidade ocupacional do trabalhador [...] impede a sua 
conscientização em relação à classe social a que pertence, e 
consequentemente sobre o papel de seu sindicato enquanto órgão de 
classe.24 

                                                 
23 Annez Andraus Troyano, Estado e sindicalismo. São Paulo, Símbolo, 1978, p. 162-3. 
24 Ib., p. 166. 
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A conclusão de Annez Troyano foi corroborada pela investigação, 
mais ampla, de Marcelo Grondin e Moema Viezzer. Em sua pesquisa com 
sete categorias profissionais, os autores concluem que 

as percentagens de sindicalização são maiores nas faixas que 
apresentam maior estabilidade. No conjunto, essa percentagem vai 
diminuindo na medida em que vai aumentando o número de 
empresas por onde o trabalhador teve que passar.25 

Desse modo: entre os trabalhadores que mudaram mais de cinco 
vezes de categoria, a proporção de sindicalizados era de 19%, ao passo que, 
entre os que nunca tinham mudado, a proporção chegava a 31%. 

Os dados da pesquisa de Grondin e Viezzer são também coincidentes 
com os nossos em outros pontos: os índices de adesão ao sindicato tendem 
a ser mais elevados entre os trabalhadores mais idosos. A maior 
porcentagem de sindicalizados foi encontrada na faixa etária entre 56 e 65 
anos: 40%. Vão também na mesma direção dos resultados que obtivemos 
entre os operários da EA as correlações encontradas pelos dois 
pesquisadores da PUC/ SP: de modo geral, a sindicalização tende a ser mais 
comum entre os empregados de nível universitário. No entanto, como 
chamam a atenção Grondin e Viezzer, os índices de sindicalização caem 
nos níveis educacionais intermediários (secundário incompleto) em relação 
aos que não estudaram. Observam os autores da pesquisa que o dado 
referente aos trabalhadores que “não estudaram”, e cuja taxa de 
sindicalização é mais elevada do que a dos que têm curso primário e 
secundário incompleto, deve ser tomado com cuidado em virtude do 
tamanho reduzido da amostra.26 

José Sérgio Gonçalves, em pesquisa com metalúrgicos do ABC, 
notou a seguinte evolução da taxa de sindicalização entre os níveis de 
qualificação abaixo: 

Não qualificados 17% 
Semiqualificados 43% 
Qualificados 57% 
Total 41% dos trabalhadores da empresa estudada estariam sindicalizados. 27 

                                                 
25 Op. cit., p. 43. 
26 Ib., p. 33. 
27 Op. cit., p. 142. 
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No mesmo sentido vão os resultados da pesquisa de Celso Frederico 
com trabalhadores de uma indústria mecânica de Santo André: entre os 
qualificados, 42% estavam sindicalizados, ao passo que, entre os ajudantes, 
a proporção era de 29%.28 

Pelos resultados das pesquisas mencionadas, deveríamos concluir que 
as taxas de sindicalização tendem a ser mais elevadas: 

1. Entre os trabalhadores de mais alta qualificação; 
2. Entre os trabalhadores mais estáveis no emprego; 
3. Entre os trabalhadores de nível de escolaridade mais elevada; 
4. Entre os trabalhadores mais idosos. 

Todos esses fatores, na realidade, são indicativos de maior integração 
ao grupo operário, de maior imbricação dos destinos individuais com os da 
categoria profissional ou da classe trabalhadora. 

Desse ângulo, como avaliar a importância da variável que discutimos 
anteriormente, isto é, dos efeitos do “passado rural” sobre os níveis de 
participação nas atividades do sindicato? 

Como vimos na Parte 1 deste capítulo, os primeiros estudos com 
grupos de trabalhadores da indústria paulista, revelaram que os operários 
originários da agricultura, ou de regiões “tradicionais”, tinham taxas de 
participação sindical inferiores à de seus companheiros de origem urbana. 

