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O presente jogo narrativo aborda os
levantes operários do ABC Paulista no
final da década de 1970, trazendo a
tona temas como: sindicalismo,
modelos de produção e movimentos
sociais.
Além de desmistificar o não
aparecimento da classe trabalhadora
na história do Brasil, a aplicação do
jogo permite que os alunos façam um a
ponte passado-presente a partir do
tema escolhido e do personagem
interpretado durante a narrativa.
Se tratando de uma atividade
dialógica, o jogo narrativo, permite o
desenvolvimento das abilidades
cognitivas dos alunos, além de
ampliar a relação professor-aluno e
aluno-aluno. 



Jogo Narrativo: Às Greves do 
ABC PAulista 1978-79-80



Evento 1
A VIDA 

FORA DAS 
FÁBRICAS 

• No final dos anos 1970 e início dos anos 1980 o 
Brasil enfrentava um paradoxo. Tinha se 
tornado a 10° economia do mundo, mas parte 
significativa da população sofria com a fome e a 
miséria.

• Desde 1964, quando os militares assumiram o 
poder o salário mínimo não sofria reajuste real, 
ou seja seu valor não era atualizado conforme a 
inflação. Essa situação provocava o aumento da 
pobreza. Os trabalhadores não tinham salários 
que pudessem  suprir suas necessidades básicas. 

• Nas filas em busca de emprego os trabalhadores 
comentavam suas dificuldades.



EVENTO 02
A VIDA NA 
FÁBRICA 

As empresas automobilísticas e seu modo de 
produção taylorista visavam a alta 
produtividade evitando qualquer perda de 
tempo. Dessa forma, cada trabalhador era 
especificamente treinado para desenvolver 
apenas uma tarefa em um curto espaço de 
tempo, que era cronometrado por um 
encarregado que vez ou outra aparecia para 
cobrar sua produtividade. As peças dos 
automóveis chegavam até o operário, que a 
manuseava com movimentos mecânicos e 
repetitivos.



EVENTO 03
A NECESSIDADE DE SE 

REORGANIZAR

 Desde 1964 cerca 221 sindicatos sofreram intervenção 
do Estado. Isto quer dizer que passaram a ser 
controlados pelo governo, que havia suspendido o 
direito de greve no país. As direções dos sindicatos 
eram controladas pelo Estado, por essa razão era 
muito difícil para os trabalhadores acreditar na 
organização sindical. Para contornar esse problema os 
trabalhadores criaram as Comissões de Fábrica. Estas 
comissões eram formadas por operários dispostos a 
organizar a resistência num contexto de muita 
vigilância e repressão.  



EVENTO 04
UMA COMUNIDADE DE LUTA

Devido a vigilância na fábrica e nos 
sindicatos, as comissões de fábrica tinham que 
fazer reuniões em  locais cedidos por 
simpatizantes do movimento. É dentro deste 
contexto de repressão e arrocho salarial que 
em 1978 os metalúrgicos do ABC paulista dão 
início a greve por aumento de salários, 
redução da jornada de trabalho de 44 para 40 
horas semanais e fim da intervenção estatal 
nos sindicatos. 
Sob forte repressão policial os operários se 
refugiam na igreja católica de São Bernardo 
do Campo  para os operários discutirem os 
rumos do movimento. 



EVENTO 05
INTERVEÇÃO NO SINDICATO

Apesar de não alcançar o objetivo a greve de 78 
ensinou aos operários algumas lições importantes. Em 
27 de maio de 1979 a categoria reassume a direção do 
sindicato, passam a focar em suas organizações 
internas, consolidando o fundo de greve que tem como 
função auxiliar os trabalhadores em uma possível nova 
greve , mesmo com intervenção federal.



EVENTO 06
GREVE SEM DIREÇÃO

As greves de 80 traziam como pauta novamente a 
questão salarial.  Em resposta o governo promove nova 
intervenção no sindicato e seus diretores são presos no 
DOPS durante 31 dias. Apesar disto, os grevistas 
mantiveram a greve sem direção se articulando nos 
fundos da igreja matriz e produzindo material de 
panfletagem que eram distribuídas nas portas das 
fábricas. 



Evento 07
REFLEXOS DA GREVE

A greve de 80 acabou por meio de um consenso da categoria , o 

principal motivo foi o tempo, com 41 dias de duração a repressão só 

aumentava e o empresariado não se mostrava aberto ao diálogo. Ao 

fazer um balanço dos movimentos grevistas do final dos anos 70 e 

início dos 80, percebe-se que as classes que conseguiram as 

melhores correções salariais foram as classes organizada que 

entraram em greve. As demais categorias continuam tão ou mais 

pobres do que já eram. 



OPERÁRIO

Você é um operário de fundição. Seu 
trabalho é supervisionado pelo 
encarregado que vez ou outra chama 
sua atenção para a meta de peças 
que tem que sair no final do dia. 
Insatisfeito com o salário e com as 
condições de trabalho você procura a 
comissão de fábrica para buscar 
uma solução.
Você participa dos eventos: 1, 2,, 3, 4 
e 5



CARTA DO 
SUPERVISOR 

Você é o supervisor do setor de 
soldagem, sua função é supervisionar 
os trabalhadores e cronometrar o 
tempo que cada um leva para 
desempenhar a atividade como 
também controlar a qualidade do 
trabalho exercido, não permitindo 
nenhum tipo de desperdício de tempo.
Você participa dos eventos: 2



MEMBRO DA COMISSÃO DE 
FÁBRICA

Você é um trabalhador que faz parte da 
comissão de fábrica. Sua função é 
organizar as reuniões de base , 
discretamente, com os demais 
trabalhadores. Também participa da mesa 
nas assembleias junto ao sindicato, 
levando informações da fábrica aos 
diretores.
Você participa dos eventos: 3, 4, 5, 6 e 7



CARTA DO PATRÃO

Você é um empresário dono de um 
empresa automobilística, da qual tem o 
taylorismo como modelo de produção. 
Seus funcionários, insatisfeitos com a 
condições das quais trabalham 
adotaram uma greve como meio de 
protesto. Agora você tem que buscar o 
sindicato e ouvir as pautas dos 
trabalhadores.

Você participa dos eventos: 2, 5 e 6



CARTA DO SINDICATO

Você faz parte da direção 
do sindicato, sua função é 
levar as pautas dos 
trabalhadores aos patrões 
e negocia-las.
Você participa dos eventos: 4, 5 e 6



POLICIA
MILITAR 

Você é um policial. Seu papel 
é assegurar a lei e a ordem 
conforme determinação do 
poder de Estado. Assim, que 
conteste a ordem você será 
chamado para conter e 
reprimir
Você participa dos eventos: 4, 5 e 6


