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Formação de classe e 
experiência: a trajetória de luta 
dos garis de Itaberaba na 
década de 1980 

Izac Santos Evangelista1 

Resumo: Em 1989 os garis de Itaberaba-Ba, protagonizaram um movimento de 
reivindicação que marcou a história da cidade. A realização de uma greve e a formação 
de um sindicato combativo  projetou o movimento como destacado ator político-
social. Mas, se essas ações denunciavam uma situação de exploração que vinha de 
longa data, também apontavam para o papel das experiências históricas vivenciadas e 
apreendidas por estes trabalhadores na sua trajetória no mundo do trabalho. Assim, o 
presente artigo pretende analisar, sucintamente, a trajetória de luta destes trabalhadores 
na década de 80, evidenciando o papel dessas experiências na constituição do 
movimento. Se não é possível estudar a trajetória, as ações e os processos de lutas 
sociais, sem pensar as questões referentes ao lugar destes e dos sujeitos dentro das 
relações de produção; é necessário, também, debruçar-se sobre a experiência concreta 
e cotidiana dos atores sociais atentando para seus valores, visões de mundo e 
aspirações elementares.  
Palavras-chave: Garis; Experiência; Classe; Exploração; Cultura;  

 

 

 Para, Ellen Wood (2003, p.89), é difícil explicar formação de classe “sem recorrer a 

conceitos como a “experiência” de Thompson”. Esta, aparece como uma categoria, um 

junction-concerpt [conceito mediador] (MORAES; MULLER, 2005, p.33) que antes de 

negar as determinações objetivas derivadas das relações de produção, nas quais os 

indivíduos entram, na grande maioria das vezes, involuntariamente; tenta analisar a 

dinâmica dos processos de lutas sociais e formação de classe, de modo a destacar o papel 

da agência humana na história.  

                                                 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História, da UEFS, pesquisador do Laboratório  de História 

e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais [LABELU], bolsista Fapesb.  
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 Assim, torna-se fundamental nos estudos e análises dos movimentos e ações de luta 

empreendidos pelos grupos subalternos, nos mais diversos espaços, períodos e 

circunstâncias, atentar para as suas diferentes vivências, aspirações, relações, experiências. 

A problemática que se coloca, nesse sentido, é a de reconhecer a necessidade fundamental 

de no estudo da classe, dos movimentos e lutas sociais, trabalhar na perspectiva da 

totalidade. Isto é, trata-se de tomar um movimento, a própria classe, em suas inextricáveis 

dimensões objetivas e subjetivas. Partindo do pressuposto da interdependência e 

multideterminação, uma vez que, “a classe é uma formação tanto cultural quanto 

econômica”. (THOMPSON, 1987, p.13)  

 Ora, nos estudos que temos desenvolvido sobre a trajetória do movimento dos garis 

de Itaberaba na década de 1980, uma preocupação constante tem sido a de tentar trabalhar 

nessa perspectiva. 

  Fora definitivamente com as duas greves realizadas no ano de 1989, que o 

movimento dos garis itaberabenses ganhou visibilidade e despontou como força sindical no 

município. A primeira, realizada no início de agosto, se destacou pela espontaneidade, 

organização e força. Os garis que naquele momento não tinham sequer um sindicato ou 

associação formada, despontaram para o cenário local protagonizando uma atividade 

inédita e impactante, que escancarou uma situação de exploração que vinha de longa data. 

 Atualmente, ganhamos NCZ$ 17, 30 (dezessete cruzados e trinta 

centavos) – por semana o que corresponde a 35% do Salário Mínimo, não 

recebemos salário família, hora extra, nem qualquer outro direito 

garantido por lei. (Nota pública, 1989)  

 

 A greve resultou numa serie de confrontos tensos com a prefeitura, obrigando os 

grevistas a enfrentar, entre outras coisas, a força policial enviada pelo prefeito na tentativa 

de suprimir o movimento. No calor daquela luta os garis constituiriam o seu sindicato, 

formado dois meses apenas depois da greve e que teve como uma das suas primeiras ações, 

exatamente, a direção e organização de uma nova atividade grevista em dezembro do 

mesmo ano.  

  Assim, na luta contra a superexploração do trabalho e o arrocho salarial oriundos da 

política econômica brasileira, da sua submissão e atrelamento ao grande capital, estes 

demonstravam – supomos - o acúmulo de experiências históricas, que constituíram e 

precipitavam aqueles movimentos de luta e reivindicação.  

 Os movimentos do final daquele decênio vão desnudar uma realidade de sofrimento 

e exploração que vinha de longa data, se estendendo por diferentes mandatos e mantido por 
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gestores de diferentes orientações político-ideológicas. E as suas raízes essenciais, estavam 

no  modo como aquela sociedade estava fundamentalmente organizada. As ações de luta 

empreendidas por estes trabalhadores em fins dos anos oitenta, também trouxeram em seu 

brado, o eco das vozes daqueles que tombaram na caminhada e que com muita garra e suor 

vivenciaram as agruras da exploração. E é sobre esta parte importante da história e 

experiência desses sujeitos, que trataremos, de modo breve,  nesse artigo.  

