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RESUMO

Após a segunda metade da década de 1970 e principalmente durante toda década de 80 o sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo 
tornou se um grande centro de mobilização e experiências de luta dos operários na região do ABC paulista, construindo em plena ditadura militar 
um foco de resistência que conseguiu mudar não só as relações de trabalho nas empresas da região como influenciar todo o conjunto do pais. 
Hoje mais de três décadas após a explosão das intensas greves e mobilizações de metalúrgicos no grande ABC temos um outro cenário no 
sindicalismo brasileiro, e as diversas lideranças surgidas neste contexto de lutas políticas são autoridades institucionalizadas e que foram 
educadas de maneira não formal em assembleias, reuniões e infinitas decisões em associações de bairro, sindicatos ou até mesmo em bares. O 
sindicato de metalúrgicos do ABC, assim como as oposições sindicais de São Paulo e as diversas células de Comunidades Eclesiásticas de Base 
surgidas na década de 1980 deram um novo tom ao cenário político brasileiro e aproximou do poder outros sujeitos diferentes daqueles saídos 
das universidades ou grupos de intelectuais da elite nacional. Esses novos sujeitos foram educados de uma maneira informal, muito mais 
habituados aos barulhos das máquinas que ao silêncio das bibliotecas, sendo assim pesquisas com este propósito se tornam indispensáveis para o 
resgate da nossa história e a plena compreensão do caminho percorrido por esses sujeitos históricos. Esta pesquisa tem como objetivo principal 
identificar o grau de influência do sindicato na formação política e cultural dos metalúrgicos que viviam ou trabalharam na cidade de São 
Bernardo durante os anos de 1980 e de que forma essa atuação desempenhou um caráter de educação informal alterando as relações entre os 
trabalhadores dentro ou fora das fábricas. A pesquisa conta ainda com quatro objetivos específicos, são eles: realizar levantamento bibliográfico 
sobre o tema investigado; diagnosticar o grau de consciência política e de classe dos metalúrgicos de São Bernardo do campo durante a década 
de 1980 e de que forma essa educação foi construída e qual o grau de influência do sindicato e das mobilizações coletivas neste processo 
educacional, e identificar os fatores que despertam no trabalhador o sentimento de pertencimento a uma classe social. A metodologia da 
pesquisa priorizou a vida dos personagens que construíram a história de luta dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo a partir da exploração 
de arquivos e fontes históricas como fotos e vídeos e entrevistas semiestruturadas com integrantes e dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo e Diadema. A partir do estudo é possível percebermos uma mudança do movimento sindical ao longo das últimas 
décadas que hoje está mais próximo da institucionalização e do mercado financeiro do que do chão da fábrica, fazendo com que já aja uma crise 
da sua representatividade enquanto porta-voz da classe social que representa.
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