


Nascido e m  1945, foi 

plantador de fe i j i o  e 

milho,  engraxate, 

vendedor de laranja.  

ajudante de tinturaria. 

Ai  virou torneiro- 

mecdnico e l ider  

sindical, r u m 0  a 

presidiincia da 

Republics. 



Luiz Inicio Lula da Silva 6 pernambucano de 
Garanhuns, onde nasceu, segundo registra sua certidio de 
batismo, a 27 de outubro de 1945. Na opiniio dos irmios mais 
velhos, esta teria sido a data do batismo. A de nascimento, 6 de 
outubro. 0 fato 6 que, neste outubro, ele ganha presente duplo: 
ter sido votado para presidir o Brasil no dia 6 e ser confirmado 
para assumir a presidhcia no dia 27. 

0 apelido "Lula" foi incorporado ao nome em 1982, por razdes 
eleitorais. Penhltimo dos oito filhos de Euridice Ferreira de Melo. 
a dona Lindu, e Aristides Inicio da Silva, passou a primeira 
infdncia nos oito hectares de terra onde a familia plantava feijio, 
milho e mandioca para consumo prbprio. 

Quando Lula completou 7 anos, em 1952, mie e fdhos viajaram 
treze dias de pau-de-arara do Nordeste a Sio Paulo, dividindo a 
pequena raqio de farinha, queijo e rapadura. Vieram ao encontro 
do pai, que trabalhava como estivador no porto de Santos. Aluno 
do grupo escolar Marcilio Dias, onde cursou o primirio. Lula 
ajudava o magro orqamento familiar engraxando sapatos ou 
vendendo laranja e tapioca na estaqlo de barcas de Santos. 

Em 1956, a familia mudou-se para a capital paulista. Morava 
na Vila Carioca, num quarto e cozinha nos fundos de um bar. 
Aos 12 anos teve seu primeiro emprego, como ajudante numa 
tinturaria. Dois anos depois, ingressou numa metaldrgica e 
obteve o diploma de torneiro-mecdnico no Senai. 

Lula pisou pela primeira vez no Sindicato dos Metaldrgicos 
de Slo Bernardo do Campo e Diadema em 1967, quando 
trabalhava nas Inddstrias Villares. Em 1969, foi eleito suplente de 
diretoria do sindicato e em 1972, membro da diretoria executiva. 
Em 1975, assumiu pela primeira vez a presidkncia do sindicato, 
eleito com mais de 90 por cento dos votos da categoria. Reeleito 
em 1978, inovou as campanhas salariais, introduzindo a luta pela 
reposiqio salarial e promovendo amplas mobilizaqdes de massa. 

A  G R E V E  D E  1 9 7 9  
Fevereiro de 1979. No Morumbi, Corinthians e Guarani 

decidiam o campeonato paulista. Na galera, torciam Lula, 
Devanir Ribeiro, Janjio e Alemio. Iniciava-se a campanha salarial 
dos metalhrgicos de Sio Bernardo do Campo e Diadema. A pauta 
de reivindicaqdes incluia 34,l por cento alem do indice oficial, 
como reposiqlo das perdas salariais. Vendo a multidlo no 
estidio, Lula teve uma ideia: convocar uma assembleia sindical 
capaz de lotar um campo de futebol. 

13 de marqo de 1979: 80.000 metaldrgicos em greve ocupavam 
o gramado e as arquibancadas do estidio da Vila Euclides, em 
Sio Bernardo do Campo. Sem microfone, Lula tinha o seu 
discurso repetido pelos que o ouviam, como ondas sucessivas 
de um lago atingido por uma pedra. Dois dias depois, quando 
170.000 trabalhadores j i  estavam parados em todo o ABC. a 
greve foi considerada ilegal. Na madrugada de 22 para 23 de 
marqo, enquanto os metaldrgicos permaneciam em vigllia no 
sindicato, de Brasilia o ministro do Trabalho, Murilo Macedo. 
falava com o governador paulista, Paulo Maluf. Pouco depois, 
tropas da Policia Militar garantiam a intervenqio no sindicato. 

A represslo ao movimento foi implacivel. Com a Vila 

Euclides fechada, os trabalhadores faziam suas assembleias na 
Igreja Matriz de Sio Bernardo do Campo. Mas, ao discutir com 
os empresirios, a tregua de 45 dias no movimento, Lula exigiu e 
obteve a reabertura do estidio. 

0 lo de Maio daquele ano coincidiu com o period0 da tregua. 
Participaram 150.000 trabalhadores do ato comandado por Lula 
na Vila Euclides, quando Vinicius de Moraes recitou 0 Operririo 
em Construqiio e correu a noticia de que o delegado Sergio 
Paranhos Fleury, chefe do Esquadrio da Morte, morrera 
estranhamente, afogado, no litoral paulista. 

Ao final da trbgua, a 13 de maio, assinou-se um acordo razoivel 
entre empresas e sindicato, a intewenqio'foi suspensa e a greve 
encerrada. Embora reduzidos os ganhos salariais, o saldo politico 
do movimento liderado por Lula fora significativo. Ao mobilizar 
todo o seu potencial repressivo, o governo revelara aos 
trabalhadores o seu cariter ditatorial; viera A tona a subserviCncia 
do poder pdblico As multinacionais e, do MinisGrio do Trabalho, 
A Fiesp; a Lei de Greve ficou desmoralizada; a lideranqa de Lula e 
de seus companheiros de diretoria conquistara mais 
representatividade, pois, mesmo com o sindicato sob intewenqio, 
eles forarn reconhecidos pel0 governo e os patrdes como dnicos 
interlocutores legitimos. 