  

*** 

 

 “OFEREÇA UM CAFEZINHO AO GARI QUANDO PASSAR POR SUA RUA. 

ELE ESTA COM FOME!” Recomendava o jornal “O Paraguaçu”, periódico de grande 

circulação na cidade. O apelo constava na capa da edição de 30 de Outubro de 1980, numa 

matéria em que  denunciava: 

 Nas ruas de Itaberaba os trabalhadores da limpeza pública da 

Prefeitura Municipal, os garis, trabalham com fome sob o sol do dia-a-

dia, recebendo um verdadeiro salário "de miséria" que não dá para 

sustentá-los nem pelos três primeiros dias da semana.(Jornal O 

Paraguaçu, 1980) 

 

 O artigo descrevia a lamentável situação vivenciada por estes trabalhadores e 

denunciava num tom bastante taxativo o descaso e a insensibilidade do prefeito, em relação 

a triste condição enfrentada pelas famílias dos garis itaberabenses.  

   É visível e deprimente o estado de debilidade que se abate sobre 

os homens e mulheres que limpam as ruas da nossa cidade, sem 

perspectivas de salários melhores. Na câmara o assunto já foi levantado 

pelos vereadores do PMDB e aprovado o salário mínimo como a menor 

remuneração a ser paga pela prefeitura, mas até o momento o prefeito 

Antônio Santos se mostra insensível aos sérios problemas por que 

passaram as famílias dos garis que têm até mais de 8 membros para 

comer.(Jornal O Paraguaçu 1980) 

  

  A questão principal levantada pelo jornal era a condição de miséria a qual estavam 

submetidos os garis, em decorrência do baixíssimo salário pago pela prefeitura. Mesmo 

depois da aprovação do salário mínimo para a categoria – iniciativa, que o periódico faz 

questão de destacar, partiu da bancada do PMBD -; continuavam a receber uma 

remuneração bem aquém do que seria necessário para a garantia do sustento digno das 

famílias destes servidores públicos.  

 De fato, o assunto já havia sido levantado numa sessão da câmara, que previa 

inclusive, a publicação da matéria no Jornal. Em pronunciamento na sessão ordinária do 
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dia 24 de outubro, do mesmo ano [1980], o vereador peemedebista Albertino Benjamim, 

numa fala dirigida rispidamente ao “executivo municipal”, procurava lembrar a este do 

“aumento do próximo ano”; pois afirmava estar “vendo garis recebendo menos do salário 

mínimo”. Concluindo, ainda informou que o assunto seria tratado no “próximo número do 

jornal Paraguaçu”. (Ata da Câmera Municipal de Itaberaba, 1980)  

 E como pudemos ver, o periódico trouxe estampado na capa a denúncia de que ali 

no município os garis trabalhavam “passando fome”. Ambos os vestígios históricos, tanto 

o jornal quanto a ata, mais que nos informar sobre as duras condições de trabalho 

enfrentadas por esses servidores municipais, também deixam transparecer os conflitos 

políticos travados naquele período. E nessa questão fica evidente, não só a simpatia do 

jornal pelo partido de oposição, mas, que uma das motivações principais para a publicação 

da matéria era a tentativa de “atacar” e evidenciar os atos do prefeito. Voltaremos a esse 

ponto e veremos a relação que isso teve com os garis, os protagonistas dessa história. 

 No entanto, nesse momento, nos interessa pontuar que: ainda que utilizando da 

denúncia das difíceis condições enfrentadas pelos garis, para evidenciar a má 

administração realizada pelo prefeito do PDS, Antonio Santos. O artigo do jornal nos 

permite não só perceber a realidade cotidiana de trabalho e exploração vivenciada por estes 

trabalhadores já no início da década de 1980, mas, a preocupação demonstrada, presente 

tanto no discurso do jornal, quanto no do vereador, em frisar a questão do salário mínimo 

que não era pago aqueles trabalhadores.  

   Em entrevista ao jornal, “o gari, Francelino Batista Oliveira, que há vários anos” 

trabalhava na prefeitura, revelava receber “por semana apenas Cr$ 450 líquidos e que, 

fazendo mais 16 horas extras, isto é, acordando pela madrugada e deixando o serviço à 

noite, recebem Cr$ 579”. Uma quantia que não dava conta de arcar com o sustento de seus 

três filhos e esposa.  “Outros como o seu Jorge Manoel de Santana, que tem seis pessoas, 

Ermínio Freitas com cinco e Ana Pereira do Vale, mãe de três filhos”, enfatiza o periódico, 

“passam as mesmas privações como tantos outros”.  

 A dura rotina de trabalho desses garis, que levantavam ainda pela madrugada para 

enfrentar uma árdua e exaustiva jornada de serviços, na tentativa de garantir o sustento de 

suas famílias, não encontrava, no entanto, o retorno minimamente esperado. De maneira 

que, a carestia e a fome eram presenças constantes nos lares dessas pessoas. 

