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A Revista Cosmos sempre busca evidenciar aqueles ou aquelas
que contribuem para a efetivação de um pensamento
revolucionário com o qual possamos subtrair toda opressão do
mundo capitalista, colonialista e imperialista. Neste sentido, o
historiador Paulo Roberto de Almeida, docente titular recém-
aposentado do Instituto de História da Universidade Federal de
Uberlândia, tem cumprido esse papel revolucionário nas suas
práticas de ensino, pesquisa, extensão e militância. Seu legado
científico e pessoal ainda em curso nos mostra uma direção
sempre extremamente crítica quanto ao mundo que nos cerca
e como ele nos ensina: que nos cerca, mas jamais poderá se
apoderar de nós. O professor Paulo Roberto sempre nos ensina
sobre a necessidade de nos posicionarmos sem meias-palavras
e essa tem sido a marca de sua trajetória científica, pois sua
fala direta sempre nos coloca em alerta quanto a temas e
problemas que aparentemente já estavam resolvidos. A
sinceridade do professor Paulo Roberto não é mera
espontaneidade, mas um rigoroso trabalho de avaliação e
reflexão das múltiplas dimensões que envolvem os processos
históricos e sua atuação direta no espaço da conjuntura que
vivemos.  Homenageamos aqui o professor Paulo Roberto
de Almeida como uma forma de dizer obrigado pela sua
dedicação ininterrupta para que possamos escrever uma
história do futuro vinculada diretamente aos ideias de
igualdade, justiça social e econômica, fraternidade e luta
contra a opressão.
Também nessa edição homenageamos o senhor Isao Okada
e seus familiares, por construírem de forma efetiva um Brasil
melhor e mesmo em tempos com dificuldades conseguiram
superar e nunca abandonar aquilo que acreditam. Mesmo em
tempos sombrios de pandemia o senhor Isao Okada continua
produzindo alimentos para a população de Uberlândia e com
isso oportuniza uma cidade melhor e nos dá inspiração para
promovermos um mundo mais ativo, mais saudável e humano.
Paulo Almeida e Isao Okada na mesma homenagem significa
que é preciso nos opormos a hegemonia de uma narrativa
burguesa para a História e fundamentarmos outras narrativas
que coloquem trabalhadores e trabalhadoras como sujeitos de
suas próprias histórias.
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AS ARTICULAÇÕES NACIONAIS NO
MOVIMENTO OPERÁRIO NOS ANOS 1980 *

 PAULO  ROBERTO  DE
ALME IDA

PROFESSOR  T I TULAR  -  INST I TUTO  DE  HISTÓR IA  DA
UNIVERS IDADE  FEDERAL  DE  UBERLÂND IA
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 Fonte: Outraspalavras  

*Parte integrante do livro de Paulo Roberto de Almeida: Movimento Operário e Lutas
Politicas no Brasil nos anos 80.  Saarbrucken: Editorial Academica Espanhola, 2012 



A diversidade de práticas presentes no movimento operário/sindical, trazidas
à tona oriundas de diferentes movimentos que eclodiram naqueles anos  de
70 e início de 80, exigiram por parte dos vários protagonistas um rearranjo
das forças políticas, com a finalidade de conformar alianças e articulações que
viabilizassem propostas políticas. 
Essas “acomodações” passam pelas diferentes análises de conjuntura e do
papel a ser exercido pelo movimento naquele momento, o que obriga ao
debate sobre os diferentes temas e proposições discutidas. Esses temas são
debatidos à luz de diferentes estratégias políticas trazidas pelos vários
grupos, mas que não se esgotam neles, influenciam e são influenciados pela
própria dinâmica do movimento, o que sempre leva à revisão ou a tomada de
posições.
Talvez, seja possível dizer  que, observando os temas que frequentaram as
tentativas de articulação nacional, o grande problema  enfrentado pelo 
movimento era o de transformar a expressão social dos trabalhadores em
expressão política, o que equivale a dizer que a análise de conjuntura
norteava a ação política, o que permite visualizar as diferentes propostas
encaminhadas.
No que se refere a essas articulações , a tentativa é visualizar, neste capitulo ,
as propostas em torno das quais aglutinaram-se os vários grupos, levando em
consideração que esse período constituiu-se numa época de grandes
definições. Assim, os agrupamentos visualizados no primeiro capitulo
ganhavam   um perfil mais claro. A Unidade Sindical estava inscrita, dessa
forma, como um setor  que ia sofrendo fissuras a partir de sua formação e
que  representava diretorias sindicais com forte influência do Partido
Comunista Brasileiro, além de setores tradicionais do sindicalismo brasileiro. .
Já os setores que compunham as oposições sindicais, os denominados
“sindicalistas autênticos” ou “combativos”, apareciam,  participando em
três frentes; A Anampos, o núcleo formador do Partido dos Trabalhadores, e
o ENTOES, sendo que, nos dois primeiros, foi grande a participação de
militantes de movimentos populares ,  das pastorais católicas, além de
intelectuais , enquanto que o Entoes constituía-se num espaço de militância
sindical seja das oposições, seja de diretorias que não se identificavam com a
Unidade Sindical.  A intenção, portanto, é  perceber como esses vários grupos
discutiam e encaminhavam suas propostas, tomando sempre como referência
as situações vivenciadas pelo movimento.  Em 1980, com o título
Solidariedade ao ABC, o Jornal Voz da Unidade trazia no seu editorial a
seguinte colocação acerca do desenvolvimento da greve dos metalúrgicos do
ABC Paulista:
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“"Não é esta a primeira vez que nos referimos ao caráter parcial, limitado e
contraditório da abertura proclamada pelo governo. Insistiremos nesse ponto tantas
vezes quanto necessário se faça. O autoritarismo do regime foi acionado, mais uma
vez, contra o movimento operário; mais precisamente contra a greve dos
metalúrgicos do ABC de São Paulo. As medidas governamentais, atingiram ao
mesmo tempo, o conjunto da sociedade civil brasileira, patenteando que a questão
do ABC Paulista tem hoje uma inegável e decisiva dimensão nacional”. Jornal Voz da
Unidade, ano 1, n.4, abril 1980
Torna-se importante tal argumento, quando percebemos que a referência ao

movimento concreto e a sua transformação numa dimensão nacional

passaram a ser constantes , por parte das diversas articulações para explicitar

suas posições políticas, ao mesmo tempo em que procuravam delinear seus

projetos políticos mais amplos.  A partir dessa interpretação a unidade sindical

referendava sua concepção sobre o momento político vivido e do papel do

movimento dos trabalhadores:

“ficam evidentes a necessidade e a importância de manter, consolidar e ampliar os
espaços já ocupados pelas forças de oposição até se chegar a um regime de plenas
liberdades. até se conquistar a democracia no país. Só assim teremos uma abertura
verdadeira, que permita aos trabalhadores lutarem por melhores condições de vida
e que impeça que uma luta normal de operários seja transformada, pelos setores
reacionários da direita, em motivo para justificar sua conspiração permanente
contra o avanço do processo democrático do pais.” Jornal Voz da Unidade, ano 1,
n.4, abril 1980
Diante de tal interpretação, qual seria , pois, o papel do movimento

operário/sindical  nessa conjuntura?  Para esse setor, as lutas operárias eram

consideradas “normais”, o que estava fora de lugar era o sistema político,

calcado em leis “atrasadas” que impediam o desenvolvimento “natural” dessas

lutas, daí a necessidade de uma reordenação jurídico-institucional   capaz de

abrir os espaços necessários à expressão política dos trabalhadores, pelas

garantias legais. Além desse aspecto, cumpre observar     que tal leitura 

pressupunha   um temor sempre crescente de um “retrocesso” político, o que

permite dizer que era aceita a tese da “abertura” política, embora se

procurasse sempre vinculá-la a uma conquista do movimento social e das 

“forças democráticas” , incluindo nelas o empresariado descontente com a

política econômica. Nesse sentido, foi-se  buscar a consolidação de propostas

que inserissem o movimento operário/sindical nesse contexto de

“redemocratização”.
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Já a Anampos, no encontro realizado em
Taboão da Serra, conhecido como Encontro
de São Bernardo,   em homenagem à greve
dos metalúrgicos daquela cidade, chegava à
seguinte conclusão: “o avanço das lutas e da
organização dos trabalhadores,

particularmente na região do ABC, defrontou-

se com uma falsa abertura política e com a
repressão indiscriminada por parte do
governo e dos patrões ( nacionais e
estrangeiros).” Documento de São
Bernardo,junho 1980
O cenário e as referências parecem ser os
mesmos. No entanto, se observarmos
atentamente, no documento citado havia
uma preocupação em precisar os agentes da
repressão, “governo e patrões”, enquanto que
a unidade sindical falava genericamente em
“autoritarismo do regime”. Assim, ao precisar
os agentes, o grupo articulado em torno da
Anampos, afirmava que o movimento do ABC:

“colocou, na prática , a necessidade da
organização sindical, através do
fortalecimento da organização dos
trabalhadores nas bases, de um maior
entrosamento dos sindicatos ( a nível
municipal, regional, nacional e internacional)
e de uma maior aproximação dos sindicatos
com os outros movimentos populares”  IDEM
Tínhamos, portanto,   de um mesmo cenário
político, que confrontava a luta
dos trabalhadores com a propalada “abertura
política”, propostas diferenciadas na forma e
no conteúdo sobre o papel dos trabalhadores
nesse processo. 

Cumpre verificar como o debate vinha sendo
travado no interior do movimento e como as
diversas articulações conformavam suas
posições.  Há que se considerar ainda que tais
perspectivas inserem-se numa complexa
conjuntura, um período de indefinições, com
o conjunto das forças políticas empenhadas
na reformulação partidária, o que por si só já
se tornava objeto de intensos debates, pois
afinal também os partidos políticos
constituíam-se articulações nacionais e
almejavam trazer para o seu interior as
demandas sociais, especialmente no
momento em que os trabalhadores faziam
valer sua força de reivindicação e mobilização,

e passavam a ser reconhecidos como atores
importantes no cenário político. 

A grande questão está em refletir como os
vários setores projetavam a incorporação
dos trabalhadores  nesse processo.

Assim, é possível perceber como temas até
então implícitos nas diversas
interpretações que orientavam e, por vezes,

eram influenciadas pelas várias práticas,

vão ganhando destaque, à medida  que o
movimento concreto exprime referências
capazes de redimensionarem   ou
reafirmarem posições, promovendo, na
prática, alianças políticas. 

Nesta perspectiva é que começam a
ganhar força as diversas análises que
apontam para um cenário mais amplo. Dos
passos iniciais das lutas localizadas, o
movimento  passava a ser percebido  numa
dimensão ampliada. Já assinalei que a
“abertura política” ou os projetos de
“redemocratização” passaram a ser
referência obrigatória e tema recorrente no
debate sobre a conjuntura: 

 “o governo pretende uma abertura política
para agradar as classes dominantes. Para
os trabalhadores, essa abertura pretende
que estes abandonem suas aspirações e
suas formas de luta e depositem suas
esperanças nos políticos burgueses. Por
isso continuam de pé a legislação
repressiva e toda a máquina policial
montada para calar e subjugar o povo. De
outro lado, a política econômica do
governo os interesses gerais da burguesia
visam enfrentar a atual crise jogando seu
maior peso sobre as costas dos
trabalhadores.”   (Tese apresentada ao I
Entoes RJ, assinada por um grupo de
bancários RJ. Dossie CPV).

R E V I S T A  C O S M O S  |  1 0



  “A partir de 1978, a realidade sindical brasileira teve profundas mudanças. Os
sindicatos no Brasil, que desde a ditadura de Vargas forma transformados em órgãos
assistencialistas e de contenção das lutas operárias, voltam a ser utilizados pelos
trabalhadores como instrumento de luta. A modificação do caráter de alguns
sindicatos não foi por acaso. A partir das greves por fábricas, surgidas no ABC e São
Paulo, surgem as condições para se utilizar os sindicatos, ainda que atrelados ao
governo, para as lutas gerais da categoria, na medida em que as greves organizadas
por fábricas não conseguiram estruturar uma organização mais ampla.” Por um
sindicato autonomo, democrático e independente, (Oposição Sind. Met. São Paulo,

Bancários de São Paulo,. Dossie ENTOES - ANAMPOS - CPV - Março 1995).

Se havia o reconhecimento do sindicato como um espaço passível de ser utilizado
pelos trabalhadores, reconhecia-se também que   essa nova situação era fruto de um
processo no qual os próprios agentes interessados incubiram-se de implementar na
prática  mudanças que criavam agora novas necessidades, que dependiam de colocar
a luta num novo patamar, ampliando, assim, as condições conquistadas, e
promovendo rupturas , colocando dessa forma novas preocupações para o
movimento. 

Essa mudança constituiu-se num passo importante no sentido de aproximar as
oposições sindicais com os sindicalistas denominados “combativos”, especialmente
aqueles ligados ao ABC Paulista, que já trilhavam um caminho de afastamento da
Unidade Sindical. Se a Anampos, no seu primeiro encontro, sinalizava para a
necessidade de um convívio democrático com as oposições, esta posição refletida em
diversos momentos, por diversas tendências no interior do Entoes, serviria   para uma
aproximação mais definitiva. Se de um lado essa mudança pode ser vista como um
fortalecimento de uma posição já consolidada no interior do sindicalismo praticado
no ABC, de outro, pode ser interpretada como uma tentativa das oposições de romper
o isolamento imposto pela unidade sindical:
“Para as oposições sindicais coloca-se com urgência a necessidade de unificação em
cima de princípios e programas comuns de luta a nível nacional. A atual estrutura
sindical atinge a todos os trabalhadores. A luta por sua derrubada e substituição por
uma nova não pode ser levada isoladamente. Só um combate nacional em cima de
um programa comum pode enfrentar esta estrutura sindical pelega implantada do
Amapá ao Rio Grande do Sul, do Acre ao Pernambuco. (Nenhuma oposição isolada
Encontro da Oposições Sindicais - Seminário - São Paulo 1980.- Texto Mimeografado
encontra-se nos Arquivos do CPV.  a porá em cheque (sic) a atual estrutura sindical).”
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Para esses setores, portanto, tratava-se de um
redimensionamento da luta, de uma
perspectiva inicial, pouco clara, diga-se de
passagem, chegava-se agora à participação
no sindicato como objetivo que não se
esgotava em si mesmo:

“a   maioria das entidades sindicais está nas
mãos de dirigentes pelegos, acomodados,

desvinculados da categoria, e a legislação
vigente funciona como reforço para essas
situações reduzindo a atuação de sindicatos
através de continua ameaça, tipo “cassação
branca”. Portanto, participar de chapas de
oposição para conquistar a direção dos
sindicatos e colocá-los a serviço da
mobilização dos trabalhadores é uma prática
que contribui em muito na luta contra o
atrelamento sindical" (Tese da Posição
Majoritária dos Participantes do Entoes - RJ -

Dossie CPV. ENTOES - ANAMPOS

Direcionar  a  luta ,  nesse  momento ,  para  a  superação  da  estrutura  sindical ,
significava  ,  assimilar  as  experiências  já  consolidadas  no  interior  do
movimento ,    no  que  se  refere  à  organização  de  base  como  forma  de  pressionar
essa  mesma  estrutura ,  suscitando ,dessa  forma ,    a  participação  dos
trabalhadores  na  elaboração  de  uma  política  própria ,  que  pudesse  l iberar  o
potencial  de  reivindicação  e  a  capacidade  de  pressão  já  experimentada  nos
últimos  anos    por  ocasião  dos  movimentos  grevistas .  Essa  mudança  de  postura
em  relação  ao  sindicato  pode  ser  interpretada ,  também  ,  como  estreitamente
vinculada  a  situações  bastante  concretas .  Em  primeiro  lugar ,  assiste-se  a  uma
ofensiva  do  governo  seja  em  relação  à  repressão ,  seja  em  relação  à  formulação
de  leis  para  frear    frear  as  mobilizações  -  lembre-se  aqui  a  proposta  de  uma
nova  política  salarial  editada  em  fins  de  1979  ou  mesmo  a  tentativa  de
reformulação  da  CLT ,  tentando  adequá- la  a  uma  nova  realidade  - ,  conjugada
com  uma  recessão  econômica  anunciada ,  com  forte  impacto  sobre  o
movimento .  Esses  fatores  acabavam  por  fortalecer  as  posiçõesconservadoras
no  movimento  operário/sindical  -  os  denominados  pelegos  - ,obrigando  com
isto  um  realinhamento  de  forças .  
Esse  realinhamento    dava-se  em  duas  frentes .  A  primeira  passava  pelo
reconhecimento  da  força  do  setor  conservador  ,  situação  que  até  então  não
aparecia  de  forma  tão  clara .  A  segunda  passava  pela  discussão  de  como
combater  tais  posições ,  sem  colocar  em  risco  o  próprio  movimento :
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“Existem no movimento sindical, claramente identificadas, duas correntes. Uma bem
organizada e centralizada, que pretende ser o interlocutor diante da ditadura, para a
concretização do “pacto social”. É nessa corrente que formam os pelegos e reformistas.