A  G R E V E  DE 41 D l A S  
Em 1980. Lula liderou a hist6rica greve de 41 dias. A 

campanha salarial dos metaldrgicos de Sio Bernardo do Campo 
e Diadema reivindicava sobretudo garantia de emprego. reduqio 
da jornada de trabalho para quarenta horas semanais, controle 
das chefias pelos trabalhadores e direito de os dirigentes 
sindicais ingressarem nas empresas a qualquer hora. Como os 
patrdes se mostraram irredutiveis As negociaqdes, a greve teve 
inicio a lo de abril, quando 140.000 metaldrgicos cruzaram os 
braqos. 

A represslo ao movimento incluiu ate helicbpteros do 
Exercito, que, armados de metralhadora, sobrevoaram as 
assembleias da Vila Euclides. Lula conseguiu que os 
trabalhadores nio se deixassem intimidar. Enquanto cantavam 
o Hino Nacional, todos erguiam bandeirinhas do Brasil 
distribuidas pel0 sindicato. 

A 17 de abril, o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, 
decretou a segunda intervenqio no sindicato presidido por Lula, 
cassando seus diretores da vida sindical, mas sem conseguir que 
se afastassem do comando do movimento. No dia 19, As 6 da 
mznhi, Lula foi preso em sua casa pel0 DOPS, numa operaqio 
coordenada pel0 governo Paulo Maluf, e que envolveu a prisio 
de indmeros dirigentes sindicais em todo o ABC, inclusive 
sindicalistas e juristas de Sio Paulo. 

No lo de Maio, Lula teve a alegria de saber, na prisio, que 
120.000 pessoas haviam se reunido numa manifestaqio em Sio 
Bernardo do Campo. A tristeza, poucos dias depois, foi obter 
permissio especial para, escoltado, comparecer A missa de corpo 
presente de sua mie. Como forma de pressio para que os 
patrdes retomassem as negociaqdes, Lula e seus companheiros 
de circere fizeram seis dias de greve de fome. 



Em 20 de maio de 1980, Lula teve sua prislo preventiva 
revogada. Libertado, sua primeira atitude ao chegar em casa foi 
soltar os passarinhos d.a gaiola ... Julgado pela Justiqa Militar em 
novembro de 1981, recebeu a pena de tr&s anos e seis meses de 
prislo. Posteriormente, o Superior Tribunal Militar anulou o 
processo. 

A greve terminou em 11 de maio, com o saldo de um grande 
avanqo politico na organizaqlo e na consci&ncia de classe dos 
metalhrgicos do ABC. 

0 PARTIDO DOS TRABALHADORES 
A proposta de criar o PT surgiu no mesmo dia em que 

nasceu Sandro, filhode Lula: 15 de julho de 1978. No hotel Bahia, 
em Salvador, onde participava de urn congress0 dos petroleiros, 
Lula declarou A imprensa que chegara a hora de a classe 
trabalhadora criar o seu pr6prio partido politico. 

Lula descobrira que a questlo sindical 6 tambem uma 
questlo politica. No cenirio politico nacional, todos os partidos 
pretendiam sera voz do povo, enquanto o pr6prio povo nlo tinha 
como expressar sua voz. Em janeiro de 1980, mais de oitenta 
deputados reuniram-se no Pampas Palace Hotel, em Slo 
Bernardo do Campo, para debater a proposta do PT. Nenhum 
deles suportou assumir por mais de uma eleiqgo um partido 
classista, com grande disciplina e democracia internas, e com 
um programa nitidamente socialista. 

Lula percorreu o Brasil para convencer a classe trabalhadora 
de que era in6til esperar que um Congress0 Nacional repleto de 
empresirios fizesse leis favorhveis aos assalariados. A primeira 
reunilo hist6rica do PT'realizou-se em janeiro de 1980, 
paradoxalmente num antigo reduto da burguesia paulista, o 
colegio Sion. Intelectuais como Antdnio Candido, Mhrio Pedrosa 
e Sergio Buarque de Hollanda logo aderiram A nova proposta 
partidiria. - 

Em 1982 o PT, que jh congregava 400.000 militantes em todo 
o Brasil, lanqou Lula candidato a governador de Slo Paulo. 
Apesar da falta de recursos da campanha e dos preconceitos de 
classe do eleitorado, Lula obteve 1.2 milhiio de votos. Em 1986. 
elegeu-se A Assembleia Nacional Constituinte com 652.000 
votos, o maior indice obtido por um deputado federal naquela 
eleiqlo. Dos 572 municipios de Sl0 Paulo, ele recebeu votos em 
568, sobretudo nas regides industriais. Na Constituinte, sua 
atuaqlo em favor dos interesses dos trabalhadores foi 
considerada exemplar pela imprensa especializada. . 

Presidente do partido, reeleito desde sua fundaqlo em 1980, 
Lula deixou o cargo em 1987, reforqando o principio do rodizio 
na direqlo partidhria. Desde entlo, tornou-se presidente de 
honra do PT. E ajudou a fundar a CUT, a CMP (Central de 
Movimentos Populares) e o Instituto Cidadania, do qua1 6 
presidente. 

Agora, se prepara para presidir o Brasil, com posse marcada 
para lo de janeiro de 2003. c 
Frei Betto 4 escritor, autor de Alfnbetto Autobiograjia Escolar 
(Atica), entre outros livros. 