 As trabalhadoras que saíam pelas ruas a varrer e juntar os lixos espalhados pela 

cidade, enfrentando uma maratona de trabalho tão causticante e rígida como a dos seus 
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colegas homens, tinham que se conformar em ganhar um salário ainda menor que o destes. 

Aliás, essa diferença salarial que se estende por toda a década de 1980 – e que só vai ser 

revista depois das greves realizadas no final daquele período, que colocaram a equiparação 

salarial como ponto de pauta das suas reivindicações -, é um dos fatores que vai contribuir 

para a presença majoritária e maior empenho das mulheres nos movimentos paredistas de 

1989. E nesse ponto também, a preocupação com o salário não é só uma questão 

econômica [relacionado a necessidades materiais imediatas], mas, de dignidade. De 

reconhecimento do valor que tinha, tanto o trabalho que desempenhavam, quanto elas 

mesmas.    

 Grande parte dos garis morava no mesmo lugar, o Conjunto Habitacional Irmã 

Dulce. Localizado numa parte periférica da cidade, próximo as dependências da COELBA, 

é conhecido por muitos no município, por ser uma região que foi ocupada, povoada, por 

estes trabalhadore(a)s. Ali, conviviam lado a lado, acompanhando a rotina uns dos outros.  

 Muitos desses homens e mulheres, levantavam cedo e partiam juntos para o 

trabalho. Na pequena parada que tinham, para comer a farofa, estes, sentados juntos na 

calçada podiam conversar, rir, lamentar, discutir sua situação, compartilhar preocupações, 

falar sobre os seus filhos, sonhos, expectativas, desejos, sobre a missa, sobre a seca na 

região, os problemas da sua comunidade, e uma infinidade de assuntos que eram comuns 

ao universo deles.  

 As mulheres, além disso, costumavam participar e acompanhar as atividades da 

Paróquia – isso vai se refletir no apoio fundamental dado pelas pessoas ligadas a 

Associação de Mulheres da Igreja, nos movimentos que eclodiriam mais tarde. A principal 

advogada que vai acompanhá-los, desde o início das greves, formação do sindicato, até a 

dissolução e transformação deste numa entidade representativa de toda a categoria pública; 

era também uma freira, a irmã Iria.  

 Nesse convívio diário, como já observado, é provável que puderam mesmo 

construir uma identidade enquanto comunidade. Para esta suposição, corrobora o fato de 

que os principais líderes do movimento de 89, eram pessoas oriundas dessa comunidade, o 

conjunto habitacional Irmã Dulce. Em entrevista a senhora Maria Eunice, que hoje é 

membro da diretoria do SINDSERVI [O Sindicato dos Servidores Públicos de Itaberaba, 

originado a partir da dissolução do Sindicato dos Garis] e que na época das greves 

trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lembra desse fato: 
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 Surgiu [o bairro em questão] com os trabalhadores da prefeitura. 

Eles não tinham onde morar, aí, disse que... Ocuparam. Cobriram as casas 

de lona. Sendo que antes eles moraram aqui, de junto a delegacia de 

Polícia. (...) No conjunto Irmã Dulce ele [o prefeito] construiu as casas de 

adobo.  Tanto é, que é uns adobão, que se você bater uma barra, num fura. 

Construiu aquelas casas só mesmo pra morarem. Mas num deu estrutura. 

Aí com o tempo o pessoal ficou. Eram garis. Hoje são pessoas 

aposentadas. (Maria Eunice Jesus Santos, 54 anos. Entrevista ao autor, 

2012) 

 

 Ela ainda lembra uma questão interessante que corrobora para essa hipótese do 

papel dessa vida em comunidade para o desenvolvimento de um sentido, uma identidade 

enquanto coletivo. Ao mencionar uma das pessoas que fora responsável por liderar o setor 

e ordenar o trabalho dos garis, se referiu ao senhor Manoel [conhecido como Maneco] 

como um dos que procurou tratar aqueles trabalhadores da melhor forma possível. E 

detalhe: ele também morava no Conjunto Irmã Dulce. Vivia junto com os garis. Desse 

modo, é possível supor que não foi mero acaso terem sido esses trabalhadores, juntos, os 

responsáveis por alavancar o movimento dos servidores públicos municipais em fins 

daquele período. 

  Estes eram homens e mulheres, que compreendiam e chegavam mesmo a partilhar 

a realidade de trabalhadores como o senhor Jorge Manoel Santana; um gari que além de 

sofrer com a má remuneração e as duras condições de trabalho, ainda sofria com “a 

péssima assistência médica que lhes era dirigida.” Na busca pela garantia do pão de cada 

dia, Jorge Manoel se via obrigado a trabalhar numa condição física nada confortável. 

Vitimado no exercício do seu serviço por uma caçamba de lixo, “que lhe passou por cima” 

do pé “nos anos da administração do prefeito Josué Ribeiro”, enfrentava a rotina dolorosa 

de trabalhar com uma “ferida incurável no pé”. (Jornal O Paraguaçu, 1980) 

 Assim, mesmo tendo descontado em seu pagamento o imposto referente à garantia 

dos seus benefícios, como a assistência médica. Estes trabalhadores não usufruíam daquilo 

que lhes seria de direito.  