Sua política única é a conciliação com os patrões e a reabilitação da estrutura sindical
atrelada e dos pelegos. A outra corrente, em que se destacam as oposições sindicais e
os sindicatos autênticos, é a que concentra a esperança do movimento operário e
sindical. É ainda desorganizado e tímido em suas iniciativas"  (Por um sindicato
autonomo, democrático e Independente,OMS, Bancários de São Paulo,SP, 1980)

Observa-se, no entanto, que não se trata de um simples reconhecimento do sindicato
como espaço privilegiado de atuação ou de disputa, mas de propor alterações na
dinâmica de funcionamento, ou seja, atuar por dentro, mas buscar uma diferenciação
em relação à corrente  “pelego/reformista”:

“Se hoje está clara a necessidade de participação ativa na vida sindical, para diminuir
cada vez mais os espaços das diretorias pelegas, mais clara ainda fica a necessidade de
que o sindicato só pode se manter de forma permanente através de uma ampla
organização pela base. O sindicato precisa estar enraizado nas fábricas, ser um
instrumento que incentive e sustente a luta da classe operária a partir dos locais de
trabalho, através das comissões de fábrica, eleitas entre sindicalizados ou não,

autônomas em relação aos sindicatos, que lutarão por sua estabilidade e que se ligarão
ao conjunto da categoria através de alguns de seus membros escolhidos para serem
delegados sindicais. “ (IDEM).

Essa proposta passava por um reconhecimento de que as experiências passadas
haviam colocado para o conjunto dos trabalhadores novas necessidades, e, de acordo
com os interlocutores, a exigência de uma “elevação” no patamar das reivindicações:

“há um inegável amadurecimento do processo, a luta toma novo direcionamento. As
reivindicações passam a abranger não só  área econômica como a esfera do político, a
estabilidade no emprego se coloca como prioritária. Cresce também a consciência
quanto ao caráter antidemocrático corporativo e divisionista da estrutura sindical
atrelada. E esse atrelamento se fez sentir mais forte quando por várias vezes o
Ministério do Trabalho cassa a participação de diretorias e o grau de consciência
política do movimento sindical.” (Tese da Posição Majoritária dos participantes do
Enotes RJ. 1980)

 Dessa forma, o que se buscava eram pontos que ao mesmo tempo servissem como
bandeiras de unificação   e que marcassem as diferenças em relação à Unidade
Sindical, tendo em vista seu crescimento   e sua consolidação. Em meio a essas
indefinições, crescia o discurso   em torno da unidade dos trabalhadores, e cada um a
sua maneira procurava estabelecer as condições desta unificação. A questão  estava no
debate sobre o como e a partir de que e de quem dar-se-ia essa  unificação. Há que se
dizer que tais questões passavam pelas diversas concepções que se faziam presentes
naquele momento, e, conforme venho assinalando,   nas  análises de conjuntura
promovidas pelos diversos agrupamentos.      Para o grupo articulado em torno da
unidade sindical:  “a unidade é um elemento que deriva da própria posição que os
trabalhadores ocupam no processo de produção. Todo trabalhador é vítima da mesma
exploração e tem o mesmo interesse comum em liquidar com ela.” (Correio Sindical de
Unidade, ano III, n.8, fev. 1980)
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De acordo com esta concepção, clássica no movimento operário, a condição do
trabalhador deriva de uma estrutura econômica inerente ao capitalismo e esse era o
principal fator de unificação, ou seja, a condição mesmo de explorado, desprovido dos
meio de produção, obrigado à venda de sua força de trabalho, em condições externas
às suas vontades e necessidades. Essa condição, apesar de transformar os
trabalhadores em iguais entre si, não é percebida como tal pelo conjunto da classe,

influenciada, seja coletivamente, seja individualmente, por valores externos aos seus. A
unidade dar-se-ia, então, a partir da consciência de interesses comuns à classe, a
começar pelos imediatos, diretamente ligados às condições materiais de vida.   Se a
unidade é tomada como um elemento “natural, inerente à condição de trabalhador”,  a
tarefa de fazer emergir tais interesses caberia às suas lideranças extraindo dessas
condições, o que é comum e sentido por todos, e fixar as bandeiras, em torno das
quais, os trabalhadores “naturalmente” se aglutinariam:  “E lutando nacional e
unitariamente pela defesa de nosso poder aquisitivo, pela instituição do salário
mínimo nacional unificado, pela estabilidade no emprego, e pela Reforma Agrária,

estaremos prestando a nossa mais efetiva solidariedade aos que estão em luta salarial
e construiremos a Unidade Sindical.”(IDEM).

  O que se sugere é que os trabalhadores só entenderiam   as lutas a partir de suas
necessidades imediatas vinculadas aqui ao poder aquisitivo. Partindo dessa premissa é
que se propunha a construção de um organismo centralizador - a central única dos
trabalhadores - , capaz de dar expressão a essas lutas,   já que por meio dele esses
interesses ganhariam forma e conteúdo:  "É consciente disto que todos nós pugnamos
para que se construa e se defenda a unidade sindical pela base e pelas lideranças. Para
isto entendemos que a ação unitária dos trabalhadores e de seu movimento sindical
deve estar profundamente comprometida com as reivindicações mais comuns a todos
os que   estão empenhados em determinadas ações concretas.’(As reivindicações dos
trabalhadores e a unidade sindical, Correio sindical de Unidade, ano III,n.15, set.1980).

 Como fazer, então, para tornar esses interesses comuns? A fórmula estaria na reunião e
“conscientização” das lideranças,   aglutinadas em torno de objetivos comuns. Essas
eram tomadas como aqueles responsáveis pelas entidades sindicais, não importando 

como tivessem chegado a essa condição. A partir do trabalho junto a esses
“representantes” disseminar-se-ia a importância da centralização.  Nessa perspectiva,  a
Unidade Sindical lançava-se na convocação e viabilização de um congresso nacional
das classes trabalhadoras - Conclat - para promover   a criação de uma central única.

Observa-se que os passos dados foram no sentido de que a intersindical, 
autodenominada unidade, constituir-se-ia ela mesma no embrião da central: 
 “a pujança do movimento sindical só se pode expressar através de sua ação unitária no
cenário nacional. Por isso, patrões e regime tudo fazem para desunir os trabalhadores.

Deve ser um ponto de honra aceitarmos o  desafio. Sem que nenhum de nós  abdique
de suas convicções ideológicas, filosóficas ou religiosas e de nossas preferências
políticas ou partidárias, podemos e devemos nos unir, assim como unir os
trabalhadores e seu movimento sindical nas plataforma comum de reivindicações já
aprovada pelos trabalhadores nas suas assembléias, reuniões, conferências e
congressos e cuja síntese está na proposta do temário da I Conferencia Nacional da
Classe Trabalhadora (Conclat) prevista para o próximo ano.” (Jornal Voz da Unidade -

julho 1980).
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Se atentarmos para o temário
definido para a conferência,

verificaremos que este estará
composto por temas gerais,

sugerindo reivindicações a serem
inseridas num conjunto maior de
reordenamento institucional
como parte de um programa
amplo articulado pelos “partidos
de oposição e o movimento
sindical e democrático” com vistas
à superação do “impasse
nacional”.  Dessa forma, a Unidade
Sindical atuava em dois pólos. No
movimento sindical, empenhava-

se na construção da “unidade’ em
cima de um programa mínimo ,

ao mesmo tempo que buscava a
consolidação da “frente
democrática” numa aliança
política ampla, incluindo   os
trabalhadores e suas “entidades
representativas”.  Essa ação
derivava da compreensão do
momento político, o que definia
também as estratégias e táticas a
serem utilizadas. 

As campanhas desencadeadas
pelos sindicatos influenciadas por
essa corrente, buscavam, nas
palavras de seus protagonistas, 

“acumular forças”, para garantir
“conquistas materiais
importantes”;  “mas para
continuar com uma atuação
conseqüente, o sindicato terá que
fazer que as conquistas
econômicas ganhem sua
necessária expressão política,

mobilizando a categoria pela
liberdade e autonomia sindical e
pela criação da Central Única dos
Trabalhadores. Esse é o
programa.” (Jornal Voz da
Unidade- julho 1980)
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“mas para continuar com uma atuação
conseqüente, o sindicato terá que fazer que as
conquistas econômicas ganhem sua necessária
expressão política, obilizando a categoria pela
liberdade e autonomia sindical e pela criação da
Central Única dos Trabalhadores. Esse é o
programa.” (Jornal Voz da Unidade- julho 1980).

 A expressão política viria justamente pela inserção
na “frente democrática, cuja consolidação vinha
sendo colocada como objetivo maior pelos setores
hegemonizados pelo PCB.   Esse debate é o que se
tentava impor ao movimento, para o qual os
interesses econômicos dos trabalhadores deveriam
ser habilmente utilizados para derrotar o sistema
político. Por outro lado, acreditava-se que os
trabalhadores, apesar da pujança de seu
movimento, não detinham as condições necessárias
para a tarefa, daí a necessidade de ampliação das
forças, ainda que isso resultasse em um sistema
“transitório” em que alguns princípios e interesses
imediatos tivessem que ser deixados de lado.   Para
expressar a   justeza dessa interpretação, lançava-se
mão das experiências concretas e das dificuldades
colocadas para o movimento, porque estas, uma vez
vividas e enfrentadas , ganhavam uma repercussão
capaz   de tornar “mais clara” a proposição.   As
avaliações acerca da greve dos metalúrgicos de
1980, por exemplo, objeto de inúmeras
controvérsias, giravam em torno desta necessidade
de definição política. Para esses setores, os “erros”

cometidos pelos dirigentes estava no fato de que; 

 “os dirigentes metalúrgicos parecem ter agido
como se a categoria nada
tivesse a ver com o quadro político nacional. Não
atentaram corretamente para a correlação de forças
e procuraram resolver as contradições através da
ação grevista de uma categoria profissional isolada.

Como uma greve - por mais que suas reivindicações
sejam econômicas - implica sempre uma ação
política, ainda que não partidária, ela exige sempre
uma correta analise política da situação.”(IDEM)

 O que se tentava avaliar - e o que estaria em jogo -

não era simplesmente a luta de uma categoria, mas
a própria  forma de enfrentamento com o regime, e
o caminho delineado era mais amplo que as “lutas
econômicas” dos trabalhadores: 

  “Tudo isso dá a tônica da situação que vivemos e
suas ambigüidades, que têm de ser vencidas pelas
forças democráticas, até conseguir-se uma
mudança qualitativa na situação política do país,

coma liquidação das instituições e leis criadas pela
ditadura.” (IDEM). A “ambigüidade” vivenciada pelas
forças democráticas, incluso o movimento dos
trabalhadores, de acordo com essa corrente, estava
na necessidade de vencer o regime, mas, ao mesmo
tempo, não partir para o enfrentamento e correr os
riscos de “retrocesso”. 
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O que demonstra uma aceitação do projeto político
da “abertura”, cabendo apenas uma luta pela sua
ampliação.   Essa postura política, explicitada a
partir de um movimento concreto de embate com
o projeto de abertura política proposto pelo regime
- a greve do Abc paulista - , acabou por cristalizar
duas concepções diferenciadas e antagônicas em
relação ao momento político-institucional
Ao que tudo indica, o desenrolar problemático da
greve, e o apoio e participação diferenciados
dos  diversos setores, com a formação de Dois
Comitês de Solidariedade com orientações
diferenciadas, exprimiam entendimentos diferentes
sobre a greve e os seus desdobramentos. Era voz
corrente entre os diversos setores que não se tratava
de uma questão localizada:  “o apoio e a
solidariedade aos grevistas do ABC é uma batalha
que transcende os limites de uma luta corporativa e
todo o esforço nesse sentido
contribui para a elaboração de uma saída política,

posto que está em jogo é o avanço do processo
democratizante em curso no país.” (IDEM).

 Há aqui uma separação de competência nos vários
embates travados; de um lado, os sindicatos
exercendo as suas especificidades, a saber,
defendendo os interesses econômicos das várias
categorias e, de outro, uma luta pela democracia
que caberia ao conjunto da sociedade.  De acordo
com essa interpretação ,a luta sindical não estava
separada da luta mais geral, mas a questão era
estabelecer   a quem caberia   desenvolver os
esforços para se conquistar a democracia política.

Esta estaria vinculada à atuação do conjunto de
forças, especialmente dos partidos políticos,

conforme   se pode depreender de uma nota
publicada pelo CER -SP do Partido Comunista
Brasileiro:  “Insistimos junto à classe operária e ao
movimento democrático no sentido de
concederem a máxima prioridade à luta pelas
liberdades   sindicais e democráticas, o que exige
entre outras medidas a revogação da Lei de
Segurança Nacional e a eliminação da
subordinação dos sindicatos aos Estado, enfim a
criação de um novo quadro constitucional /

democrático, a ser delineado por uma Assembléia
Nacional Constituinte livremente eleita e soberana.

Somente com a ampliação e consolidação da
democracia poderá a classe operária conquistar os
direitos pelos quais se bate há décadas, como a
estabilidade no emprego e a organização sindical
dentro da empresa.”(CER - S. Paulo publicado pelo
Jornal Voz da Unidade. agosto 1980)



Essa concepção aparece de forma mais elaborada e ganha melhores contornos num artigo
publicado  sob o titulo “É possível evitar o retrocesso e derrotar o regime”. Aí se procurava
demonstrar que a ocorrência da greve revela o encontro de dois planos - o político e o
econômico -, no entanto, esse encontro dar-se-ia apenas porque é possível  transcender a
objetividade do movimento operário/ sindical:   “nenhum esforço deve ser poupado para
explorar as contradições existentes no seio do regime, para debelar o câncer repressivo
que se alastra e procurar formulas capazes de absorver os focos de tensão que, na
correlação de forças atual, só podem favorecer a mais negra repressão.” (Jornal Voz da
Unidade - agosto 1980). 

0 papel de “explorar a contradições” caberia à direção     da classe operária” - no caso as
direções sindicais -  contribuindo, dessa forma, com as “forças democráticas” na luta mais
geral no plano da política, esta entendida fundamentalmente   como o embate
parlamentar, responsável pela reorganização jurídico-institucional da sociedade. 

 Investidos desse caráter, é que se explicita o papel e a atuação da Unidade Sindical, diante
não só do movimento especifico, mas também da luta mais geral dos trabalhadores:  

“A Unidade Sindical está tendo um papel fundamental no desenvolvimento da
solidariedade (....) Ao mesmo tempo em que não põe lenha na fogueira a Unidade Sindical,
tem mantido uma posição intransigente ao lado dos trabalhadores metalúrgicos do
ABC.”(IDEM).

 Significava dizer, em outras palavras, que o papel exercido vinha no sentido de conter a
greve dentro dos limites estabelecidos pela própria proposta política. Cabe ressaltar   os
momentos de tensão, que levaram lideranças adeptas dessa posição a proporem a
suspensão do movimento, mesmo diante da expressão contrária de milhares de
trabalhadores manifesta em assembleias massivas e do apoio enorme recebido de outras
categorias.     

O empenho manifestado demonstrava claramente a intenção da utilização do
movimento   para fortalecer as posições políticas adotadas, bem como delinear o arco de
alianças a ser proposto pelo movimento operário/sindical:  “os diversos episódios da greve
só fortaleceram sua consciência ( dos operários) de que a guerra não se decide numa só
batalha. Mais ainda: serviram para mostrar claramente que o movimento operário só
poderia avançar, conquistar e consolidar sua autonomia na luta diária pelo fortalecimento
da democracia, quando se articula aos demais setores da sociedade civil.”(IDEM).

Se de um lado a perspectiva era de ampliação, de outro, pode - se dizer que esta passava
pela exclusão de determinados setores do próprio movimento: 

“o resultado da greve desfez as ilusões dos que pretendiam com ela o “assalto aos céus”,

desmascarando o aventureirismo golpista que quer ver em movimentos específicos e
parciais o anúncio  de uma revolução súbita e imediata.”(IDEM).