Na presente pesquisa, como de hábito nos estudos sobre trabalhadores 
fabris, esse aspecto foi objeto de uma questão específica. Novamente, 
encontramos índices de adesão ao sindicato ligeiramente mais elevados 
entre os operários que nunca haviam tido uma experiência de trabalho na 
agricultura. Porém, a comparação dos dados de SBC com os de SP indica 
alguns pontos interessantes que requerem uma interpretação mais matizada. 

Como se vê na tabela seguinte, tanto em SBC como em SP, a 
diferença na proporção de sindicalizados entre os horistas que nunca 
trabalharam na agricultura e os que trabalharam por um período, quando 
adultos ou quando crianças, é muito pequena, da ordem de 5 % a favor dos 
trabalhadores que nunca tiveram experiência de trabalho na lavoura. 

                                                 
28 Celso Frederico, Consciência operária no Brasil. São Paulo, Ática, 1978. p. 60. (Dados 
coletados entre julho de 1970 e junho de 1971.). 
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Tabela 25: Sindicalização x trabalho agrícola 

SBC Trabalho na agricultura 

Sindicalização Nunca trabalhou Trabalhou quando criança Trabalhou quando adulto 

 % % % 

Sindicalizados 67 63 61 

Não sindicalizados 33 37 39 

 100% 100% 100% 

n= 61 48 31 

Obs.: Foram excluídos três casos de respondentes que assinalaram a alternativa “outra resposta”. 

SP Trabalho na agricultura 

Sindicalização Nunca trabalhou Trabalhou quando criança Trabalhou quando adulto 

 % % % 

Sindicalizados 43 46 39 

Não sindicalizados 57 54 61 

 100% 100% 100% 

n= 65 24 26 

Obs.: Foi excluído um caso de respondente que assinalou a alternativa “outra resposta”. 

Embora a proporção de trabalhadores sindicalizados de origem 
urbana seja em cada unidade da EA considerada isoladamente sempre 
superior à dos de origem rural, um dado chama a atenção: comparando-se 
SBC com SP, nota-se que, na primeira, a proporção de sindicalizados que 
foram trabalhadores rurais (quando crianças ou adultos) supera em 
aproximadamente vinte pontos percentuais a proporção de sindicalizados 
da segunda que nunca trabalharam na roça. 

Indo mais adiante: a comparação entre os trabalhadores da unidade 
de SBC e os da de SP contraria algumas expectativas criadas por outros 
estudos sobre os fatores que afetam, positiva ou negativamente, os 
coeficientes de adesão ao sindicato. 

Com efeito, a partir dos resultados encontrados em outras pesquisas e 
também dos que encontramos no interior de cada unidade da EA 
considerada isoladamente (que indicam taxas mais elevadas de adesão ao 
sindicato na medida em que se têm grupos de trabalhadores com salários, 
qualificação e instrução mais elevados, mais idosos e com mais tempo de 
serviço na profissão), a proporção de trabalhadores sindicalizados na EA 
de SP deveria ser muito superior à da EA de SBC. 
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A conclusão que se depreende desses dados é que outras variáveis, 
cujo controle escapam do âmbito dessa pesquisa, atuam no sentido de 
elevar, em SBC, a participação nas atividades sindicais. 

Em outras palavras: os índices superiores de sindicalização em SBC 
não decorrem do fato de existir, nesse local, maior proporção de 
trabalhadores semiespecializados, mais jovens, com escolaridade e salários 
relativamente mais baixos, justamente porque, convém repetir, qualificação, 
escolaridade e salários inferiores são fatores que tendem a prejudicar a 
adesão à organização sindical. 