Além do salário que não chega ao valor mínimo determinado pela Lei, a 

Prefeitura comete outros aspectos ilegais como o desconto de taxa para 

INPS sem carteiras assinadas, havendo outros devidamente registrados, 

mas sem receberem o valor integral do salário.(Jornal O Paraguaçu,1980) 

 

 Os trabalhadores da limpeza pública de Itaberaba naquele início de década se 

encontravam numa situação na qual: não recebiam um salário que garantisse minimamente 

o sustento de suas famílias; encaravam uma jornada diária de trabalho acima do limite, 
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desenvolvendo suas atividades em condições extremamente precárias; não dispunham dos 

benefícios e direitos trabalhistas legalmente estabelecidos; e ainda, não tinham liberdade 

para reivindicar ou reclamar a sua situação.  

 Essa ultima questão é evidenciada pela fala da gari, Veronice Jesus da Silva, que em 

entrevista a “O Paraguaçu”, afirmou: "Quando a gente pede um aumento eles (os diretores) 

respondem que entreguem a vassoura." E no episódio ocorrido, segundo o jornal, 

exatamente durante a realização da matéria, quando no meio da Praça Flavio Silvany 

(centro da cidade) a equipe de reportagem que “contatava os garis”, foi interrompida por 

um dos Diretores da Administração Municipal, que “determinou ao feitor, que fizesse o 

pessoal retornar ao trabalho sob a ameaça de serem expulsos do Setor”. Desse modo, 

denuncia o jornal, “o trabalho corre sobre pressão e num clima de famintos forçados”. 

(Jornal O Paraguaçu, 1980) 

 

*** 

 

 Essa situação de profunda dificuldade era compartilhada por outros trabalhadores 

do país e naquele início de década chegou mesmo a agravar ainda mais os problemas 

enfrentados pela classe trabalhadora. O próprio índice de greve, de mobilizações, que 

explode com magnitude em 1978, tem uma ligeira queda nessas ações nos três primeiros 

anos de 1980. Algo que esteve relacionado não somente com a conjuntura de crise 

econômica, que marcou o governo Figueiredo e contribuiu para o agravamento da situação 

da classe, aprofundando o terrível problema do desemprego. Mas também, pela própria 

política de combate e endurecimento no tratamento a estas ações implementadas pelo 

governo e pelos empresários.  

 Aqueles movimentos, no entanto, voltariam a crescer e agitar o cenário nacional 

levando a cabo uma forte onda de ações grevistas. Junto a esta onda, assistíamos também a 

um intenso debate sobre os rumos da política brasileira, com o desenvolvimento do projeto 

de transição e abertura, que  poria fim aos anos de Ditadura Civil Militar no Brasil.   

 É lugar comum, empregar o termo “transição” caracterizando o momento histórico 

em que se pensa, inicia e se efetiva a passagem da Ditadura para a consolidação da 

democracia burguesa no Brasil, como um projeto posto e colocado “pelo alto”. 

Reconhecendo que a “saída buscada pelos militares, frente a crise, de uma transição segura 

e gradual à democracia, não liquidou as insatisfações presentes no seio da classe 



 

Anais do V Simpósio Internacional Lutas Sociais na América Latina 
“Revoluções nas Américas: passado, presente e futuro” 

ISSN 2177-9503 
10 a 13/09/2013 

 

GT 3. Trabalho e classes sociais no capitalismo contemporâneo 259 

trabalhadora” (MIRANDA, 2011, p.46). Mas é preciso atentar aqui, para os 

questionamentos e observações colocadas pelo historiador Eurelino Coelho. Este, 

problematizando o emprego desta categoria [transição] nessa questão, chama atenção para 

o fato de que a mesma não é “auto-explicativa”. Uma vez que, “como fenômeno histórico 

não se determina por si mesma”. (COELHO, 2005, p.38) Não nos cabe aqui discutir esta 

questão, escaparia aos objetivos postos para este trabalho. No entanto, o que é fundamental 

percebermos a partir dessa discussão - e que está diretamente ligada a reflexão que 

vínhamos desenvolvendo - é a constatação de que:  

(...) a história da transição é muito mais do que a história das escolhas e 

das interações entre os “atores políticos relevantes”. Os problemas que 

exigiram dos políticos a lenta desmontagem da ditadura através de uma 

transição eram oriundos da agudização dos conflitos e das contradições 

sociais. Lá, no caldeirão das lutas, é que se estava forjando a história. 