 A necessidade de cumprir “as etapas “ no processo de democratização fazia com   que a
Unidade Sindical tentasse colocar-se com interlocutor válido junto aos vários setores da
sociedade; no interior do movimento sindical, ganhando a credibilidade dos conservadores
dirigentes de Federações e Confederações e das diretorias encasteladas nos aparelhos
sindicais, e, no setor empresarial, junto àqueles descontentes com a política econômica do
regime. A tática consistia em desqualificar os opositores no seio
do próprio movimento, nomeados de “aventureiros “e ou “golpistas”, ao mesmo tempo em
que acenava com a possibilidade de um programa amplo que “contemplasse” os diversos
setores:   “Essa é a grande contribuição da greve. Ela demonstrou que os partidos de
oposição e o movimento sindical e democrático devem urgentemente preparar e articular
um projeto político, econômico e social para o atual impasse nacional. Os partidos de
oposição, que nesse episódio se conduziram de maneira bastante ativa e unitária,

compreenderam que a greve expressava algo muito maior do que um conflito de uma
categoria profissional, sentiram que nela se refletia a contradição entre a grande maioria
da nação e o sistema vigente.”(IDEM)

R E V I S T A  C O S M O S  | 1 7



Recolocava-se dessa forma a perspectiva da “frente democrática”, já que a reforma
partidária era interpretada por esses setores como estratégia do egime para dividir a
oposição por meio da formação de diversos partidos. O apelo era feito para se repensar o
papel da oposição , ou das oposições no momento político:  “Desde sempre - mas
principalmente nesse momento - as diferenças entre os diversos componente da frente
democrática e mesmo as   dissenções internas a cada um deles, são claramente
secundárias diante das necessidades concretas da luta política geral e aberta contra o
regime instalado em 1964. Quem não entendeu isso - e não são poucos os que se
encontram nessa categoria - não entendeu nada, ou não quer “fazer política” , a boa
política”.(IDEM)

A tentativa de homogeneizar um discurso e uma prática política, vinha reforçada   pelo
empenho demonstrado nas declarações do sindicalista Ivan Pinheiro, presidente do
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e membro da executiva da Unidade Sindical,
que fixava como meta prioritária “combater as divisões no movimento sindical”.          Outra
questão constantemente abordada pelos porta-vozes da Unidade Sindical, dizia
respeito  ao problema da direção do movimento. Movimentos específicos , em geral eram
utilizados para debater o tema, reforçando, assim, a concepção de uma “vanguarda
operária”, entendida  como uma direção consciente dos problemas dos trabalhadores, mas
aptos a entender também a situação mais geral do país. Nesse sentido encontrei a
seguinte colocação sobre as razões da derrota no ABC, numa avaliação promovida alguns
meses depois de encerrado o movimento: 

  “a liderança sindical trabalhadora, com o resultado da greve do ABC em 1979, parece ter
concluído que o governo e o regime tinham saído enfraquecidos que, agora, a situação
social das massas seria resolvida exclusivamente através das greves de confronto.

Concretamente: deixaram que o êxito lhe subisse à cabeça. Seguiram-se inúmeras greves -

todas, exceto a dos trabalhadores canavieiros de Pernambuco, derrotadas.A liderança
sindical não se preocupou em articular com as forças democráticas oposicionistas uma
alternativa conjunta para enfrentar a questão social, num plano mais geral. Ao contrário
resolveu enfrentar a situação social apenas com a greve, isolando-se, de saída, do
movimento democrático.”(Correa, Hercules,O ABC de 1980, Civ. Brasileira, pg.146)

As críticas à condução política do movimento do ABC sinalizava uma disputa que
atravessaria durante anos o movimento sindical. Se de início haveria um empenho em
atrair para a área de influência, o “novo sindicalismo”, os métodos utilizados por este setor
para a condução do movimento começavam  a entrar em choque com uma política mais
global articulada pela unidade sindical, especialmente na sua recusa ao “diálogo” com os
“setores liberais” do empresariado, já que até em função das mobilizações ocorridas no
AbC e do endurecimento do patronato, essa aparecia como uma proposta inteiramente
desacreditada pelos trabalhadores. A impossibilidade de influenciar o “novo sindicalismo”

levava à formulação de uma proposta de Intersindical, em que essas “diferenças” seriam
diluídas em nome de uma direção unitária, que   reuniria todas as direções sindicais,

independente de suas concepções e práticas, com vistas a uma ação única. Esta tática
vinha acompanhada do discurso em torno de uma necessária “renovação” do aparelho
sindical: “apesar das grandes vitórias obtidos no terreno da luta dos trabalhadores em
tornar mais dinâmicas as direções dos seus órgãos representativos de classe, ainda há
muito o que fazer. E essa batalha continua em diferentes estados e municípios. Um dos
seus objetivos é renovar diretorias omissas ou pouco atuantes ou então impostas, através
da intervenção ou de manipulações feitas por pessoas que estão divorciadas dos
verdadeiros problemas vividos   por suas categorias.”(Correio Sindical de Unidade, n. 12,

junho 1980)

 Esse discurso permitia a essa corrente a participação em eleições sindicais , compondo
alianças por vezes com setores os mais conservadores, com o intuito de “influenciar” as
direções e fortalecer a Intersindical, sempre  “ancoradas” no  “realismo” político       , mas ao
mesmo tempo tentando neutralizar as “novas” práticas sindicais, principalmente aquelas
que viam no sindicalismo do ABC um “modelo” a ser seguido.       
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Esse expediente tático vinha sendo implantado por diversas diretorias sindicais, ao
mesmo tempo em que se levantava a bandeira da liberdade e autonomia sindicais.O
que se percebe é que tais propostas não tinham conteúdos claros, já que se falava em
autonomia em relação ao Estado - daí a condenação das intervenções - , mas não se
propunham formas alternativas de organização, ao contrário, repudiava-se qualquer
tentativa nesse sentido com uma defesa intransigente da unicidade sindical, relatada
como o único “benefício” da legislação trabalhista vigente.  Ancorados no argumento
sempre recorrente do “perigo do recrudescimento do regime”,   esses setores tiveram
uma atuação no sentido de esvaziar qualquer proposta, ou no limite, qualquer
encaminhamento que pudesse levar a confrontos ou enfrentamentos com o regime. 

Dessa forma, procurava manter sua atuação nos limites da estrutura e legislação
vigentes, o que permitiu uma aproximação sempre crescente com o que havia de mais 

atrasado no movimento sindical.  O empenho em levar o movimento operário/ sindical à
participação num “pacto social” proposto pelos setores liberais, conduzia a uma aliança
política preferencial com a oposição formal e parlamentar. 
 À medida que a Unidade Sindical ia consolidando suas práticas, suas avaliações e suas
concepções no movimento, ia amadurecendo também sua proposta para a Conclat e
seu projeto para uma Central Sindical. É importante ressaltar que se a princípio, na sua
gestação, esse projeto não estava claramente definido, os setores ligados ao PCB já
contavam com resoluções políticas nesse sentido, e que resguardavam principalmente o
modelo da CGT, proscrita com o golpe de 1964, daí o empenho político na manutenção
da estrutura sindical. 
  Já observei que os setores denominados oposições sindicais vão buscar uma
aproximação com o “sindicalismo combativo”- especialmente aquele ligado ao ABC
Paulista - em duas articulações, no interior do Entoes e na Anampos. Cumpre assinalar,
porém, que essa aproximação tornar-se-ia mais fortalecida justamente a partir da
experiência da Greve de 1980, e em função da reforma partidária com a proposta da
formação do Partido dos Trabalhadores. 

Em depoimento de um membro do Comando de Greve, registrado no seminário de
oposições sindicais realizado no dia 10 de maio de 1980, em São Paulo, encontrei a
seguinte afirmação sobre a participação das várias forças políticas durante a greve dos
metalúrgicos: 

  “A “Unidade Sindical” foi um pepino. Quando eles discutiam a gente saía de perto. O
pessoal da Assembléia Legislativa foi quem ajudou mesmo. Um dia vamos dizer isso às
claras. Teve dia que precisamos de interromper reuniões nossas durante a greve e vir
correndo para a Assembléia Legislativa porque o pessoal da Unidade Sindical queria
passar a perna em nós. A preparação do primeiro de maio foi assim. Eles queriam
escolher quem ia falar e quem não ia.Mas no dia acabou sendo dirigido por nós mesmos
e eles não ficaram satisfeitos. Não é só a Unidade Sindical que está queimada no ABC. O
MDB também. O MDB ficava pressionando a gente, que tava na hora de parar, que
precisava parar a greve etc.   Mas agora é que vamos fazer uma avaliação de tudo isso e
vamos fazer uma prestação de contas, desde o dinheiro até os conchavos. Vamos saber
direito quem ajudou e quem atrapalhou. E isso vai ser divulgado
abertamente.”(Seminário das Oposições Sindicais, 10 e 11 de maio de 1980. in Dossie  CPV 

ENOS E ENTOES 1979- 1980  CPV MARÇO 1995).

Essa avaliação, na verdade, nunca foi tornada pública. Todavia é possível inferir que as
praticas e avaliações da unidade sindical causavam constrangimentos e o conseqüente
afastamento dos sindicalistas do ABC. A evidência dos dois comitês de solidariedade,

com uma identificação clara com aquele que funcionava na Assembléia Legislativa,

formado principalmente por setores da Igreja Católica, as oposições sindicais e os
agentes próximos ao Partido dos Trabalhadores, abria espaços para um
aprofundamento do debate e um alinhamento que vinha sendo ensaiado no interior do
Entoes. Na tentativa de perceber essa aproximação é que procurei acompanhar como o
debate vinha ocorrendo no Entoes. Encontrei  uma diversidade de idéias e proposições,

nem sempre convergentes. Em geral, os caminhos apontados, nos vários temas trazidos
á tona, evidenciavam diferenças profundas em relação à trajetória da  Unidade Sindical. 
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A perspectiva encontrada  passava por uma
valorização da autonomia da luta dos
trabalhadores e da independência no que
se refere à organização:  

“os trabalhadores sabem cada vez mais que
nada podem esperar do governo e dos
patrões. Sabem que só podem contar
coma força de sua organização
independente e coma solidariedade de
seus companheiros. É isto que o avanço das
lutas tem demonstrado. E é nesse avanço
que os trabalhadores levam à falência a
estrutura sindical atrelada ao Estado, e na
grande maioria das vezes dominada por
pelegos aliados aos patrões. Os
trabalhadores têm encontrado as mais
diversas formas de organização para o
enfrentamento desses entraves: comandos
de greve, oposições sindicais, comissões de
empresas, fundos de greve.”(Encontro
Nacional dos Trabalhadores em Oposição a
Estrutura Sindical - Convocatória Regional
S. Paulo, Dossie CPV  Op. cit. .)
 Essa compreensão advinha da experiência
concreta, vivenciada no movimento num
passado recente - daí a valorização de
todas as formas de organização - , mas
também de uma descrença generalizada
em relação às ações do Estado, que, por
meio do Ministério do Trabalho, promovia
intervenção nos sindicatos, destituição e
cassação de diretorias eleitas e repressão
violenta contra os movimentos grevistas. 

Se   para alguns setores, a luta contra tais
situações - colocada genericamente  como
luta pela liberdade e autonomia sindicais -

dar-se-ia a partir de um reordenamento
jurídico-institucional, para outros,

começam a ganhar expressão elaborações
no sentido de fortalecer experiências de
organização, sem se reivindicar   fórmulas
ou modelos, mas baseadas naquelas já
presentes no movimento. A partir desse
entendimento observa-se o aprendizado
adquirido pelos trabalhadores: “....,através
de situações concretas surgidas na luta
contra a política de arrocho salarial, largas
parcelas das classes trabalhadoras
aprenderam, entre outros ensinamentos
que o atrelamento e o peleguismo são
juntamente com as leis e as forças
repressivas, os principais instrumentos que
o governo e os patrões dispõem para
reprimir os movimentos reivindicatórios."

(Tese da Posição Majoritária dos
participantes do Entoes RJ, maio 1980
Dossie CPV  op. cit).

[3] Idem.

Esse viés de análise vinha acompanhado do
sentido de novidade  para a sociedade e para
oes trabalhadores de maneira especial:  
“Essas novas experiências vividas por milhares
de pessoas, que até recentemente não
tinham uma participação ativa na vida
política e social do país, foram uma escola de
aprendizado político. Delas surgiram novas
lideranças, fortaleceram-se as entidades de
massa e estimularam-se a criação de novas
formas de organização do
movimento, gerando novas experiências de
utilização dos sindicatos e dos organismos de
base nas empresas e nos bairros para a
mobilização dos trabalhadores,” (IDEM).

Significava   reconhecer a capacidade dos
trabalhadores de fazer política   de acordo
com seus interesses ou necessidades
próprias, o que, no limite, se contrapunha
frontalmente à concepção de uma direção
“consciente”, externa ao movimento, o que 

redefinia a idéia de autonomia, agora
colocada não só em relação ao Estado, mas a
partir da experiência própria da classe
trabalhadora no seu dia-a-dia, do seu saber
fazer, e da sua capacidade de fazer e de se
organizar. 
Ao tratar o momento como introdutor de
novas experiências no que se refere à
organização , evidenciava-se a perspectiva de
ruptura com o passado, ou ainda com
modelos que reivindicavam uma
determinada “tradição” ou “experiência
política” no movimento operário/sindical.
Infere-se que o diálogo estava sendo travado
com o PCB que reivindicava para si, por meio
da Unidade Sindical, a capacidade de
direção,  calcada na sua “história”  e no  papel
exercido antes do golpe de 64. O suposto de
tal interpretação está em compreender o
movimento pós-64 como operando “quase na
clandestinidade”, propiciando, com isso um
intenso trabalho e mobilização de base com
manifestações localizadas e greves
relâmpagos, operações tartaruga etc. O
desenvolvimento desse trabalho lento     teria
permitido, segundo essa análise,   “que as
movimentações por categorias tomassem
vulto e atingissem o nível da ação de massas”,

e não uma história acumulada de
organização apenas no interior dos
sindicatos, como reivindicava a Unidade
Sindical. 
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Essas experiências propiciavam, para esses setores, um novo campo de atuação e de luta,

descobrindo novos agentes, que vivenciavam o cotidiano de uma sociedade excludente, e
que, por isso, buscavam também sua expressão política, o que a rigor constituía uma
experiência de classe, não só no interior da fábrica, mas advindas de vivências comuns, 

expressas na solidariedade e no apoio às lutas sindicais: 

 “a vinculação entre o movimento popular e o movimento sindical foi apontada pelas greves
do ABC e São Paulo. O intenso apoio assumido pelos bairros populares na sustentação das
greves revelou algo que deve ser fortalecido: o entrosamento entre a luta dos moradores e
dos trabalhadores, numa perspectiva de união dos setores populares em torno da classe
trabalhadora.” (IDEM)

 Cumpre ressaltar que a atuação concomitante de militantes nos movimentos populares e no
movimento sindical já era uma prática bastante consolidada, especialmente na cidade de
São Paulo, com forte presença dos militantes católicos e de diversos grupos de esquerda
conforme assinala Vera Telles. (A esse respeito ver artigo publicado pela autora: Anos 70:

experiencias,práticas e espaços politicos in Kowarick Lucio (org.) As Lutas Sociais e a Cidade,

Paz e Terra, 1994. SP). Silvio Caccia Bava (A luta nos bairros e a luta sindical   in Kowarick)

assinala ainda que a experiência e a presença dos diversos segmentos populares, no apoio à
greve do ABC de 1980, teriam contribuído sobremaneira para a politização  desses
movimentos, criando condições  para que se utilizassem das reivindicações específicas para a
compreensão do quadro mais geral da sociedade. A novidade aqui estaria no fato de que a
presença e o apoio dos movimentos populares demonstrarem para as lideranças sindicais a
perspectiva de uma atuação conjunta mais duradoura - porque não dizer suscitar uma
prática classista mais definida - despertando para formas de organização que ultrapassassem
os limites restritos dos sindicatos.  Nesse sentido, começam a ganhar expressão os impasses
que vinham sendo colocados pelo   movimento operário/sindical, conforme se pode
depreender das declarações de Luís Inácio Lula da Silva ao deixar a prisão:  “São Bernardo -80
marca um salto de qualidade do novo sindicalismo brasileiro...Nossa campanha salarial
deixou claro, para os trabalhadores, de que lado estão os patrões e o governo. Desmistificou o
discurso das autoridades que queriam ser tutoras do povo. Obrigou os empresários tidos
como liberais a arrancarem a máscara. Mostrou aos trabalhadores que eles terão que lutar
muito para conseguir as coisas. A luta não deverá ser apenas ao nível reivindicativo,

econômico. Deverá ser também ao nível social   e político ...daí a necessidade de a gente se
organizar sindical e politicamente. Temos de conquistar nossos direitos e nossa liberdade.

Não vamos ganhar nada de ninguém.”(Silva Luis Inacio ( Lula) Entrevistas e discursos São
Bernardo do Campo, ABCD Soc. Cultural, 1980) . Talvez se possa dizer que resida aqui uma
percepção de que os caminhos que vinham sendo traçados, no plano da política, não
interessavam aos trabalhadores, e de que as saídas propostas significavam a manutenção de
um estado de coisas que impedia mesmo a sobrevivência de milhares de pessoas e de que
era possível propor um modelo social diferenciado que respeitasse a vontade e os anseios da
maioria. Esse debate reforça a importância da organização dos trabalhadores pela base, a
construção de organismos independentes, e a questão da organização político-partidária. 

 Muitos dos envolvidos na greve já estavam empenhados na organização do Partido dos
Trabalhadores, daí a conclusão de diversos autores[5] de que a opção preferencial destes
setores - sindicalistas, setores da Igreja Católica, grupos de esquerda - passava pela
organização do partido com características diferenciadas dos modelos tradicionais   e que
assumisse, no plano institucional, as reivindicações de autonomia de organização dos
trabalhadores.  A proposta de organização de um partido dos trabalhadores, de fato,  surgiu,

num momento   em que, em decorrência das experiências vivenciadas e dos resultados dos
movimentos grevistas no período 1978-1980, com todas as suas seqüelas , os trabalhadores
viam a necessidade da articulação e unificação de seus movimentos. 
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Essa articulação e unificação, entretanto, jamais significou um desrespeito à autonomia
dos movimentos, ao contrário, definido como principio em todos os seus documentos, 

esta seria uma marca registrado do partido , e talvez residisse ai a maior novidade em
relação às práticas políticas dos partidos da esquerda tradicional.  Pode-se dizer, também,

que o surgimento do PT, naquele momento histórico, representava uma viva crítica aos
modelos partidários então existentes. A partir de um questionamento profundo sobre a
política de cúpula, que se resumia apenas aos enfrentamentos dentro do aparato do
Estado. A forma de organização proposta buscava transformar a política como atividade
quotidiana dos grandes contingentes, produzida na sociedade e para a sociedade, através
da ação direta dos diversos sujeitos.