À luz desses resultados, parece necessário realçar a importância de 
um fator que, de certa maneira, é externo ao grupo operário, e não tem 
relação com as características específicas de um dado segmento da classe 
trabalhadora, tais como escolaridade, nível de qualificação, origem, idade, 
etc. Referimo-nos ‘aqui aos efeitos de um elemento meramente 
quantitativo, ou seja, ao que se poderia denominar de coeficiente de 
concentração, entendendo por esse termo a relação entre o volume de 
trabalhadores e o grau de concentração/dispersão da massa operária numa 
dada área. Consideramos, se todos os demais fatores forem iguais, que na 
medida em que aumenta a massa de trabalhadores e na medida em que ela 
se concentra num espaço mais reduzido, ou num número menor de 
empresas, aumenta a capacidade de pressão dos trabalhadores e, assim, sua 
propensão a participar da organização sindical ou eventualmente de outros 
organismos que possam servir de instrumento de pressão sobre o patronato 
e o poder público. A comparação entre a unidade de SBC e a de SP sugere 
que o efeito “concentração” é capaz de compensar, com vantagens, a 
existência de outros elementos que, como vimos, tendem a prejudicar a 
adesão dos trabalhadores ao sindicato, tais como a maior mobilidade 
profissional, a baixa escolaridade, a falta de qualificação, etc. 

No caso específico da EA, esse elemento de natureza quantitativa 
opera de duas maneiras: no que diz respeito às diferenças no volume de 
trabalhadores empregados nas unidades da EA de SBC e no que diz respeito 
ao número de trabalhadores existente nas circunvizinhanças da companhia. 

Desse modo, em SBC, as condições favoreceriam o aparecimento de 
um movimento sindical mais agressivo justamente em razão da grande 
concentração dos trabalhadores num número reduzido de grandes fábricas 
localizadas muito próximas umas das outras, facilitando a mobilização dos 
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trabalhadores pelo sindicato e criando um meio social marcadamente 
operário com uma cultura política muito característica. Obviamente, nesse 
contexto, o sindicato tende a ocupar um espaço relativamente mais 
importante na vida do trabalhador, qualquer que seja seu grau de formação 
profissional ou de escolaridade. 

A importância deste fator “concentração operária” para a compreensão 
das fortes diferenças nos índices de sindicalização e participação sindical dos 
operários da EA da capital e de SBC adquire maior significação quando se 
elimina a hipótese de uma experiência sindical mais antiga por parte dos 
trabalhadores da EA de SBC em relação aos da EA de SP. Na realidade, em 
ambos os locais, o tempo de participação nas atividades sindicais (indicado 
pelos anos de filiação ao sindicato) é aproximadamente igual. 

Tabela 26: Data de adesão ao sindicato 
  SBC SP 
Em 1983 ou 1984  19 19 
Em 1982  15 18 
Em 1981  10 6 
Em 1980  11 10 
Em 1979  9 10 
Em 1978  3 2 
Em 1977 ou antes  22 19 
Não se lembra  11 16 
  100% 100% 
 n = 93 51 

A variável “grau de concentração operária” deve ser também 
considerada na comparação entre a EA de SBC e a EA de SP. Como notamos 
na Introdução deste trabalho, na unidade de SBC o número de horistas é de 
aproximadamente cinco vezes o existente na capital: 10.000 e 1.800. Esse 
dado “quantitativo” tem implicações “qualitativas” importantes no clima 
social e administrativo existente em SBC e SP. Na capital, segundo opinião 
tanto dos membros da comissão de fábrica quanto dos funcionários da EA do 
setor de Relações Humanas, de Treinamento e de Supervisão, “todo mundo 
se conhece”, os contatos são mais fáceis e as relações são melhores entre os 
diferentes escalões da empresa. Por outro lado, as diferenças sociais e 
culturais, entre gerentes, supervisores, pessoal de escritório e horistas, embora 
fortes, não são tão acentuadas como em SBC. Na EA de SP, a proporção de 
paulistas e de horistas altamente qualificados é mais elevada, fato que tende a 
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reduzir a distância entre os setores de comando (supervisores de linha, 
gerentes de produção, em particular), que estão em contato mais constante 
com os horistas. Em todos os sentidos, na EA de SP, por ocasião da pesquisa 
tinha-se um grupo menos heterogêneo no interior de um sistema social menos 
formalizado. Esse fator, provavelmente, agia no sentido de enfraquecer, entre 
os horistas, o sentimento de fazer parte de uma “comunidade operária” com 
seus valores próprios. 