(COELHO, 2005, p.41)  

 

 Assim, fora no âmago das contradições, das lutas e disputas de projetos políticos, 

que os movimentos organizados e empreendidos pelos trabalhadores voltaram a crescer e 

alcançar grande expressão. Tornando-se não só, mais numerosos, mas, mais diversificados 

também.(ALVES, 2000, p.115) As greves por empresa passaram a ser mais marcantes e as 

formas de ser destas também se diversificaram. Com “greves com ocupação, greves 

“pipoca”, operações “padrão”, “vaca brava” e “tartaruga” foram algumas das novas formas 

de paralisação que surgiram no período”. (MATTOS, 2003, p.65)  Paralisações a nível 

nacional também se fariam marcantes. (ANTUNES, 1995, p.27)  

 Umas delas foi a dos bancários em 1985, que o jornal “O Paraguaçu” apontava 

como uma “primeira manifestação daquele” tipo a ser vista na cidade.  “Com a deflagração 

da greve dos bancários a nível nacional,” os funcionários da categoria em Itaberaba, 

“realizaram na manhã do dia 12, passando uma passeata em solidariedade ao movimento 

grevista, a primeira manifestação desse tipo que se verifica na cidade”.(Jornal O 

Paraguaçu, 1985) 

  Na edição de novembro do mesmo ano, “O Paraguaçu” informava sobre aquilo que, 

segundo o jornal, indicaria um maior grau de “politização” da população local: “Estas 

ultimas semanas Itaberaba tem presenciado um novo grau de manifestação do seu povo”. 

Nas linhas seguintes apontava para movimentos que até aquele momento, afirmava, 

inéditos na cidade. Nas ruas “estiveram bancários, economiários, professores e mães e pais 

de famílias” a protestar “contra o aumento da carne”. Na mesma página trazia uma nota 
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sobre a “greve dos professores do estado” da Bahia, deflagrada em 30 de outubro de 1985. 

Essa ultima ação noticiada, aponta para outra característica fundamental da forte 

movimentação daquela década, as greves dos funcionários públicos.  

 Os funcionários públicos municipais de Itaberaba, esperariam mais alguns anos 

para ver uma mobilização como estas. Contudo, é possível supor que essas manifestações e 

outras do tipo que continuaram a acontecer, serviram para mostrar o momento de relativa 

liberdade que se iniciava com a efetivação do processo de transição política. Se nos 

primeiros anos daquela década, os garis não viam a possibilidade de realizar ações como 

uma greve, uma manifestação nas ruas, anos mais tarde eles agiram dentro desse novo 

contexto histórico. 

 Mas, como atesta a fala da trabalhadora Veronice, a tentativa de ter uma 

remuneração maior, de obter melhorias nas condições de trabalho, era feita por estes muito 

antes de 1989. Aliás, se considerarmos o fato da disparidade salarial que existia entre 

homens e mulheres que trabalhavam no setor da limpeza – os primeiros recebendo uma 

remuneração equivalente a Cr$ 70, enquanto que as suas companheiras de trabalho 

recebiam uma quantia que não passava de Cr$ 50 -. Não parece ser por acaso que seja uma 

mulher a tocar e demonstrar está reivindicando um incremento, um aumento salarial. 

  A força e garra dessas mulheres na luta pela superação desse quadro, fora marcante 

nos movimentos que explodiram no ultimo ano daquele decênio. As trabalhadoras 

conhecedoras e determinadas a mudar aquela situação, foram as principais responsáveis 

por puxar e organizar as mobilizações.  Um dos fatores que contribuiu para isso, foi a 

própria experiência vivida e adquirida por estas, em outros espaços. Uma delas, foi a do 

convívio e participação no grupo de mulheres da Paróquia local.  

 A história do grupo é analisada pela jovem historiadora Geovana Lopes, que no seu 

artigo sobre o “Movimento de mulheres em Itaberaba (1984-1990)”, mostra a forte atuação 

que teve essa associação feminina ligada a Igreja Católica nas comunidades e nos 

movimentos que aconteceram no município.  

 Ora, uma das atividades desenvolvidas pelo grupo, era exatamente a ajuda e 

trabalho em comunidades carentes da cidade, como o Irmã Dulce [a comunidade dos 

garis]. Estas ainda realizavam constantes reuniões no “salão paroquial Zumbi dos Palmares 

de Itaberaba, nos espaços públicos das comunidades, apoiavam reivindicações, parodiavam 

e elaboravam pequenas dramatizações para que as outras mulheres de renda mais baixa 

entendessem as interpretações produzidas pelos membros” (LOPES, 2011, p.14). O espaço 
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utilizado pelo grupo para a realização dos encontros, seria o mesmo onde aconteceriam as 

primeiras reuniões dos garis para a organização do movimento e construção do sindicato. 

Tudo com o apoio das principais líderes da Associação de Mulheres, sobretudo, da 

militante Laurita Gomes de Jesus.  