Assim, a proposta de um partido nascido de baixo para cima estava voltado para a
organização das lutas nas fábricas, nos bairros , nas escolas, no campo, nos sindicatos,

enfim, um espaço aberto do qual participassem todos os trabalhadores, em que as
decisões fossem tomadas e discutidas amplamente com todos os filiados.   De fato,

chamou atenção, nesse momento, o rápido processo de arregimentação de militantes e a
filiação de quadros, e o esforço do Partido dos Trabalhadores para cumprir as
determinações legais, já que o manifesto - programa de fundação do partido -  havia sido
lançado apenas em fevereiro de 1980, o que evidenciou um grande entusiasmo em torno
da proposta por parte de diversos setores sociais, que ia dos trabalhadores organizados
em sindicatos, os militantes de   movimentos populares, passando por intelectuais que
nesse momento promoviam amplos debates e revisões acerca dos métodos tradicionais
da política, e mesmo dos supostos teórico-metodológicos de análise social.  
A impressão é de que esse fato tendia a deslocar o debate e os diversos setores presentes
no movimento operário/sindical começam a se pronunciar de uma maneira mais clara
sobre o novo partido. O jornal Voz Operária de junho de 1980, fazia a seguinte colocação a
respeito do lugar da nova organização que surgia e era objeto de tantos esforços:   

“há um enorme espaço político na sociedade brasileira a ser ocupado por um grande
partido de trabalhadores, amplo, aberto democrático e de massas. Há espaço para um
partido moderno- fruto das relações sociais de produção modernas - e modernizante,

situado no espectro ideológico à direita do Partido Comunista, uma vez que não coloca
explicita  abertamente a questão do socialismo. Predominasse o ultra-esquerdismo e
ele nunca ultrapassaria a condição de seita.”(Jornal Voz da Unidade , ano n. 10, junho
1980).

  O editorial saudava a proposta do partido, já que, na avaliação desta tendência, o
propósito era generalizar e estender a experiência concreta de São Bernardo do Campo,

ou seja,  interpretavam a proposta partidária como extensão das reivindicações sindicais,

e “a tomada de consciência” por parte de setores do movimento operário de “superar” a
estreiteza da luta puramente sindical, “mesmo porque esta é incapaz de , por si só, nos
fazer alcançar a democracia”. (IDEM).
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No entanto, no interior desta corrente, as opiniões sobre a organização de um partido
com essas características era objeto de inúmeras controvérsias - mesmo porque é
duvidoso que o PCB aceitasse um concorrente no seu campo preferencial de atuação.

Num longo artigo, publicado no Correio Sindical da Unidade, em julho de 1980,

Hércules Corrêa, identificado como veterano dirigente sindical; com o título Sindicato e
Partido, procura expor sua visão sobre o PT, que podemos julgar não ser   puramente
individual, se considerarmos o papel do autor na articulação da Unidade Sindical e sua
influência entre um grande numero de dirigentes sindicais. O artigo começava por
definir a missão fundamental das entidades sindicais como sendo a de “defender as
reivindicações econômicas dos que vivem de salário.” Não obstante tal definição,

procurava ressaltar que, ao defenderem as reivindicações econômicas, as entidades
sindicais faziam-no por uma ação política e avançavam na defesa da reivindicações
políticas, mas que “essa ação política não pode se determinada pela orientação de
qualquer partido.” Estabelecendo a diferença nas esferas de atuação, e considerando
os “limites” da ação das entidades sindicais, o autor considerava a pluralidade de
opções políticas entre os trabalhadores, para concluir: 
 “Daí, tentar formar um partido político apoiado nos sindicatos, como é o caso do PT ou
vincular entidades sindicais a partidos políticos pela filiação de seus dirigentes,

conforme vem ocorrendo no caso do PMDB, é contribuir para impedir o avanço da
unidade sindical e política dos trabalhadores e torpedear a unidade já conquistada.

Além do mais, esses atos abrem caminho para o estabelecimento da pluralidade
sindical segundo os partidos políticos existentes.”(Publicado no Jornal Correio Sindical
de Unidade, n.13, julho 1980).

A opinião do autor baseava-se fundamentalmente numa “experiência passada”,

reivindicada a partir da “velha tradição” no movimento operário/sindical:  “porque já
praticamos atos semelhantes no passado e isso causou sérios prejuízos às entidades
sindicais e , além disso, nossa experiência indica que a orientação do partido político
que pugna pela emancipação dos trabalhadores só
tem passagem ou só se materializa quando se desenvolve   e consolida a unidade
sindical e política dos que vivem de salário.”(IDEM). 

  O aspecto a ser ressaltado diz respeito a formação do PT, como um elemento de
divisão no movimento operário/sindical,   se considerarmos que a perspectiva
observada   até então, era no sentido da consolidação de uma central sindical
construída a partir da entidades sindicais, como objetivo maior   a ser alcançado no
plano da organização. Ora, o PT surgia na sua própria formulação, e aparecia como
uma articulação nacional capaz de aglutinar no seu interior as diversas aspirações e
lutas populares, incluindo   o movimento sindical, esvaziando, dessa forma, a
perspectiva de uma central   que se limitasse apenas a “representar”   o movimento
sindical. 
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Já dissemos que a introdução de novos elementos - uma presença forte do movimento
popular no cenário político, com decisivo apoio   ao movimento sindical e a formação de um
partido político fora do arcabouço inicial projetado - acaba por promover - pelo menos de
imediato -   um deslocamento do debate acerca da formação da central sindical, obrigando,

com isso, que todos os setores debatessem ou pelo menos se pronunciassem sobre os novos
temas, na tentativa de buscar definições, em especial sobre autonomia dos movimentos em
relação aos partidos políticos.  Assim,  torna-se bastante significativo o encontro da ANAMPOS,

realizado em julho de 1980, em Taboão da Serra - SP, cujas conclusões receberam o nome de
Documento de São Bernardo. Os temas básicos definidos para este encontro foram
justamente: a relação entre partido político e movimento popular e os rumos do Sindicalismo
Brasileiro, o que evidenciou a preocupação desse setor   de ampliar e dar nova conotação ao
debate.  Alguns apontaram como característica desse encontro a forte presença de
representantes de movimentos ligados direta ou indiretamente à Igreja católica, chegando
mesmo a concluírem que o temário do encontro representava a necessidade de uma
definição destes setores católicos. Não se pretende aqui negar esta ou aquela influencia, mas
insisto que tais proposições constituíam-se, na minha avaliação, como necessidades
colocadas pelo próprio movimento, e vinham de sua própria dinâmica, já que ocorriam num
momento em que várias lideranças sindicais faziam suas opções partidárias, e mais , buscava-

se uma nova definição da prática política e do lugar desse “fazer política”, porque,se
questionava profundamente o “projeto de abertura”, bem como os métodos tradicionais e o
direcionamento pretendidos pelos setores “liberais”.  Acredito que um dos avanços do
encontro estivesse na definição daquilo que afinal configurava-se como movimento popular, e
a inclusão aí do próprio movimento sindical , porque  redefinia o conteúdo da luta de classes
no país, rompendo com a clássica tradição da esfera capital/ trabalho limitada ao espaço
fabril:  “Por movimento popular entendemos as formas de mobilização e organização de
pessoas das classes populares diretamente vinculadas ao processo produtivo, tanto na
cidades como no campo. São movimentos populares as associações de bairros da periferia, os
clubes de mães, as associações de favelados, os grupos de loteamento clandestino, as
comunidades de base, os grupos organizados em função da luta pela terra e outras formas de
lutas e organizações populares. É também parte integrante do movimento popular o
movimento sindical que, pela sua própria natureza, possui um caráter de classe definido pelas
categorias profissionais que o integram.” (Doc. de S. Bernardo, jul. 1980. CPV, ENOS e ENTOES
1970-1980, CPV, março 1995). Esse entendimento permitia   sistematizar a idéia que circulava
no interior do Entoes- que propunha uma aliança preferencial com o movimento popular - e
resgatar a experiência do apoio recebido nos movimentos grevistas realçando nos diversos
movimentos a sua perspectiva classista: “nos últimos anos, o movimento sindical tem
encontrado nos bairros, animados pelos movimentos populares, um campo de apoio e de
trabalho decisivo a sua organização e lutas. Ao mesmo tempo, a repressão e o controle direto
dos ambientes de trabalho, fazem com que o bairro seja um local de mobilização do próprio
movimento sindical. Nesta interrelação, o movimento popular adquire sempre mais um
caráter de classe, pois assume como suas as lutas dos trabalhadores. Foi o que se viu
recentemente na greve do ABC Paulista.”(IDEM). Entender os diversos movimentos, no seu
caráter de classe, significava ainda uma discussão sobre a política, o lugar que esta ocupava,

bem como a possibilidade de forjar novos canais de participação:  “as lutas reivindicatórias
travadas nos últimos anos pelo movimento popular nos bairros, na zona rural e nos sindicatos,

revelam a necessidade   de um canal de representação, mobilização e expressão política. A
estrutura social agravada pela conjuntura do país impõe às classes populares a necessidade
de articularem suas lutas específicas com a luta política entendida, não apenas como atuação
parlamentar, mas sobretudo como um fator de organização das classes populares capazes de
em busca de sua libertação, transformarem o sistema político., econômico e social que nos
domina e criarem seu próprio projeto social alternativo ... chamamos de partido político a este
canal de expressão, mobilização e representação políticas, capaz de contribuir para libertação
das classes populares.”(IDEM)
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Anampos  fez a diferença na organização 
dos trabalhadores



A   discussão no interior da ANAMPOS propunha um
trabalho no sentido de vencer os preconceitos,

presentes nos meios populares que viam a política
como “coisa de profissionais” com a qual a população
não se relacionava diretamente. Criticava ainda
aqueles setores “que teoricamente se identificam
com o movimento” , mas “agem de fora para dentro”,

ou de “cima para baixo”, como seres dotados de toda
ciência política a ser mecanicamente infundida na
consciência popular”. 
 Para contrapor tais concepções propunha a prática e
a educação políticas como um direito, que não se
limitava às “grandes questões”, objetos de debates
técnicos, mas constituíam-se num processo de
engajamento social que: 

“sem ser excludente - passa por diferentes etapas,

desde a mais simples luta pela água no bairro ou pela
defesa da posse da terra, até a elaboração de um
projeto político alternativo. A atividade partidária não
deve ser exclusiva e jamais desvinculada do trabalho
de base e da inserção do militante nos movimentos
populares.”(IDEM).

Essa discussão norteava o debate sobre a
necessidade das classes populares terem o   seu 

partido político cujos princípios tivessem : 

“suas raízes na pratica, inclusive histórica dos
movimentos populares, tendo em vista a tomada do
poder a serviço da construção de uma sociedade sem
opressores e oprimidos.”(IDEM)

 Baseado em tais princípios  é que se definia o caráter
de tal organização. Ressaltava-se a necessidade de
uma prática democrática em que o poder de decisão
estivesse nas mãos dos trabalhadores do campo e da
cidade, que assumisse de fato os interesses populares
e que não se fixasse somente na luta parlamentar ou
desse prioridade a ela. No que se refere à relação
entre partido político e movimentos populares, o
encontro reforçava a ideia de autonomia destes
últimos, pugnando ainda para que a luta partidária
não se confundisse com a luta sindical: 
“ao pretender unificar as bandeiras de luta levantadas
no campo e na cidade, o partido não deve pretender
açambarcar os movimentos que encarnam ou
hasteiam estas bandeiras.”(IDEM).

A tônica do encontro foi, portanto, o debate em torno
da questão partidária,   refletida   sobre as
experiências   vivenciadas no interior do movimento,

em especial naquilo que dizia respeito ao papel
desempenhado pelos vários partidos políticos. Pode-

se observar que, em muito, o encontro refletia
proposições levantadas por diversos setores, e em
geral recorria nos seus exemplos à greve do ABC de
1980, de onde projetava seus desdobramentos e os
seus objetivos.  
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Além de buscar a interligação do
movimento sindical com outras
organizações populares-   definidas por
critérios do próprio grupo -, a
intensificação da relação sindical campo e
cidade fora tratada no sentido de detectar
pontos comuns de interesses que
pudessem unificá-los, concluindo daí que
a reforma agrária “é uma luta que não só
contempla os trabalhadores rurais como
ainda os urbanos”. Os “rumos prioritários”

permitiram propor objetivos a serem
alcançados; destes destaco alguns que me
parecem importantes, diante do quadro e
da dinâmica em que vinham se
apresentando dentro do próprio
movimento, por diversos setores:

“- lutar por uma nova estrutura sindical,
democrática e autônoma, utilizando-se de
todas as iniciativas propícias para tal,
inclusive, como a criação de uma central
única dos trabalhadores; - Realização de
uma Conclat que seja a expressão
democrática do movimento sindical do
campo e da cidade. Os encontros dos
trabalhadores em oposição à estrutura
sindical devem ser incentivados e
apoiados, na medida em que se trata de
iniciativa democrática e sindicalista; - lutar
por um modelo econômico alternativo de
interesse dos trabalhadores fruto da
expressão de sua vontade, e pela alteração
da atual legislação-social, eliminando-se o
seu caráter repressivo, através da
participação do povo na discussão e
elaboração de nova legislação. “ (IDEM).



O significado desses pontos reside no fato de se tentar   aglutinar amplos setores que
até então  atuavam dispersos, principalmente no interior do Entoes. O que demonstra, 

uma definição mais clara do perfil que assumiria a ANAMPOS. 

 Vito Giannoti e Sebastião Neto afirmam que de inicio “houve a tentativa de puxar para
a ANAMPOS os sindicalistas a área chamada reformista, como Arnaldo Gonçalves,

presidente dos metalúrgicos de Santos e dirigente do Partido Comunista Brasileiro. A
ideia era ganhar os reformistas e fazê-los se distanciar dos pelegos.”(Giannoti Vito e
Neto Sebastião, Cut por dentro e por fora, Petropolis, Vozes, 1990, pg. 35).

Essa tentativa estaria demarcada apenas no Encontro de Monlevade, em que   a
discussão teria ocorrido em torno de princípios gerais, com a participação de
dirigentes sindicais próximos ou diretamente ligados ao PCB e à Unidade Sindical. Essa
participação já bastante restrita no Encontro de São Bernardo, desapareceria nos
encontros posteriores. Na direção contrária, a presença das oposições sindicais e de
agentes de movimentos populares. Daí se observar nas discussões e resoluções mais
próximas das concepções defendidas por estes últimos, e cada vez mais discordantes
daquelas expressas no interior da unidade sindical.  Esse afastamento progressivo da
Unidade Sindical, relaciona-se a uma clara tentativa do núcleo central da ANAMPOS de
priorizar a discussão partidária - embora esta não apareça de forma tão explicita - e
promover no seu interior os setores potenciais para a consolidação desse projeto
político. 

 Assim,  observa-se que o incentivo a uma aliança com os setores populares, o estímulo
aos encontros em oposição à estrutura sindical, e mesmo a perspectiva de luta por um
“modelo econômico alternativo de interesse dos trabalhadores, faziam parte de um
programa que se esboçava no núcleo de formação do Partido dos Trabalhadores.E 

talvez, se possa dizer , que a prioridade desses setores era nesse momento a
consolidação do partido, movidos pela expectativa de que este aglutinaria no seu
interior os diversos movimentos, constituindo-se, dessa forma, no espaço de expressão
das várias reivindicações.  Nesse sentido, porém, constata-se que é a tímida a discussão
sobre a Conferencia Nacional das Classes Trabalhadoras, limitando-se a uma menção
de que esta seja “expressão democrática” do movimento, sem contudo, esboçarem-se
ações para que se concretizasse tal proposição, o mesmo ocorrendo em relação à
criação de uma Central Única dos Trabalhadores. 

  A ausência de uma elaboração sobre esses temas acirrou a crítica feita pelos
integrantes da Unidade Sindical, embora estes preferissem atacar a forma de
organização do encontro:  “É lamentável que dirigentes sindicais experimentados
tenham se deixado envolver por iniciativa tão estreita, que nada tem a ver com a
democracia operária. É possível que as propostas ali aprovadas sejam corretas
correspondam ao consenso do movimento sindical. Mas , a forma como foi organizado
o encontro, alijando a maioria dos sindicatos e a partir daí pretender falar em nome do
movimento sindical, reflete uma prática antidemocrática, golpista, entranhada na
sociedade brasileira, da qual os mais representativos dirigentes não conseguem se
safar.”(Correio Sindical de Unidade, ano III, n.14, agosto, 1980)

  A crítica, mais uma vez, fundamentava-se nas idéias - um tanto quanto vagas -de
democracia e unidade:  “Se a democracia é hoje uma exigência de todos os segmentos
da sociedade, ela interessa muito mais à classe operária. Por isso mesmo, devem as
lideranças do movimento operário e sindical não ter medo de exerce-la. Só a
democracia e a unidade interessam à classe operária.”(IDEM).
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É possível dizer, então, que a realização desse encontro, aliada às fissuras causadas pela
greve do ABC de 1980, significou o afastamento definitivo de um bloco significativo de
dirigentes e militantes da Unidade Sindical, ao mesmo tempo que fortalecia a
articulação em torno do ENTOES, nesse momento, o fórum de debate sobre as
questões estritamente sindicais. 