Na EA de SBC não só a concentração de trabalhadores é muito maior, 
mas também a proporção de horistas não qualificados ou semiqualificados é 
consideravelmente mais elevada do que em SP. Como vimos, a maior parte 
desses segmentos é originária do Nordeste. As distâncias entre os níveis de 
gerência e supervisão e a massa de trabalhadores são muito acentuadas, em 
todos os sentidos: étnico, cultural, econômico, social e político. Nessas 
condições, o sentimento de pertencer a uma mesma comunidade encontra 
mais dificuldade para se estabelecer: as comunicações entre a gerência e 
supervisores com o “chão da fábrica” são mais difíceis, os escalões superiores 
da empresa quase fatalmente tendem a padrões autoritários paternalistas no 
trato com os subordinados, que estão situados muito mais abaixo na escala 
social. Essa situação de EA de SBC, concentrando um volume muito grande 
de trabalhadores não qualificados e semiqualificados, que têm como vizinhos, 
companheiros da mesma qualificação de outras grandes empresas da 
localidade cria as condições “objetivas” para a formação de um sentimento de 
comunidade operária, ao mesmo tempo em que aumenta a sua capacidade de 
pressão. Tem-se, pois, o contexto ideal para a constituição de um 
sindicalismo agressivo e com poder de fogo sobre empresas que, pela sua 
complexidade, são vulneráveis não somente aos grandes movimentos 
grevistas como também às paralisações setoriais. 

E, nesse ponto, seria tentador procurar explicar os índices mais 
elevados de sindicalização e também de agressividade reivindicatória através 
das características da liderança sindical. Desse ângulo, a maior participação 
dos trabalhadores de SBC se justificaria em função de o sindicato de SBC ser 
mais combativo do que o de SP. Contudo, sem menosprezar o papel 
desempenhado pelas lideranças, não julgamos que resida aí a chave que 
explica as variações no comportamento sindical e na política dos 
trabalhadores das duas unidades da EA. Pelo contrário: consideramos que é 
justamente a situação estruturalmente diversa, ou, de modo mais preciso, a 
elevada concentração de trabalhadores em poucas empresas num espaço 
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geográfico relativamente pequeno (o município de São Bernardo do Campo), 
que possibilitou o surgimento de uma liderança como a de Lula e de outros 
diretores do sindicato local. Claramente, esse fator possibilita atuações bem 
mais agressivas do sindicato. As lideranças sindicais podem concentrar seus 
esforços numa dezena de grandes empresas da localidade e rapidamente 
envolver uma massa de aproximadamente cem mil trabalhadores. Essa 
possibilidade não está ao alcance do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo, embora este represente um número bem maior de trabalhadores. 
Ocorre que os metalúrgicos da capital estão, na sua maioria, empregados em 
empresas pequenas e médias, espalhadas numa vasta área. Assim, enquanto 
em SBC o setor de material de transporte emprega aproximadamente 70% da 
categoria (mais de 50% dela agrupada em apenas cinco empresas), em SP 
64% dos metalúrgicos estavam em empresas de até cinquenta empregados. 
Por isso, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo tem uma influência 
política grande (e difusa), mas um fraco poder de pressão sindical, ao contrário 
do que ocorre com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. 
Assim, o que se poderia denominar “coeficiente de concentração e agregação” 
dos trabalhadores (isto é, o volume de trabalhadores distribuídos numa dada 
área e num certo número de empresas) parece ser o fator determinante das 
taxas de sindicalização, de adesão ao sindicato e de participação nas formas de 
ação coletivas. É justamente esse “coeficiente” que cria as condições para a 
formação de lideranças que podem ser mais reivindicativas e agressivas 
porque dispõem de melhores meios de pressão sobre o patronato. 