 Essas mulheres não só ajudavam e acompanhavam as comunidades carentes, como 

organizavam estudos que discutiam a condição da mulher, a opressão dos pobres e a 

necessidade de lutar para mudar essa situação. Assim, este grupo teve uma marcante 

atuação no município na segunda metade dos anos oitenta. Muitos dos garis, sobretudo, as 

mulheres, puderam participar dos estudos e atividades desenvolvidas por esse movimento, 

que além de problematizar as questões sociais, procuravam questionar o descaso e os atos 

(ou a falta de ação) do poder publico. Em relatórios produzidos, estas mulheres 

problematizavam, como atesta Geovana Lopes, tanto “o panorama sóciopolítico e 

econômico brasileiro”, tecendo críticas as medidas implementadas pelo governo Sarney, 

quanto “a realidade econômica e política do município itaberabense”, sobretudo aqueles 

que atingiam a população mais carente.  

 O grupo era explicitamente influenciado pela Teologia da Libertação que, aliás, se 

fez influente em vários dos movimentos sociais e sindicais da década de 1980. Analisando 

essa questão, Eder Sader nos leva a refletir sobre como as ideias dessa vertente do 

cristianismo católico, constituíram-se mesmo, como uma “matriz discursiva” a influenciar 

em muitos desses movimentos.  

O tema central desses discursos é o da libertação, ao qual se opõe a 

opressão, e que articula uma constelação de valores positivos e negativos 

correspondentes: a solidariedade e o egoísmo; a justiça e a miséria; o 

serviço comunitário e o fechamento individualista; a capacidade crítica e 

a alienação; a luta e o conformismo; a identidade comunitária e a 

dispersão indiferenciada. Nessa concepção, não se trata apenas de que a 

solidariedade comunitária, a capacidade crítica e a luta dos dominados 

levem à libertação. A própria libertação é libertação do egoísmo, da 

alienação, da miséria e das injustiças, em suma, dos pecados pessoais e 

sociais. (SADER, 1988, p.164)  

  

 Não só os estudos bíblicos realizados pelo grupo, mas também as atividades 

desenvolvidas seguiam essa orientação e propagavam estas ideias, este discurso. Assim, 

convivendo e participando das ações do Movimento de Mulheres, muitos dos garis de 

Itaberaba eram incentivados a refletir não só sobre questões de gênero, a condição imposta 

historicamente as mulheres na nossa sociedade, mas a própria opressão. Reunidas, 

parodiavam e cantavam: 
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  Nos campos, nas cidades, nos vales e caatingas. 

 Mulheres prestem atenção 

 Venham reforçar a nossa luta 

 E acabar com esta maldita opressão.(LOPES, 2011, p.13)   

 

 Essas vivências foram, é uma das proposições que insistimos em salientar neste 

estudo, fundamentais para a constituição de uma consciência entre os garis, que os 

apontava para a necessidade de unirem-se para lutar por um bem comum, e defender no 

seio dessa luta, os seus interesses e as suas especificidades. Não é por menos, que na 

organização do sindicato, estas fizeram questão de criar uma secretaria de mulheres.  

 Logo, é possível afirmar que: a partir dessas vivências, experimentavam as 

contradições e a exploração de modo coletivo, percebendo-as também a partir de lugares e 

condições especificas e individuais [raça, gênero, credo religioso, comunidade]. Nesse 

processo, suportavam e tentavam mesmo, exercer certo controle sobre aquilo que 

identificavam como fonte dessa exploração; e no curso desse “processo”, a partir das 

circunstancias e transformações que os impelia a agir, eram levados e sentiam a 

necessidade de atuar coletivamente na busca e defesa dos seus interesses. Pois, como 

observa Thompson (2012): 

As classes não existem como entidades separadas que olham ao seu 

redor, acham um inimigo de classe e partem para a batalha. Ao 

contrário [...] as pessoas se vêem numa sociedade estruturada de 

certo modo (por meio de relações de produção fundamentalmente), 

suportam a exploração (ou buscam manter poder sobre os que as 

exploram), identificam os nós dos interesses antagônicos, se batem 

em torno desses mesmos nós e no curso de tal processo de luta 

descobrem a si mesmas como uma classe, vindo pois a fazer a 

descoberta de sua consciência de classe.” 

 

  É nessa perspectiva que os identificamos e consideramos que uma classe deve ser 

pensada. Classe, como “processo” e como “relação”. (WOOD, 2003, p.78) Não sendo, 

pois, uma “categoria”, ou, uma “estrutura”, esta “ocorre efetivamente” e pode ser 

demonstrada “nas relações humanas”. (THOMPSON, 1987, p.09) 

   Assim, torna-se imprescindível descrever e examinar a experiência histórica de 

vida desses sujeitos. Muitos dos quais iriam atravessar aquele período experimentando e 

vivendo situações adversas a partir das transformações ocorridas no modo como aquela 

sociedade se relacionava fundamentalmente. 
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*** 

 

 O senhor José Felizardo de Carvalho, que no trabalho ocupava a posição de feitor – 

sendo o responsável por fiscalizar e garantir que seus companheiros garis realizassem 

efetivamente as suas atividades -, era um homem experimentado no trabalho. Naquele 

momento com 49 anos de idade, ocupava uma função de responsabilidade, que o colocava 

relativamente “acima” dos seus colegas garis na hierarquia do trabalho. No entanto, 

enfrentava as mesmas condições de exploração e dificuldade que os demais servidores da 

categoria.  