  Esse fortalecimento, no entanto, conservou inúmeras ambigüidades que se faziam
presentes desde sua gestação. O consenso dava-se na necessidade de se combater a
estrutura sindical, sem, contudo, se especificarem as formas de superação dessa
estrutura, limitando-se ao reconhecimento da necessidade de atuação nos sindicatos e
de valorização de “novas formas “ de organização.

Neste aspecto, o Entoes tornou-se um palco de acirradas disputas entre as várias
tendências, que   aí se faziam presentes. Os vários encontros realizados, tanto nos
estados como a nível nacional, refletiam o choque de posições, as mais variadas,

conforme avaliação feita pelos delegados do Rio de Janeiro: 

  “foi privilegiado o embate político, discussão e confronto de ideologias, fato este que
marginalizou a maioria dos presentes do plenário e impediu a materialização da 

grande potencialidade do encontro em vista ao fortalecimento da luta sindical;
companheiros que tinham condições, se omitiram na hora do debate, várias propostas
aprovadas foram sectárias e com certeza não expressaram a maioria do plenário; faltou
programa mínimo de lutas; a preocupação com o aspecto organizativo manifestou
uma mentalidade cupulista.”(Relatório da Reunião de Delegados do Rio de Janeiro,

12/10/1980.Dossie CPV ENOS e ENTOES - 1979-1980 CPV março 1995).



Acompanhando as várias teses apresentadas, bem como os
vários encontros realizados, podem-se perceber as diferenças não
só táticas, mas estratégicas, tanto em relação à Conclat, como à
construção de uma central e mesmo em relação ao próprio
Entoes.  As críticas à Unidade Sindical parecem ser o ponto
comum ao conjunto das forças presentes no Entoes. Em geral,
tais criticas apontavam as práticas cupulistas e autoritárias, bem
como a aliança com os setores conservadores como sendo a
principal característica dessa articulação: 

  “Na ausência de uma CUT e de intersindicais e por meio de
campanhas mentirosas contra os setores que se opõem aos
pelegos, alguns grupos reformistas, em intima aliança com os
pelegos, conseguiram organizar a chamada “unidade sindical’.....A
“unidade sindical vem se apresentando aos olhos de todos não
como contato e uma articulação necessária entre os sindicatos e
um meio de avançar a unidade do movimento. Ela se apresenta
como uma estrutura burocrática, cupulista e autoritária, como se
fosse dona do movimento e como se tivesse recebido delegação
das massas trabalhadoras para, através de reuniões fechadas, das
quais só participam alguns poucos dirigentes de sindicatos,

escolhidos, ditar o que se deve e o que não deve ser feito em cada
local e em cada acontecimento.”(Teses para um sindicalismo
combativo, Democratico e de Massas - Contribuição ao Primeiro
Encontro de Trabalhadores em Oposição a Estrutura
Sindical,julho 1980.DOSSIE CPV.).

 Se a característica apontada era consenso, o mesmo não se pode
dizer quanto ao relacionamento a ser travado com a Unidade
Sindical. Das teses apresentadas, encontrei quatro visões
diferenciadas, que jamais foram votadas em qualquer plenário, e
que, na falta de acordo ou consenso, eram sempre remetidas “às
bases” para que fossem discutidas..

  A primeira delas, a mais contundente, defendia uma posição
radical de forma: “a atuar firmemente dentro da Unidade
Sindical, no sentido de implodi-la, buscando transformá-la numa
verdadeira unidade sindical dos trabalhadores.”(Jornal o
Trabalho, n.76. 16/09/80)

 Essa mesma visão defendia ainda que o Entoes se constituísse
numa organização, com coordenações municipais, estaduais e
nacional, que fizesse frente à Unidade Sindical como organização
e à Conclat convocada por esta: 

  “O Entoes aglutina hoje as principais forças que lutam pela
organização independente dos trabalhadores. Ele tem uma
origem e uma qualidade completamente diferente da
Conclat.Esta estava marcada para este mês de setembro, mas foi
adiada para meados do ano que vem. Trata-se de uma
articulação erguida pela Unidade Sindical para conter o processo
de construção de uma central  sindical independente. A Conclat
é o caminho natural, a continuidade lógica da política da
Unidade Sindical que é a de sustentar a estrutura sindical oficial,
sob o argumento de que é possível alcançar a independência
mesmo com essa estrutura.” (IDEM).

R E V I S T A  C O S M O S  |  3 0

Prof. Paulo Roberto de
Almeida discutindo o sindicato

e o papel desse na luta de
classes no século XXI



Uma segunda concepção defendia uma posição no sentido de “participar na U.S.

defendendo sua ampliação às associações profissionais, com a participação das bases.

Lutar por mais participação dos sindicatos combativos e dos ativistas de base de cada

categoria, eleitos em assembléias e nos orgãos intersindicais.”(IDEM).

 A especificidade dessa proposta estava na luta por uma participação dos setores que,

embora organizados estavam fora da estrutura sindical oficial por força da legislação

vigente -como era o caso do funcionalismo público -.Mesmo considerando tal

especificidade, ela se aproximava de uma terceira que se expressava apenas pela

participação no interior da U.S., “mesmo reconhecendo ser um organismo de cúpula”. 

Uma quarta visão, que me pareceu a mais elaborada e que  prevaleceu na prática,

partia de uma concepção já explicitada sobre a necessidade “de combater a “Unidade

Sindical” enquanto um instrumento que vem servindo a uma prática cupulista,

burocrática, pelega e autoritária  e que por esse caminho pretende transformar-se num

comando ou numa central sindical sob controle dos reformistas e pelegos”, mas que

reconhecia a necessidade de contatos e articulações entre sindicatos, sindicalistas e

lideranças no sentido de viabilizar uma representação democrática dos trabalhadores.

Para tanto, a proposta caminhava  na perspectiva de : 

  “considerar a “unidade sindical como uma articulação na área sindical e onde for

possível e importante, a nossa participação dentro dela deve ter como finalidade atrair

para o lado do sindicalismo combativo e democrático setores que participam dessa

articulação e apoiam se comando e suas decisões iludidos com as campanhas

mentirosas dos reformistas e movidos pelo justo desejo de criar uma articulação entre

sindicatos, mas não toda uma estrutura burocrática e autoritária organizada para servir

à política de certos setores reformistas em aliança com os pelegos.”(Encontro de

Trabalhadores de Recife, setembro 1980, Relatorio in Dossie CPV).

  Essas diferentes visões   sobre a Unidade Sindical refletiam-se diretamente sobre o

debate a respeito da Conclat, já que esta era a principal articuladora da conferência.

Além daquela posição já exposta aqui, de rechaçar qualquer participação no evento,

outras duas visões apareciam nesse processo. 

A primeira propugnava que o Entoes  “se defina pela participação na organização do

Conclat, inclusive na elaboração do Regimento Interno e em sua realização e que

levem para a Conclat as posições combativas tiradas do Entoes, assegurando a

participação das Associações profissionais e que no Conclat os sindicalistas combativos

defendam , a realização de um próximo encontro nacional único convocado

claramente contra a estrutura sindical e preparado democraticamente a partir de

assembléias.”(IDEM).

Uma outra visão aproximava-se desta, ressalvando, contudo, algumas diferenças,

principalmente no que diz respeito à organização e participação no congresso: 

 “O Entoes deve chamar a U.S. para intervir no Conclat. Entrar no Organizado pela U.S.

para democratizá-lo. O Entoes afirma sua disposição de lutar pela reivindicações dos

trabalhadores. O Entoes que é pela Unidade de todos os trabalhadores deve se dirigir a

Unidade Sindical, principal articuladora do Conclat, chamando-a a participar das lutas 

definidas pelo I Entoes. Todas as forças do movimento sindical devem ser chamadas

pelo Entoes, a começar pela Unidade Sindical, a preparar um Congresso nacional dos

Trabalhadores para unificar suas lutas e construir uma CUTIE. Um congresso de

delegados de base, aberto a todos os trabalhadores e de suas entidades. “(IDEM).
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A diferença estava principalmente na

forma de participação. Enquanto que

para a primeira bastava uma ampliação

para a inclusão das associações

profissionais; a segunda almejava um

congresso “aberto a todos os trabalhadores,

eleitos na base” , não se restringindo a

participação da entidades, como propunha

a Unidade Sindical. 

A disputa de posições no interior do

Entoes, aflorada na realização do Encontro

realizado no Rio de Janeiro, gerou

descontentamento em praticamente todos

os setores, sem que isso significasse

nenhum esforço no sentido de unificar

posições, ao contrario acirravam-se as

críticas de parte a parte, conforme se pode

depreender das várias declarações 

colhidas depois do encontro. 

Os dirigentes sindicais atacavam as

oposições, numa posição semelhante

aquela assumida pela Unidade Sindical,

apontando o “paralelismo” e as posições

“estreitas” como fator nocivo ao

movimento, como se percebe nas

declarações de Olívio Dutra, presidente dos

Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, no

jornal o Movimento.: 

“Existem hoje no movimento sindical

brasileiro dois tipos de sectarismo : o

primeiro, presente no Entoes, da maioria

das oposições sindicais que nivelam  todos

os dirigentes sindicais, não distinguindo os

combativos; o segundo na Unidade

Sindical que considera todas as oposições

sindicais divisionistas. O que há de comum

entre ambos os sectarismos é a falta de

trabalho de base.”(Jornal O Movimento,

22/09/80).
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Já o Jornal O Trabalho, publicado pelo o grupo trotskista, sob a mesma

denominação, preferia enaltecer o caráter avançado do encontro, embora

reconhecesse a não aprovação de campanhas unitárias como fator bastante

negativo. Numa crítica aos sindicalistas presentes ( dirigentes de entidades)

afirmava que o princípio básico do encontro teria sido preservado, ou seja, a sua

própria continuidade e: 

 “não a sua destruição e simples incorporação à Conclat, como propunham alguns

delegados. Assim fica possibilitada a continuidade de um processo, um

movimento que se coloca no terreno da independência sindical e que busca a

unidade com todas as demais forças do movimento operário. E esse passo é

fundamental. “(Jornal o Trabalho,n.77, 22.09.80).

   O descontentamento generalizado, as criticas contundentes , as polemicas e

polarizações  no interior do Entoes, acabaram por inviabiliza-lo como articulação

que pudesse representar uma alternativa à política sindical desencadeada pela

Unidade Sindical, sepultando, com isso, uma articulação mais duradoura que

pudesse interferir de forma organizada na Conclat . 

 Por outro lado, essa desarticulação fortaleceu a proposta da Unidade Sindical,

que se lançou na construção e implementação desta, no interior dos sindicatos ,

federações e confederações sob sua influência, seja no debate do temário

proposto, na discussão de regimento interno, seja na sua estratégia de disputa de 

eleições sindicais com vistas a “democratizar”e “modernizar”a estrutura;

consolidando, assim ,sua posição hegemônica no movimento  operário/sindical,

permitindo-lhe, desta forma, um aprofundamento da política de alianças com o

setor conservador, os tradicionais pelegos do movimento.               
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Obrigado
Camarada,
Historiador e 
 Professor Paulo
Roberto de Almeida



AO MESTRE
 

Rodrigo Barbosa Lopes 

Doutor em História pela UFU e  Sócio-diretor da UNIPROF

Ao mestre,

São poucos os momentos que podemos fotografar e guardar de forma especial na

memória. Ainda me lembro do meu primeiro encontro com aquele que seria o

principal professor na minha vida.

Há quinze anos, em uma das mesas da universidade, eu aguardava um pouco

ansioso a chegada daquele que seria o único orientador que teria durante toda a

minha caminhada acadêmica. Era maio de 2005, e mal sabia o quando aquela

conversa significaria para mim, sobretudo naquele ano.

Não havia nele a vaidade da aparência, de buscar um vocabulário difícil, de tentar

impressionar com citações específicas. Não havia economia em sua objetividade.

Até aquele momento, só conhecia professores que, quando falavam, era possível

perceber notas de rodapés desnecessárias e enfadonhas. Enquanto outros

escondiam a insegurança atrás de referências bibliográficas, o professor ali em

minha frente não parecia se preocupar em ‘ser inteligente’ para mim. 

Aprendi a partir daquele dia, e essa jornada se estendeu até abril de 2016, que há

formas de se construir/produzir conhecimento de modo que o “olhar acadêmico”

não esteja sobre a sociedade, mas alinhado, próximo, a partir de como homens e

mulheres elaboram suas formas de viver e significar o mundo.

Aprendi muito mais do que o universo acadêmico pode ensinar. O Professor

Doutor Paulo Almeida contribuiria na minha vida com algo muito além de

calhamaços teóricos – saberia me orientar a partir de um saber acadêmico em

como podemos nos tornar pessoas melhores. Poucos depois daquela primeira

conversa, me disse algo que não me esqueceria:

‘Rodrigo, pense seus próximos dez anos. Você pode alcançar mais que a

graduação.’ 

Vim de uma família simples, fui o primeiro a entrar em uma universidade e não,

certamente não me imaginava naquele momento com algo além do diploma.

Ninguém nunca havia me dito que eu seria capaz sequer de entrar em uma

universidade. Imagine, um filho de caminhoneiro e dona de casa, ter uma titulação

de mestre ou doutor? Aquilo soava estranho, me assustava, mas ao mesmo tempo

tornou-se um combustível.  Alguém que eu admiro me dizer que eu seria capaz de

algo além de uma graduação?
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Em janeiro de 2006, algo muito forte e marcante havia acontecido em minha vida. Em

uma única semana, perderia a minha companheira e me tornaria pai, num destes

golpes que a vida lhe dá e que transforma tudo ao redor. Minha filha, recém nascida,

era fruto de uma gravidez desconhecida, e a mãe não sobreviveu as complicações. Com

20 anos, aprendi a ser pai e a caminhar sem a mulher tão importante em minha vida. 

Poucas semanas depois, quando tudo é ainda muito difícil e todos voltam a sua rotina

normal, eu me sentia completamente deslocado. Não pensava mais em continuar a

faculdade, não queria continuar nada. Estava em casa, calculando de fato o que

precisava, quando o telefone tocou. 

‘Alô, Rodrigo?’

Era ele, o ‘Paulinho’. 

Entre muitas coisas que me disse naquela manhã, novamente uma ficava gravado.

‘Cara, não pare. Não desista dos seus objetivos. Você tem muita coisa pela frente e você

vai conseguir se levantar novamente’.

Ninguém havia feito aquilo até então. Todos me olhavam com pena, compaixão e até

determinado ponto aceitavam minhas desistências. O Paulinho não. Teve a

sensibilidade de não desistir de mim, de aceitar todas as minhas dificuldades daquele

período e, sobretudo, de acreditar.

Quem acreditaria que um ‘menino’ de 20 anos seria capaz de superar a perda da

companheira e ainda se tornar pai, assumir a criação de um bebê e continuar uma

graduação, com pesquisa em bolsa e tudo mais? Difícil saber. E mais difícil ainda

lembrar que vivi tudo isto. Eu não acreditei que conseguiria por muitas vezes. O

Paulinho parecia não se preocupar se conseguiria ou não. Parecia apenas se preocupar

com a pessoa ali, em questão, e dizer na hora certa para ir. 

‘Vai lá, lute contra tudo isso, e volte com sua pesquisa feita’. Foi o que fiz, e sempre com

a sensação de querer fazer mais.

Há diversas outras lembranças que posso enumerar aqui, mas uma também tem um

lugar privilegiado na minha memória.

O ano era 2010, e acabava de perder o emprego. Estava sem lugar para morar, sem

condições de manter minha filha e sem estrutura emocional. Já havia conseguido uma

vaga no mestrado, e estava atrasado de todas as formas.
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Talvez o Doutor Paulo Almeida não saiba,

mas naquele dia me dirigi ao campus

universitário para pedir a desistência da

pesquisa, pois precisava buscar algum

trabalho que pudesse me sustentar – a mim, e

a minha filha. Mas não foi isso que aconteceu.

Ele me cobrou apenas uma coisa: coragem. 

Novamente, acreditava que conseguiria

concluir o mestrado e quem sabe ir mais

longe. Dividiu comigo minha ansiedade, meu

medo, mostrou que a minha aflição não era

casual. Mas me lembrou de que não seria fácil

mesmo, se quisesse conquistar o que eu

gostaria de ter. 

Um ano depois, concluiria meu mestrado e

me matricularia no Doutorado. Sempre

busquei oferecer meu melhor, pois de

alguma forma, quis estar ao nível de tudo

aquilo que recebia. Fui cobrado, criticado, por

diversas vezes tive textos rejeitados. Mas

sempre soube que ali a cobrança era para

alcançar o que eu poderia ter. 

Por estar sob a orientação por tantos anos,

pude conhecer um pouco mais do Dr. Paulo

Roberto de Almeida, a quem aprendi a

chamar de Paulinho. Aprendi com ele muito

mais do que ser historiador, e tive a

percepção direta de como acreditar em si e

nas pessoas pode fazer importante diferença. 
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Por fim, a lembrança que talvez tenha sido uma das melhores da minha

trajetória acadêmica, que por um tipo específico de humor que

compartilhamos, cairia no dia primeiro de abril de 2016.

 Pouco mais de dez anos depois de termos nossa primeira conversa, no mesmo

prédio, estava ali defendendo minha tese de doutorado. Minha família e amigos

estavam lá naquele dia, e claro, estava com medo. Sei esconder bem esses

sentimentos, mas o Paulinho sabia quando eu estava assustado.

Claro, era primeiro de abril.

Claro, ele não renunciaria à oportunidade. Claro, a minha avozinha não

suportaria a brincadeira e infartaria. Claro, não houve ‘trote’ de primeiro de abril.

Mas toda a situação ilustra essa percepção de que ser professor titular de uma

das mais importantes universidades do país não o faz maior do que é. Ser, antes

de tudo, despido dessa vaidade enfadonha, aborrecida e sisuda não combina

com ele. Sabia desmontar a vaidade acadêmica com a ironia inteligente,

acirrada e difícil de se desviar. Desarmava bombas teóricas com frases curtas e

diretas, destoando daquele clima hostil da universidade – que expulsa ‘gente

comum’ do seu intramuro. Universidade deveria ter essa essência, de se

aproximar de homens e mulheres de um cotidiano, pela linguagem, pela

consciência, pela prática. 

Paulinho fez/faz isso, e acreditou que um filho e neto de gente simples poderia

ir mais longe que seus pés, mãos e sonhos alcançariam. Teria ido tão longe?

Nunca saberei, pois o se não escreve história. 

Ao acreditar, o professor faz muito mais do que transmitir conhecimento – ele

constrói pontes, possibilita o que é impossível ser realizável. 

 

Ao meu mestre, o meu muito obrigado.
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* A r t i g o  p u b l i c a d o  c o m o    h o m e n a g e m  a o   P r o f .
P a u l o  R o b e r t o  d e  A l m e i d a
O  p r e s e n t e  t r a b a l h o  f a z  p a r t e  d o  l i v r o  " A  c o l e ç ã o  s e s q u i c e n t e n á r i a
c o m o  l u g a r  d e  m e m ó r i a :  M o n t e s  C l a r o s  p o r  s e u s  m e m o r i a l i s t a s " .

R E J A N E  M E I R E L E S  A M A R A L  R O D R I G U E S

D O U T O R A  E M  H I S T Ó R I A  P E L A  U F U  E  D O C E N T E  N A
U N I V E R S I D A D E  E S T A D U A L  D E  M O N T E S
C L A R O S / U N I M O N T E S

MEMÓRIAS DE MONTES CLAROS EM SERÕES
MONTESCLARENSES E FOICEIROS E VAQUEIROS:

NELSON VIANNA RECRIA UM CONCEITO DE CIDADE *
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Este texto tem como objetivo analisar o
conceito de cidade, presente nas obras
“Serões montesclarenses”   e   “Foiceiros e
Vaqueiros”   de Nelson Vianna. Nelson
Washington Vianna, memorialista e
agrimensor, viveu na região de Montes
Claros por mais de 30 anos e compôs o
Instituto Histórico e Geográfico Mineiro. Ao
longo de sua trajetória como agrimensor
publicou algumas obras, que remetem ao
cotidiano, lugares e pessoas do Norte de
Minas. Na construção deste debate visamos
entender como o processo histórico de
escrita apresenta o conceito de cidade e
quais as definições tornaram-se memória.

Para esta execução, analisamos o autor, o
processo histórico em que vivia quando da
escrita da obra, bem como os conteúdos dos
textos.

Professora Rejane Meireles Amaral Rodrigues 



.A cidade de Montes Claros, hoje
considerada a maior cidade do Norte
do Estado de Minas Gerais, viveu no
século XX todos os problemas
enfrentados pelas cidades
consideradas metrópoles: falta de
mobilidade adequada e eficiente,

inexistência de condição digna de
moradia
para todos, ausência de serviços de
utilidade pública que de fato
solucionem os problemas e o alto
índice de desemprego. Muitas vezes os
problemas elencados acima são
diluídos ou propositalmente
mascarados em alguns discursos de
representantes políticos ou por uma
boa parte da população no desejo de
apontar a cidade como um lugar
“menos hostil para se viver”. Também
percebe-se a ocorrência de uma
perspectiva oposta quando destacam
tais problemas, avolumando-os e
enfatizando-os no afã de se obter
algum benefício econômico ou mesmo
lucrar   com o status de local de
extrema miséria. 

 Partindo dessas questões e também
dos apontamentos levantados em
nossa pesquisa de doutoramento:

“Memórias em disputas, transformando
modos de vida no sertão e na
cidade”(RODRIGUES, 2013), buscamos
ainda responder ao problema de
pesquisa da nossa tese, isto é, entender
o conflito cidade versus sertão,

estabelecido no processo histórico de
constituição de Montes Claros
enquanto cidade. Apreendemos que na
formação histórica de Montes Claros,

não foi e ainda não está bem
acomodado o entendimento e
tampouco os modos de vida, que
remetem ao conceito de cidade.

A nosso ver tal afirmativa se evidencia
ante a análise do comportamento
cotidiano em espaços públicos bem
como das memórias construídas em
relação a algumas instituições.

Memórias essas que são partilhadas
com “satisfação” pela população em
geral sem se quer   serem questionadas
ou mesmo sem  buscar a origem de tais
memórias. Ou não raro, os festejos em
dias de comemorações de aniversários
de instituições ou o dia 3 de julho que é
feriado municipal, no qual comemora-

se o “aniversário da   cidade de Montes
Claros”. 

De tal modo, almejando entender e ou
analisar a construção dessas memórias
a respeito do conceito de cidade em e
sobre Montes Claros, estamos há alguns
anos[1] nos debruçando sobre
memorialistas que produziram textos
que mencionam Montes Claros e suas
particularidades ao longo de décadas,

no tocante às transformações que essa
passou e como a população reagia às
transformações.   Assim, neste texto
iremos analisar um capítulo a obra
“Serões Montesclarenses” de autoria de
Nelson Vianna,   e a estrutura da obra
Foiceiros e Vaqueiros do mesmo autor, 
que na trajetória de pesquisa que
estamos desenvolvendo percebemos
uma   ativa participação na cidade em
vários momentos registradas em
crônicas e livros e outros memorialistas
e   um legado de obras  de sua autoria,

escritas que nos   permite entender
nossos anseios de pesquisa.   

[1] Referimos aos projetos de pesquisa: “Nelson
Vianna e a construção da memória de cidade
em Serões Montesclarense”. Resolução CEPEX
147/2018.” Em fase de conclusão  e   o projeto “A
coleção Sesquicentenária como lugar de
memória: a cidade para Haroldo Lívio e Nelson
Viana” , este último já concluído.
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As primeiras leituras realizadas nesse sentido apontam que, nas décadas em
que viveu no Norte de Minas, Vianna participou ativamente como
centralizador, mediador e realizador de obras, além da sua contribuição
como escritor. O que nos leva à afirmação de Vianna como destacado mentor
intelectual[1], à época. Fazendo-se pois necessário um maior
aprofundamento no entendimento dos   atos do referido escritor e do
conceito de intelectual. Mas, este debate ficará para outro texto a ser escrito
para a  posteridade.  

Com o objetivo de situar nosso pesquisado no tempo e no espaço, expomos
inicialmente a sua trajetória de vida. Nelson Washington Vianna foi um
memorialista[2] e agrimensor que viveu na região de Montes Claros por mais
de 30 anos, participou do Instituto Histórico e Geográfico Mineiro. Por meio
do projeto “A coleção Sesquicentenária como lugar de memória: a cidade
para Haroldo Lívio e Nelson Viana[3]”, anteriormente mencionado, foi possível
apurar que Vianna foi um profissional que conheceu e ouviu muitos “causos”

dos viventes tanto nos campos como nas cidades do norte de Minas. 

No projeto anteriormente  referido analisamos a obra “Foiceiros e vaqueiros”.

Essa obra é dividida em quatro partes, sendo a primeira intitulada “Sertão a
dentro, constituída de 4 capítulos, que narram a trajetória do autor Nelson
Vianna de Várzea da Palma  a Montes Claros. A segunda parte, cujo titulo é “

Homens, casos e coisas”, possui 28 capítulos e trata das pessoas e espaços
locais. A terceira parte, “Truques engenhosos”, é composta de 10 capítulos, os
quais abordam assuntos diversos. Por fim, a quarta parte é formada por 16
capítulos, que abordam sobre espaços e  pessoas de Montes Claros.

[1] Segundo Norberto Bobio, na sua obra “Os intelectuais e o poder”, na página 109, intelectual
é uma pessoa criadora, portadora ou transmissora de ideias.

[2] Sobre o termo memorialista, não temos uma definição clara do que se trata. Mas,

entendemos que memorialista é o escritor que busca em fontes as informações para registro,

porém não estabelece técnica para ler estas fontes e nem utiliza de fundamentação teórica
para embasar os conceitos que menciona em seus textos.   Não existe uma definição clara e
ampla para conceituar memorialista, mas nos debates sobre teria, metodologia e
historiografia temos   muito bem definidos o oficio do historiador. Não estamos aqui para
“julgar” ou mesmo para desqualificar o trabalho realizado pelos memorialistas, mas como
pesquisamos diretamente o processo de construção de memórias, precisamos ter uma
definição clara para o trabalho e o texto final do memorialista. Pois, no nosso entendimento
esses textos, são importantíssimos para embasar memórias locais, quando não são o único
“lugar de memória” de um determinado local. Conforme já afirmamos no início desta nota,

entendemos que o memorialista é um escritor que produz textos de informação e   registro
do passado que não utiliza metodologia de leitura das fontes e não utiliza embasamento
teórico para afirmar  suas conclusões.  

[3] A coleção Sesquicentenária como lugar de memória: a cidade para Haroldo Lívio e Nelson
Viana. Resolução CEPEX  158 /2017. O presente projeto tem por objetivo analisar como o
conceito cidade aparece nas obras “Foiceiros e Vaqueiros” de Nelson Vianna, obra publicada
em 1956, e “Nelson o personagem” do memorialista Haroldo Lívio, publicado em 1995, texto
composto de crônicas publicadas em jornais da cidade. Ao fazer este debate visamos
entender como o processo histórico de escrita dessas obras entendia cidade e quais as 

definições tornaram-se memória. Para a execução vamos analisar os autores, os processos
históricos em que viviam, quando da escrita das obras, e os textos, salientado as referências a
Montes Claros enquanto cidade. Ao final do projeto pretendemos publicar um artigo em
revista especializada e apresentar um trabalho em evento.
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Ao finalizar a leitura da obra “Foiceros e vaqueiros[1]”, percebemos a
construção de uma memória na perspectiva de um técnico da ciência de
medir terras, mas também encontramos narrativas exóticas de um homem
que fazia um mergulho no mundo sertanejo norte mineiro.

Narrativas essas voltadas para o sagrado, o profano e, ao mesmo tempo,

carregadas de honra, sem deixar de registrar a malandragem, traço marcante
da personalidade de alguns dos descritos na obra. 

Ao longo de sua trajetória como agrimensor, Nelson Vianna publicou obras
que remetem ao cotidiano, lugares e pessoas do norte de Minas. O autor
também foi descrito por Hermes de Paula na parte 2 da obra “Montes Claros
sua História sua gente e seus costumes”, sendo primeiramente mencionando
o local do seu nascimento, Curvelo, e depois informada sua filiação, trajetória
estudantil, como mostra o trecho que se segue:

Poeta satírico e caricaturista, tem colaborado nos jornais locais em numerosas
produções sob o pseudôminio de Gil Marcus. É fazendeiro e possui uma excelente
biblioteca. Publicou o livro “Foiceiros e Vaqueiros”, uma formidável contribuição para
a história e folclore de Montes Claros. Editou posteriormente “Chico Doido”- crônica
sobre Montes Claros e Cuvelo, “Efemeride Montes-Clarense”, livro de grande utilidade.

“serões Montes- Clarenses” . Com um estudo sobre os barxes (sic.) do Norte de Minas
(PAULA, 2007: 271)

[1] Esta é uma das obras que compõe a Coleção Sesquicentenária. A Coleção
Sesquicentenária é uma coletânea de 15 títulos de livros e essa coletânea foi organizada pela
professora Marta Verônica Vasconcelos Leite   quando compunha o grupo de profissionais
responsáveis pela organização dos festejos do Sesquicentenário de elevação da cidade de
Montes Claros à condição de cidade em 2007 (as comemorações foram organizadas pela
Prefeitura de Montes Claros  durante a administração do prefeito Athos Avelino, em parceria
com algumas empresas e instituições, como a Universidade Estadual de Montes Claros –

UNIMONTES, onde a professora Marta Verônica trabalhava na época). A coleção é uma
reedição de obras de memorialistas, que foram publicadas em datas diferentes. Como já
mencionado essa coleção é composta por 15 títulos, a saber: Raízes de Minas; Sertões Montes
Clarences; A Menina do Sobrado de Cyro dos Anjos; Janela do Sobrado; Foiceros e vaqueiros;

Nelson o personagem; Quarenta anos de sertão;   Rebenta Boi – História Primitiva de Montes
Claros; Montes Claros era assim... e Efemérides I e II.
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As obras de Vianna foram publicadas na década de 1950 do século XX,

período em que Montes Claros organizou e viveu as comemorações dos
cem anos de elevação à condição  de cidade. Tanto as comemorações como
a realização dos festejos foram carregadas de significados[1], momento em
que e o memorialista Haroldo Lívio publicou um texto intitulado “Nelson o
personagem” no “O Jornal de Montes Claros” e, anos depois, esse texto foi
republicado juntamente com outras crônicas sobre a cidade de Montes
Claros numa obra de mesmo título.   Uma das crônicas mais instigantes
publicadas no livro “Nelson o Personagem” foi “A festança”. Esta crônica
descreve o dia 03 de julho de 1957, dia em que passou a ser considerado
como “aniversário” de Montes Claros: 

A festança. O centenário chegou e abafou. Um grande sucesso de ponta a ponta
marcado por acontecimentos sociais e culturais que ficarão escritos com tinta
indelével. Todos os montes-clarenses – naturais e adotivos – trabalharam para que
o êxito fosse completo.   A prefeitura calçou ruas, melhorou o aspecto de vias
públicas que vinham carecendo de cuidados, cuidou do ajardinamento, fez o
possível. O presidente JK, generosamente, abriu verba de cinco milhões para
embelezamento da cidade.  Todas as casas foram pintadas de novo. Uma lufa-lufa
febril revolvia a velha Montes Claros. A Associação Rural, sob a batuta de João
Alencar Ataíde, construiu o Parque de Exposições, cuja inauguração foi um dos
momentos em que o centenário atingiu seu clímax. Montes Claros classificou-se
entre os dez municípios de maior progresso no Brasil. A festança chegou à
culminância do delírio. O desfile histórico e folclórico, com a apresentação de vinte
e oito quadros diferentes, um verdadeiro esbanjamento de originalidade e
imaginação parou a cidade. O Doutro Hermes, à frente de tudo, comandava a
função no papel de mestre-sala que quer arrebatar para sua escola de samba a
primeira classificação no grande desfile da avenida. As classes produtoras
realizaram o congresso do algodão. Visitantes ilustres, o presidente da República, o
governador, ministros, secretários, deputados, aqui estiveram no grande dia. A
sociedade recebeu o governador Bias Fortes no monumental baile de gala, no
Clube Montes Claros. Houve exposição de pinturas de Frederico Bracher e
lançamento de livros e autores locais: HP (Monografia Histórica), Cândido Canela (

Rebenta – boi), Nelson Vianna ( Foiceiros e vaqueiros ), Geraldo Freire ( Fonte dos
suspiros ), José Rametta ( Poesias) e Geraldo Avelar ( Asas Quebradas ). Estourou
um samba-canção na praça, de Luiz de Paula ( Montes Claros Centenária). O
Flamengo do Rio venceu o Ateneu, na partida do ano, por 2 x 1. A massa vibrou. (

LIVIO. 2007: 92 e 93)

[1] A realização da festa conhecida em Montes Claros como “Centenário de Montes Claros”

é um momento sempre relembrado, principalmente no dia 03 de julho, o qual, desde 1957,

é considerado feriado municipal e é comemorado o “ aniversário da cidade”.
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Conforme percebemos no trecho acima, várias obras estruturais e estéticas
foram realizadas na cidade durante a comemoração do seu centenário,

muitos políticos importantes da época estiveram presentes e algumas obras
de poesias e de memórias foram lançadas durante o evento.   A prefeitura
calçou ruas, como no caso da avenida Dulce Sarmento, que já naquela época
era um importante acesso a alguns bairros do centro da cidade,  melhorou o
aspecto de vias   públicas que careciam de cuidados, pavimentou ruas e
praças, como a praça em frente ao colégio Gonçalves Prates e  cuidou   do
ajardinamento. Todas as casas foram pintadas de novo, “Uma lufa-lufa febril
revolvia a velha Montes Claros”.