 Chefe de uma família relativamente grande, tendo “com ele oito bocas” para 

alimentar, afirmava passar fome e revelava:  

Estou com 4 semanas sem comprar um quilo de feijão para comer. As 

diárias para os homens é de Cr$ 70 e para as mulheres Cr$ 50 que sofrem 

ainda o desconto do INPS, ficando em torno de Cr$ 65, 50 e Cr$ 45 

cruzeiros. Quando é na terça-feira já estamos sem ter o que comer". 

(Jornal O Paraguaçu, 1980) 

 

 José Felizardo teria que esperar mais alguns anos para ver uma alteração 

verdadeiramente significativa naquele quadro ser efetuada pelo poder público. Mas, ao que 

se sabe, ele viu.  

 Na imersão e pesquisa nos documentos do sindicato, encontramos o nome deste 

trabalhador na relação dos filiados ao Sindicato dos Garis formado no final de 1989. Ele 

seria, mais tarde, um dos beneficiados com o direito a aposentadoria que até aquele 

momento os garis não desfrutavam. No exercício daquela função, desde 1973, ele, mas não 

só ele, também Antônio Simas da Conceição, Aprígio Eduardo da Silva, Raquel Gameleira 

da Silva, Delice Jesus dos Santos, e outros que atravessaram aquela década e puderam 

participar da grande mobilização empreendida ao fim desta; trouxeram para o movimento, 

não só a sua experiência de vida, de luta e trajetória no mundo do trabalho. Mas também, à 

vontade e a certeza de que aquela luta tinha um valor histórico, que aqueles trabalhadores 

lutavam por melhorias em um quadro que se arrastava por um longo período e que naquele 

momento não era mais possível retroceder ante a indiferença e o endurecimento do poder 

público.  

 Ora, é preciso observar que antes mesmo de poder e decidir adotar medidas mais 

“ofensivas”, estes sujeitos já tinham procurado agir contra a situação de grande exploração 

vivida. Um ano depois da publicação dessa reportagem, o jornal voltaria a tocar no 
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assunto, denunciando a continuidade da problemática situação dos servidores da limpeza 

pública.    

 Lamentando o prosseguimento das condições de trabalho dos garis, publicou na 

edição de 31 de janeiro de 1981, uma matéria sugestivamente intitulada de: “Garis 

continuam sofrendo pressões”.  

Resultado da campanha que o nosso jornal levantou em defesa dos Garis 

que se definham sob o sol escaldante do dia-a-dia para limpar as ruas da 

nossa cidade, o insensível prefeito resolveu conceder o irrisório aumento 

nas diárias que somadas, ainda não alcançam o valor do salário mínimo 

legal. Os homens passaram a receber diárias de Cr$ 140,00 e as mulheres 

de Cr$ 100,00, perfazendo um total semanal de Cr$ 700,00 para os 

homens e Cr$ 621, as mulheres. Não tem direito a hora extra, taxa de 

insalubridade nem se fala e trabalham com lixo sem qualquer proteção 

como luvas ou botas. Veio o aumento junto com o regime de pressão com 

os feitores agindo como se tratassem escravos. É o que se queixaram 

dezenas de garis que tem visitado nossa redação para denunciar seus 

problemas. Conforme Agenário Lopes, “não podemos parar nem 

merendar a farofa no bornal. Temos que comer de pé.” Acrescentou 

revoltado: “Quem come em pé é cavalo”. (Jornal O Paraguaçu, 1981) 

 

 O jornal fazia questão de destacar a “campanha” que tinha iniciado com as 

denuncias acerca da situação e da “insensibilidade” do gestor local frente à condição dos 

garis. Um dos seus propósitos, evidente na maneira como fora construído o discurso, era: 

tornando pública, numa linguagem que escancarava uma realidade cotidiana e visível a 

todos, porém, que passava despercebida na maioria das vezes – algo comum em nossa 

sociedade (é incrível a capacidade que temos de não enxergar as contradições da realidade 

social que estão bem diante dos nossos olhos) -; questionar e fazer com que a população 

atentasse para os pontos negativos da gestão.  

 Desse modo, o caráter autoritário, intransigente e desumano do governo local, é o 

que aparece. Mas, se isto transparece, e poderia contribuir para despertar um sentimento de 

indignação e reprovação nos leitores (parte da população) é porque “feria” e “quebrava” 

preceitos estabelecidos dentro de um consenso social a respeito do que seria aceitável, 

legítimo, da forma e de que tipo de tratamento deveria ser dado aqueles trabalhadores. 

  De modo mais claro: os editores dos jornais sabiam que a descrição daquela 

realidade poderia causar na população uma certa insatisfação com a forma como o gestor 

conduzia a administração local. E essa crença, fundava-se não só na questão econômica, da 

remuneração enquanto fonte de satisfação material, mas também, num entendimento de 

que não era justo, não era moral e socialmente aceitável, que aqueles trabalhadores fossem 

tratados daquela maneira. Ainda que no plano da classificação do trabalho, a função dos 
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garis fosse (e ainda é) bastante desvalorizada, aquele era, sobretudo, um ato de 

“insensibilidade” por parte do poder local.  