A inauguração do Parque de Exposições, ocorrida no dia 03 de julho (dia em
que completava 100 anos da lei que elevou Montes Claros à condição de
cidade) foi um dos momentos em que o centenário atingiu seu clímax, pois
até então não havia um dia específico para a comemoração do “dia da
cidade”. Toda a programação que aconteceu no parque estava voltada para o
sentido de ser montesclarense. Montes Claros classificou-se entre os dez
municípios de maior progresso no Brasil, e as classes produtoras realizaram o
congresso do algodão, que, naquele momento, era a cultura que 

movimentava o setor financeiro da cidade. (LIVIO: 2007)

Nesse processo de inaugurações e festejos, entendemos que o conceito de
cidade que circulava naquele contexto era o de progresso, de modernidade. O
passado sertanejo havia ficado para traz e o futuro seria o progresso. Essas
inaugurações e pavimentações carregavam consigo uma expectativa de
mudança também nos comportamentos, nos hábitos e o sentido que esses
teriam entre os moradores e a cidade. É interessante analisar que a partir do
ano de 1957, o dia 3 de julho, em Montes Claros, é carregado de simbolismo e
eventos. Desde então, as administrações inauguram obras e promovem
eventos populares, para marcar e comemorar o dia da cidade e do “cidadão
montesclarense”. 

A concentração da festa se dá no parque João Alencar Athaide, ocorrendo
nesse parque, desde sua inauguração, a exposição agropecuária. A feira reuni
agricultores, pecuaristas e instituições voltadas para o campo e, nos últimos
anos, conta também com a participação de instituições que atuam em vários
segmentos da cidade, além de muitas empresas do comércio local.  O referido
parque se caracteriza por ser o espaço máximo da festa de comemoração do
marco de elevação de Montes Claros à condição de cidade. Conforme já
citamos, a construção e inauguração do parque se deu durante a organização
da festa do centenário, e o nome “João Alencar Athaide” foi escolhido pela
classe rural em homenagem ao líder da classe e presidente da Associação
Rural, Joao Alencar Athaíde. A biografia do presidente foi escrita por Henrique
de Oliva Brasil nos seguintes termos:
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Nasceu em Inconfidência, hoje Coração de Jesus, a 2 de fevereiro de 1919. Filho do
Coronel Antônio Versiani Ataide ( sic.) e dona Pedrelina Alencar  Athaide . Diplomado
pela faculdade de direito da U. F. M. G., não exerceu a advocacia, de vez que se
enveredou para as atividades da pecuária, de cuja classe foi um grande líder. Exerceu,

por algum tempo, o cargo de prefeito Municipal de Coração de Jesus. Em montes
Claros foi presidente da Associação Rural, ocasião em que se projetou como
excelente administrador, construindo um dos melhores Parques de Exposição do
país, o qual veio, como homenagem  da classe rural  de Montes Claros e do Norte de
Minas,     a denominar-se “Parque de Exposição João Alencar Athaíde”. ( BRASIL,

1983:229) 

Persistir na análise das obras publicadas ou lançadas no percurso desse
processo histórico é significativo para entendermos o conceito de cidade que
ainda é vivido e pensado em Montes Claros. Desde o ano de 1957 os discursos
proferidos pelos representantes e pelas administrações públicas, sempre
retomam esse “marco” como forma de asseverar o conceito de cidade,

inaugurar obras públicas ou mesmo rememorar e fazer prospecção de futuro
a partir da “cidade nascente naquele processo histórico”.

Ao nos propormos pesquisar a obra de Nelson Vianna, no projeto “A coleção
Sesquicentenária como lugar de memória: a cidade para Haroldo Lívio e
Nelson Viana” analisamos na obra “Foiceiros e vaqueiros” três espaços[1]
considerados importantes na época, que são: as hospedarias existentes na
cidade, a farmácia mais frequentada e o único  cinema existente naquele
período. Essa análise nos ajuda a entender como o autor   reportou Montes
Claros como cidade. Nosso primeiro espaço de análise foram as pensões da
cidade. Seguindo a lógica do autor, a primeira pensão mencionada por ele é a
Pensão dos Alfaiates, que, segundo Viana, em 1920 era a única na cidade,

localizada na rua Bocaiuva. Essa pensão pertencia a Lindolfo Quiteiro e Luis
Guedes, dois baianos, dos quais não obtivemos maiores informações.  A forma
como a pensão é apresentada na obra de Vianna nos remete aos embates
políticosvividos em Montes Claros na época.

O segundo espaço analisado é o cinema. O capítulo que narra sobre o cinema
é intitulado “Cinemas de antanho”. Nesse capítulo Nelson Viana descreve que
na década de 1920 a cidade era iluminada por energia fornecida a motor de
querosene, e os acentos na sala do cinema eram bancos longos de tábua sem
encosto, sendo proprietário do cinema o senhor Leopoldo Laborne e Vale,

escrivão do Cartório do Primeiro Oficio de Notas.

Conforme Vianna narra na obra, as fitas eram compradas de cinemas das
cidades maiores, por isso apareciam personagem com roupas e aparências
mais antigas. As películas vinham de trem e ficavam guardadas em uma
pensão, não tendo sido mencionado pelo autor em qual pensão ficavam
armazenadas.

[1] Sobre esta pesquisa ver: RODRIGUES, Rejane Meireles Amaral Rodrigues. HOSPEDARIA,

CINEMA E FARMÁCIA: A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA NELSON VIANNA COMO
MEMÓRIA NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DE MONTES CLAROS. In: XXI Encontro
Regional de História - História, Democracia e Resistência, 2018, Montes Claros.   Anais - XXI
Encontro Regional de História - História, Democracia e Resistência. , 2018.
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Outro espaço em que eram
reproduzidas as relações de poder e
que analisamos eram as farmácias.

Segundo relata Vianna, em 1920, em
Montes Claros havia quatro farmácias e
todas eram frequentadas pelos
coronéis e fazendeiros para longos
debates e conversas sobre o cotidiano
da cidade.   O autor destaca a Farmácia
dos Anjos, mencionando os nomes de
vários coronéis que se reuniam à porta:

Coronel Spyer, Coronel Antônio dos
Anjos, João de Andrade Câmara,

Américo Pio Dias, Philomeno Ribeiro e
o Dr. Santos. Nessa farmácia eles
comentavam a respeito dos
acontecimentos cotidianos e faziam a
leitura dos jornais que chegavam   na
cidade .  Na análise desses espaços
chegamos à conclusão de que:

[...] pela memória de Nelson Viana, o que
há em comum entre esses espaços são os
embates políticos vividos em Montes Claros
naquele período, e como os políticos e
coronéis se colocavam. A população
sempre aparece como subordinada, com
exceção da descrição do “motim” em
relação à suspensão da sessão do cinema,

em nenhuma outra narrativa a população
foi descrita como ativa. Já os coronéis e o
administrador local foram descritos como
ativos, participativos, líderes e gozando de
privilégios. Tais registros nos conduzem a
entender que as relações sociais
estabelecidas naquele processo histórico
se repetiam nos espaços públicos (cinema
e farmácia) a hierarquia vivida no campo
da política. E no espaço privado (pensão) a 

inclinação política também era fator de
reprodução essa hierarquia, mesmo que de
forma velada. Sobre o impacto da obra
entendemos que a publicação em 1956 foi
um marco que fortaleceu o conceito de
cidade para a época. 

 

           

O entendimento de que o texto foi
produzido por um memorialista, que
circulava pelos ambientes sociais e
espaços geográficos distintos em
Montes Claros no processo histórico de
comemoração, possibilita a construção
de um conceito  de cidade diferente do
conceito criado por outros autores, que
concede a Nelson Viana uma áurea de
intelectual do período, com
características de centralizador,
mediador e realizador de obras na
cidade.   Nas suas obras evidenciamos
uma característica de memória
progressista, que mesmo remetendo ao
passado e informando sobre o campo,

fazia uma prospecção para o futuro,

como cidade progressista e pulsante
que o momento exigia.

Após chegarmos ao final do projeto
supramencionado percebemos que a
trajetória de vida bem como as obras
de Nelson Vianna ainda têm muito a
nos informar e nos estimula a
questionar   sobre a formulação do
conceito de cidade tanto da década de
1950 do século passado, como nas
experiências vividas e na mentalidade
dos administradores posteriores a essa 

década, além do cotidiano e das
relações sociais vivenciadas em Montes
Claros e região.

Nessa perspectiva, nos propomos
analisar “Serões Montesclarenses”,

publicada em 1962 e que também
compõe a Coleção Sesquicentenária.

Como já mencionado o livro é dividido
em 70 textos, sendo estes organizados
em 7 grupos. O primeiro grupo não tem
título, e a partir do segundo
apresentam os seguintes títulos: Casos
espantosos; Um pouco de história;

Nobiliarquia do norte de Minas; Fatos
do Montes Claros Antigo e No tempo
das divisões.
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 Como metodologia para investigar o
livro do memorialista, tal qual fizemos
no projeto anteriormente citado,

faremos o caminho da leitura
historiográfica, cuja proposta é analisar
a biografia do memorialista, o processo
histórico em que a obra foi escrita e,

posteriormente, analisar o texto escrito
pelo memorialista. Também faremos
um levantamento das obras, buscando
salientar e analisar como Montes Claros
foi citada e como foi construída a 

memória de cidade   na obra em
questão. Assim, o nosso   problema de
pesquisa é entender qual o conceito de
cidade foi registrado pelo memorialista
Nelson Viana em sua obra “Serões
Montesclarenses?

Sobre a biografia do autor, no início
deste texto já fizemos sua apresentação
e análise, aspecto relevante para a
nossa pesquisa. De tal modo, partimos
para o segundo ponto, que é discutir o
processo histórico em que a obra foi
produzida. Conforme também já
mencionado, a obra “Serões
Montesclarenses” foi publicada em 1962
e a escrita da mesma nos remete ao
final dos anos 1950, inícios do ano 1960
em Montes Claros. Para uma análise
mais profunda é fundamental
pensarmos os acontecimentos que
“direcionavam” os rumos da cidade
naquele período. Montes Claros está
localizada em uma região de cerrado,

com concentração de chuvas em
poucas épocas do ano, o que favorece a
escassez de água. A somatória dessa
característica natural com a falta de
grandes reservatórios para acúmulos de
água e falta de políticas públicas
voltadas para a solução desse problema
sempre acometeu a cidade a longos
períodos de seca.  

Essa situação, no final dos anos da
década de 1950, parecia que seria
resolvida com a incorporação do Norte
de Minas aos projetos da SUDENE-

Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste. No nosso entendimento, o
histórico dessa instituição é
interessante nesta pesquisa,

considerando que todo e qualquer
acontecimento de impacto na cidade
de Montes Claros influenciou, direta ou
indiretamente, Nelson Vianna na
escrita da obra “Serões
Montesclarenses”. De tal modo, é
relevante abordar, ainda que em linhas
gerais, a história de criação da referida
instituição.

A SUDENE foi criada em 15 de
dezembro de 1959, sob a lei 3.692 (

OLIVERIA, 2000: 217), decreto 47.890/60
que incluía os estados do   Maranhão,

Piaui, Ceará, Rio Grande do Norte,

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,

Bahia e o Polígono da Seca de Minas
Gerais[1]. Essa superintendência
tinha como um dos seus principais
objetivos corrigir um problema
histórico, as secas, que de uma forma
cíclica, se instalam na região nordeste
do Brasil e que gerava preocupação
desde 1877, ano em que os governos
federais passaram a se preocupar com
a seca da Região Sudeste (OLIVERIA,

2000: 212),   com a chamada “Grande
Seca”.   Em 1959, com a criação da
SUDENE, Montes Claros passou por
suas primeiras experiências de política
de planejamento regional (OLIVERIA,

2000: 212).    Com grandes intervenções
governamentais, que reforçaram
tendências e ideologias
modernizadoras.
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1 - Antes da criação da SUDENE   tivemos a  IFOCS – Inspetoria de obras Contra as Secas sediada no 
Ministério de Viação e obras Públicas do Governo durante a presidência de   Nilo Peçanha (1909/1910) e
depois o  DNOCS– Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, criado em 1945.



 As transformações que impactaram a cidade de Montes Claros foram
estudadas por alguns pesquisadores da UNIMONTES tais como: Marcos Fábio
Martins e Luciene Rodrigues ( OLIVEIRA, 2000),   entre outros. Os trabalhos
desses pesquisadores apontam as consequências sociais positivas geradas
pelos  investimentos da SUDENE na cidade.

Entretanto, como pesquisamos memórias, percebemos que em alguma
medida essas transformações deixaram consequências ruins em Montes
Claros. Em 1999 realizamos uma pesquisa sobre essas “mudanças
modernizadoras” na cidade promovidas com os incentivos da SUDENE no
início da década de 1960.   No texto: “ Evolução social e transformações
urbanas provocadas sem preservação patrimonial” discutimos a destruição
de ruas e casas no centro de Montes Claros para dar espaço às ruas e
estabelecimentos comerciais construídos na expectativa de “modernizar” a
cidade,  conforme expõe o trecho abaixo:

Durante a década de 60, do século XX, o dinâmico crescimento econômico causado
pela industrialização incentivada pela SUDENE e o aumento demográfico, resultado
do êxodo rural, acentuaram um novo padrão arquitetônico, na região central da
cidade de Montes Claros localizada no Norte de Minas Gerais. Em consequência,

grande parte do legado patrimonial arquitetônico ali existente, aos poucos foi
indiscriminadamente demolido, resultando hoje, na escassez de obras outrora
construídas que são o memorial descritivo, revigorador da História de um povo. (

RODRIGUES, 1999:683)

Por meio da leitura dos jornais locais da época constatamos que a prefeitura
passou tratores nos becos e em muitas casas que existiam no que, até então,

era entendido como centro da cidade de Montes Claros. Além de ter aberto
ruas, que não existiam nas imediações, “organizou” aquele espaço
semelhante a um tabuleiro de xadrez e incentivou a construção de pontos
comerciais, que, no decorrer dos anos seguintes, se tornaram as lojas
comerciais que fortaleceram o comércio local e atraíram consumidores das
cidades vizinhas, transformando a cidade de Montes Claros em uma das
principais referências de compra do Norte de Minas.

Foi nesse processo histórico, envolto pela efervescência de transformações
físicas e econômicas estimuladas pela SUDENE que Nelson Vianna escreveu
sua obra “Serões Montesclarenses”.

E o que pretendemos averiguar   é a relação dessas transformações com a
escrita da referida obra, lembrando que estamos falando de um homem cujo
trabalho está intimamente ligado a todas essas transformações.
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 Como terceiro ponto da nossa análise, temos o texto em si. Para   realizar esta
análise só iremos apontar informações contidas no primeiro texto da obra
“Serões Montesclarenses”. O livro não é divido em capítulos numerados, há sim
uma divisão em capítulos apenas com nomes das partes, e uma dessas que é a
intitulada “Um pouco de História”, menciona antigas vias públicas e na página de
abertura do capítulo foi  dedicado à memória do poeta João Chaves que faleceu
em 1970.   Seresteiro e compositor de músicas que mencionam Montes Claros, 

João Chaves também produziu memórias sobre Montes Claros. Voltando a nossa
pesquisa,   a data de autoria do livro é 1962, entendemos que a versão que
estamos analisando é uma reedição, daí o original da obra ser de 1962, e termos
em mãos na abertura do capitulo analisado a dedicatória a alguém faleceu 8
anos após a publicação do livro. 

A percepção de cidade que Vianna nos passa na obra Serões Montesclarenses é
sucinta, mas ao mesmo tempo realista, a escrita do autor é precisa, narra pouco,

porém tem um estilo de escrita que permite ao leitor visualizar os espaços
descritos .  