 A rigidez imposta no trabalho mal possibilitava uma parada para uma degustação 

decente da sua farofa [o alimento mais comum na alimentação desses trabalhadores]. 

“Temos que comer em pé”, reclamou revoltadamente o gari Agenário Lopes. Essa era uma 

situação que dentro dos padrões vividos naquele momento - a menção a escravidão, 

também é uma forma de mostrar que viviam noutra época, regída por outras formas de 

relações, na qual aquilo que lembrasse aquele tipo de situação - seria inaceitável.  

 Não se trata de incorrer numa análise de discurso. Tampouco, de ingenuamente 

pensar que este tipo de realidade é incompatível com a sociedade moderna. Na verdade, 

dentro do sistema capitalista estabelecido, ela é muito comum e uma alteração verdadeira 

nesse tipo de relação, implica numa transformação maior, na superação dessa sociedade 

capitalista, onde a alienação e a exploração do trabalho são aspectos elementares. 

  Mas, trata-se de entender que as pessoas constroem e estabelecem em suas 

relações, concepções de mundo, de sociedade, ideias sobre como a vida deve ser regida e 

administrada, sobre os limites da exploração, que formas e até que ponto são toleradas, do 

agir e do comportamento social. Ora, tratamos de homens e mulheres de “carne e osso”, 

que amam, odeiam, sentem, constroem valores, manifestam sentimentos e os transmitem. 

Se estes são, em grande medida, determinados pelo modo como a sociedade se organiza 

fundamentalmente, os sujeitos também, a partir do lugar em que foram “colocados”, não só 

assimilam, mas constroem e estabelecem em suas relações: ideias, visões de mundo, 

noções, regras de conduta e comportamento, e lutam para assegurá-los e impô-los.  

 Ao se dirigem para reclamar o tratamento e as circunstancias em que eram 

obrigados a labutar, estes estavam reivindicando e lutando da maneira que podiam – ou, 

que até aquele momento reconheciam como possível - para melhoria de uma situação, que 

sabiam ser dentro de um consenso maior, errada.  

 Manifestações de caráter mais “agressivo” por parte da categoria, como piquetes e 

greves, esperariam mais alguns anos para acontecer. Contudo, estes trariam esse acúmulo 

de experiências vivenciadas e partilhadas. Trariam e reforçariam a necessidade do 

reconhecimento do lugar e importância social das tarefas que desempenhavam, do seu 

lugar no mundo do trabalho. 

 Assim, o movimento que explode no final daquele decênio veio imbuído e 

legitimado não só pelas leis, pela transição política, naquele momento já concluída. Mas, 
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pelos valores, de justiça, de dignidade que estes desenvolveram histórica e socialmente. A 

defesa do salário mínimo seria também a expressão desse combate a “insensibilidade”, 

autoritarismo, a superexploração do trabalho e de busca da dignidade.  

 

Referências bibliográficas  

 

ALVES, Giovani. Do “novo sindicalismo” à “concertação social”. Revista de Sociologia 

Política n.o 15, Curitiba, 15, p.111-124, 2000. 

ANTUNES, Ricardo. O novo sindicalismo no Brasil.2 ed. Campinas, São Paulo: Pontes, 

1995. 

COELHO, Eurelino. Uma esquerda para o capital: crise do Marxismo e Mudanças nos 

projetos políticos dos grupos dirigentes do PT (1979-1998). Tese de doutorado – UFF, 

Niterói, 2005. 

LOPES, Geovana. Movimento de Mulheres em Itaberaba. Trabalho de Conclusão de 

Curso, Itaberaba, UNEB, 2011. 

MORAES, Maria Célia M; MULLER, Ricardo Gaspar. A Miséria da teoria – O debate 

de History Workshop. Revista Esboços, No 14 – UFSC, 2005. 

MATTOS, Marcelo Badaro. O sindicalismo brasileiro após 1930. Rio de janeiro – Jorge 

Zahar Ed., 2003. 

MIRANDA, Kênia Aparecida. As lutas dos trabalhadores da educação: do novo 

sindicalismo a ruptura com a CUT. Dissertação de Mestrado, 2011. 

SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena: a experiências e lutas dos 

trabalhadores da Grande São Paulo 1970-1980. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

THOMPSON, E.P. A Formação da Classe Operária Inglesa (A árvore da liberdade). 4º ed. - 

São Paulo: Paz e Terra, 1987. Vol. 1. 

 
__________________. Algumas Observações Sobre Classe e “Falsa Consciência”. 

Tradução: Luigi Negro. Disponível em: 

http://www.marxists.org/portugues/thompson/1977/mes/classe.htm#topp. Acesso em 15/01/2012. 
 
WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo.São Paulo: Boitempo Editorial, 

2003. 

 

http://www.marxists.org/portugues/thompson/1977/mes/classe.htm#topp