O primeiro texto fala das     Antigas vias públicas: Começa falando do exótico de
um distrito de Coração de Jesus ter sido fundado ao redor de uma venda e não
de uma igreja como o usual ( Vianna, 1962, p 133), Coração de Jesus é uma cidade
localizada há 79 quilômetros  de Montes Claros  e na obra Foiceiros e Vaqueiros,

também de autoria de Nelson Vianna há alguns textos dele narrando momentos
vividos por ele em fazendas da região de Coração de Jesus, o que ao lermos nesta
obra percebemos como as vivências dele nesta região foram aos poucos
delineando um olhar mais apurado para os modos de vida do campo e os modos
de vida da cidade, e como e quando estes se confundem tanto em Coração de
Jesus como em Montes Claros.   Após,   e no texto abaixo, ele faz menção   à
fundação de Montes Claros pela bandeira liderada por Antônio Gonçalves
Figueira (Vianna, 1962 pg 134). Um ponto que me chamou muito a atenção foi
quando neste mesmo texto o autor afirmou que  uma  pesquisa em história oral
com antigos moradores foi realizada para explicar estre trecho sobre a fundação
da cidade. Considerando que ele não menciona nenhuma metodologia
empregada nesta pesquisa, porém citou os nomes dos entrevistados, a saber: (

Joaquim Fuzileiro e Donato Mota). Que narraram acontecimentos de quando
surgiu o nome do Arraial das Formigas.   ( Vianna, 1962,   p. 135 -) Construção da
Capela de Nossa Senhora da Conceição e São José.   Estes textos explicando e
narrando a origem de cidades, Montes Claros e Coração de Jesus, aponta, na
nossa análise, uma leitura de um passado voltado para o externo, a afirmativa da
referência de que sem a tomada do território por grupos de regiões distantes, os
nativos sozinhos não teriam conseguido evoluir com a colonização para chegar à
cidade que chegou, e em relação a Coração de Jesus destaca a peculiaridade da
colonização pelo comércio e não por ordens religiosas, como usualmente
acontecia.
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 A continuidade dos capítulos são voltados para os nomes de rua da cidade de
Montes Claros.   Na página (Vianna, p. 136-)     ruas batizadas com nomes de
acidentes geográficos ou árvores cortadas para dar lugar ás ruas: pequizeiro,

jatobá e laranjeiras. Em outro texto,temos  ruas que foram nomeadas a partir de
construções existentes: Largo da Igreja, Rua da Fôrca ( sic.), Largo da Caridade.

Outras ruas tinham os nomes dos seus moradores ilustres como a rua do Aleixo,

rua Xavier de Mendonça. Ruas com nomes de pessoas e batalhas como a
Guerra do Paraguai. Nomes de Cidades vizinhas também foram mencionadas,

porém, Nelson Vianna não informou quais eram estes nomes de cidades  e datas
de feriados   nacionais como Quinze de Novembro, Treze de Maio e   Sete de
Setembro também aparecem na narrativa do texto.   Segundo Vianna, as ruas
mais ao centro da cidade foram nomeadas com nomes de   ex prefeitos: Camilo
Prates, Dr. Chaves, Cel. Antônio dos Anjos. Percebemos assim, que os critérios
para denominar as ruas, segundo Vianna, foram desde arvores à confrontos
históricos, mas o que mais prevaleceu foram nomes ligados a poder, sejam
pessoas influentes, ex prefeitos e acontecimentos históricos.

Em um raro momento de exposição dos seus posicionamento político, Nelson
Vianna menciona que durante o governo Vargas,  que o autor chama de
famigerado, e se  coloca   politicamente contra o governo vigente, aconteceu a
mudança de nomes das então principais ruas do centro da cidade de Montes
Claros, assim tivemos as seguintes mudanças: a  rua 15 de novembro passou a se
chamar Presidente Vargas,   a rua Coração de Jesus passou a ser Governador
Valadares e a   avenida Cabrália recebeu a nova nomenclatura de   Ovídio de
Abreu. Além de mencionar os novos nomes Vianna ainda faz um comentário de
indignação em relação a Ovídio de Abreu e explica porque não gosta de dele ( pg
138) indignação .   Para Nelson Vianna, fazer uma homenagem há um ex-

Secretário da Fazenda que  enviou vários fiscais à região apenas para perseguir e
extorquir fazendeiros da região não tem sentido algum. E encerra o texto tão
indignado que escreveu um parágrafo apontando nepotismo como um dos 

critérios usados para nomear ou renomear as ruas da cidade de Montes Claros:

Transitando por certo logradouros públicos, não é raro a gente deparar com placas
grudadas nos altos das paredes, trazendo nomes de pessoas complemente apagadas e
até mesmo desconhecidas. Vai-se apurar quem é o cara e salta logo a vista que o seu
único merecimento – se é que se pode usar tal qualificação – é ser parente de algum
chefe político local de prestigio transitório ou de industriais abastados. ( pg. 139)
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 Ao apresentar mesmo que suscintamente
os nomes das ruas de Montes Claros e
como estas sofreram alterações de
nomenclatura, Nelson Vianna contribuiu
para não se perder no tempo e no
esquecimento as informações referentes a
como aos poucos, a cidade de Montes
Claros foi passando por transformações
atravessadas por interesses políticos e
centralização de poder que ao mesmo
tempo   que construía um ideal de cidade
moderna ia   apagando uma cidade com
características arcaicas, rurais e sem
perspectivas de progresso rápido. Os
conflitos gerados por tal situação, abre
possibilidade de discutirmos os elementos
que ainda são problemas para se viver da
cidade de Montes Claros, conforme
mencionamos no início do texto, (falta de
mobilidade adequada e eficiente,

inexistência de condição digna de
moradia para todos, ausência de serviços
de utilidade pública que de fato
solucionem os problemas e o alto índice
de desemprego), sou seja assim como as
mudanças dos nomes das ruas era uma
atitude pautada em interesses
particulares ou troca de favores,   resolver
ou não resolver os problemas
mencionados, em vários momentos
também são, na grande maioria das vezes
questão de interesses particulares ou
troca de favores. O que podemos concluir
é que as transformações ocorridas em
Montes Claros inspiraram Nelson Vianna a
escrever sobre o passado da cidade,

dando ao termo um conceito
contemporâneo ao tempo da sua escrita.
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PROFESSOR PAULO ROBERTO DE ALMEIDA O

HISTORIADOR QUE DESAFIA OS PARADIGMAS

TULIO BARBOSA

Doutor em Geografia (UNESP) e em História (UFU) 

Docente do Instituto de Geografia da UFU

Tutor PET MEC Geografia - IG - UFU.

Conheci o professor Paulo Almeida em 2008 logo que iniciei minhas atividades docentes
na Universidade Federal de Uberlândia e a primeira lembrança relaciona-se ao modo
carinhoso que as discentes e docentes o tratam: Paulinho. Quando ouvi Paulinho
imaginei uma personalidade muito diferente, pois achei que era uma pessoa calma que
transmitia tranquilidade, mas não é assim, o professor Paulinho não tem o "inho" na
prática, ou seja, Paulo Roberto de Almeida busca sempre romper as barreiras limitantes
para superar os processos históricos que escravizam e punem os oprimidos. Paulo
Almeida não se deixa impressionar por questões teóricas e nem busca ser afável com
conceitos, categorias, problemas e temas da História, uma vez que ele sempre mira a
quebra do incontestável.
Paulo de Almeida sempre nos ensina a pensar fora da caixa. Quando comecei  a
estabelecer os primeiros diálogos na escada do Bloco 1 H da Universidade Federal de
Uberlândia com o professor Paulo me senti confuso, pois ele não tinha nenhuma "pena"

em destruir um conjunto de conhecimentos alicerçados por paradigmas dominantes,

depois de alguns cigarros e cachimbos consegui compreender que estava diante de um
revolucionário, além de ter grande amor pela humanidade, também desprezava tudo
aquilo que não fosse capaz de libertar as narrativas da vida cotidiana de um povo
oprimido, como ele mesmo diz: "Não gosto de enfeitar as coisas". Não gosta de fazer
ciência para que as pessoas o aplaudam como intelectual, mas faz ciência para que os
processos históricos sejam compreendidos sempre dentro da luta de classes, por isso sua
intelectualidade é voltada para superar paradigmas e com isso enfrentar uma lógica
capitalista que sequestra a lógica humana no sentido do fazer-se humano. Resolvemos
homenagear esse professor revolucionário para que todos compreendam a
grandiosidade de sua vida, de seus feitos acadêmicos e sua missão permanente com os
oprimidos. Paulo de Almeida na sua modéstia intelectual nunca ficou se vangloriando, se
citando ou obrigando outras pessoas a citarem seus trabalhos, ao contrário sempre
incentivou a crítica quanto a sua própria produção intelectual; assim, aprendo com o
professor Paulo a humildade necessária de um revolucionário que não teme críticas e
por isso sempre tece as mais duras e árduas reflexões sobre qualquer pessoa que não
esteja vinculada a uma compreensão de mundo que supere a opressão. Paulo me
apresentou as questões da História Oral, a Cultura e a Luta de Classes numa profunda
relação dialética entre os processos históricos e o espaço em que vivo. As narrativas
históricas são, deste modo, substituídas por narrativas revolucionárias, por formas de
compor a lógica processual do fim da opressão, ou seja, a História existe para fazer a
revolução.
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Paulo de Almeida não gosta de florear as coisas, por isso em alguns momentos
suas falas robustas quebram paradigmas e com isso oportuniza para aqueles que
entendem a academia como burocracia repensarem suas práticas, suas teorias e
a construção de suas narrativas. Aqueles que tem a academia como ordem e
progresso, como instância segura de suas vaidades e de seus limites intelectuais
comprometidos com suas próprias produções acadêmicas não conseguem
compreender a grandeza do professor Paulo, visto que as suas aulas, palestras,

conversar na escada ou na cantina sempre tem o mesmo objetivo: fazer com que
o outro se compreenda como agente histórico e, portanto, como sujeito
revolucionário.

Suas provocações permanentes nos obrigam a atenção de suas palavras e como
esse conjunto de conhecimento se processa para subtrair a opressão para uma
História do Futuro.

As categorias dialéticas do conhecimento são apresentadas nas suas falas, nas
sua permanente militância pela História Oral, por isso o professor Paulo atua na
composição permanente de intensidades narrativas processadas no cotidiano,

assim, ele escuta e dialoga com todos, nunca se fechou nos muros da burocracia
acadêmica e tem mais preocupação em lidar com as práticas da História Oral no
cotidiano de homens e mulheres que são constituídos como trabalhadores e
trabalhadoras, deste modo, suas conversas sobre cultura, modo de vida, luta de
classe e narrativas históricas são organizadas cientificamente em todos os
momentos de sua vida, ou seja, existe apenas um Paulo, um Paulo que se
compromete com na produção de planos e articulações para findar a opressão.

O professor Paulo, portanto, busca compreender as dinâmicas sociais, políticas,

econômicas e culturais por meio de experiências e memórias, mas não se trata
simplesmente de catalogar memórias, mas compreende-las como
compartilhadas, fragmentadas, antagônicas, contraditórias, plurais  e em
confronto. Essa diversidade de memórias revelam uma condição de classe,

notoriamente elucidam narrativas obscurecidas pela forma hegemônica de uma
disputa de narrativas apresentada pelo modo de produção capitalista. O
professor Paulo, desta forma, trata a oralidade como narrativa histórica, não no
sentido de dar vozes aos sujeitos, mas apontar um caminho de reflexão que
possa desconstruir narrativas hegemônicas que impeçam diretamente o ataque
burguês aos sujeitos que vivem na labuta capitalista.

Compartilhar experiências e conhecimentos pela História Oral significa
comparticipar de possibilidades num campo de disputas com o qual se possa
fragmentar a hegemonia e inserir novas construções historiográficas,

gnosiológicas e ontológicas. Agora que escrevi isso já penso no Paulo lendo e
dizendo que estou floreando muito, que estou colocando palavrinhas
desnecessárias e que seria melhor dizer que a luta de classes se faz na
identificação da própria classe, isto é, pela luta em todas as dimensões.
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Paulo de Almeida tece o tempo como composição da luta de classes por isso a
História Oral é significativa para fomentar a compreensão dos processos
históricos no qual os sujeitos estão diretamente envolvidos seja pela cotidiano ou
mesmo por outras escalas que nutrem suas memórias e seus projetos de vida.

Neste sentido, as reflexões do professor Paulo nos permite tratar a realidade
como algo direto que pode ser acessado por todos aqueles que se
comprometerem em compreender suas próprias narrativas ao mesmo tempo em
que processa uma condição de classe e com essa um modo de vida, logo as
questões da vida dos sujeitos são entendidas num processo que pode ser
rompido ou não, essa decisão cabe aos sujeitos na avaliação de suas próprias
vidas.

Paulo Almeida, então, nos apresenta uma ciência que coloca o sujeito no sentido
histórico, na promoção permanente da vida como valor máximo que aproxima as
pessoas de suas memórias, visto que na sociedade capitalista a memória é um
condição para existir a partir dos projetos hegemônicos do capitalismo, ao tecer a
memória como elemento de composição para aproximar os sujeitos de suas
realidades elenca conjuntamente as razões da própria existência e sua
materialidade no cotidiano. Assim, o professor Paulo nos ensina que a memória
precisa sempre ser disputada, essa disputa ocorre pela atribuição de significados
e valores, com os quais precisamos compor uma instância de luta que nos trará o
tempo e o espaço nas dimensões do passado e do futuro a partir de como
pensamos e constituímos nossa memória.

Fui orientado pelo professor Paulo no meu segundo doutorado. Quando
dialoguei com ele sobre as questões que me incomodavam em E. P. Thompson e
com as quais não compartilhava ele me incentivou a continuar minhas reflexões,

mesmo não concordando com alguns temas e problemas na relação entre
Thompson e Althusser. Paulo de Almeida me deu toda liberdade para
fundamentar meus argumentos e nunca se opôs a qualquer crítica que
estabeleci quanto ao historiador Thompson. A orientação, portanto, foi marcada
por um grande respeito e por questões extremamente necessárias com as quais
me debatia por muitos dias. Meu posicionamento a favor de Althusser trouxe
uma grande possibilidade de construirmos reflexões para além do dogmatismo
thompsoniano, pois o professor Paulo mesmo discordando me respeitava e me
incentivava a pensar todas as questões que compuseram minha tese em História.

Discutimos muito e nos organizamos para defender a tese com muita
responsabilidade e respeito, nunca tinha presenciado um docente abrir mão de
suas convicções para orientar uma pessoa que discordava dos posicionamentos
de um de seus interlocutores, assim, compreendi que suas convicções não são
dogmáticas, ao contrário são propositalmente destruidoras de paradigmas, isto é,

a realidade precisa ser pensada na sua complexidade e multiplicidade de fatores
e de teóricos.

Paulo Roberto de Almeida obrigado por permitir que a História não seja
vitrificada e nos mostrar que paradigmas foram feitos para serem quebrados na
luta de classes. R
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UM MIL ITANTE
HISTORIADOR
E UM
HISTORIADOR
MIL ITANTE

José Roberto
Nunes de
Azevedo
Doutor em Geografia
pela UNESP
Professor da SEE-SP



A História do professor Paulo Roberto de Almeida é uma História

da Vida, do Cotidiano, das Lutas e dos Embates decisivos para a

classe trabalhadora. Nunca se acovardou diante de nenhum tema

e sempre mostrou sua força numa sinceridade acadêmica e

militante, numa força inspiradora para fomentar um caminho

historiográfico que nunca se deixou mover por modismos ou

mesmo conveniências.

Está sempre ao lado daqueles que podem operacionalizar,

organizar, promover a luta de classes e com isso um processo

revolucionário, por isso a força do professor Paulo Roberto, o

professor Paulinho, é empregada diretamente para o pensamento

e a ação revolucionária. Por não ter medo das consequências

formou toda uma geração de coragem, de pessoas sem qualquer 

 receio de promover a crítica, a reflexão e até a destruição de

paradigmas. 

O professor Paulo, carinhosamente chamado de Paulinho, merece

todo nosso respeito, toda nossa reverência e nossa admiração, no

sentido daquele que sem medo promove dia após dia a luta de

classes com uma intensidade necessária para acordar docentes e

discentes do curso de História para se tornarem comprometidos

com o fim da opressão.

Homenagear o professor Paulo Roberto de Almeida é possibilitar

que historiadores e historiadoras compreendam o bem que fazem

para o mundo, o quanto é possível por meio dessa ciência

construir um caminho que supere a condição capitalista de

opressão. 

Nós da Revista Cosmos resolvemos dizer esse obrigado professor

Paulo por contribuir decisivamente com ideais avançados de lutas

nos seus aspectos historiográficos e empíricos, seja nas suas aulas,

nos posicionamentos e lutas sindicais ou mesmo nas conversas

informais do cotidiano, pois sempre o professor Paulo se posiciona

e apresenta uma rota para reflexão e para a ação imediata voltada

para resolução dos problemas que tanto atingem e afligem o povo

brasileiro.

Obrigado professor Paulo de Almeida. 
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O PAULO 
ALMEIDA
RAFAEL CORREIA ROCHA

MESTRE EM EDUCAÇÃO PELA UNIVERSIDADE DE LA EMPRESA  - URUGUAI
DOUTORANDO EM EDUCAÇÃO PELA UNIVERSIDAD COLUMBIA - PARAGUAI



Quando comecei a trabalhar como pesquisador no projeto da FAPEMIG “Cidade

de Uberlândia: Historia Local, Ensino-aprendizagem e jogos narrativos” entre

2013 á 2015, eu não era da área, e nem da linha em si, mas como o projeto tinha

um espaço de discussão sobre educação, fui convidado a participar pelo

Professor Sergio Paulo Morais que me apresentou o Professor Paulo Roberto de

Almeida, mais conhecido entre os corredores como “O Paulo Almeida”.

Foi um período no qual, estava começando a aprender sobre História oral e

antropologia visual, me contextualizar com a historiografia e as peculiaridades

do ensino de História, foi então que comecei a ler alguns artigos do Paulo que

me ajudaram a entender esse cenário.

No Instituto de História da Federal de Uberlândia, O Paulo Almeida sempre foi

uma referência, tanto que parecia que seu nome surgia como uma vírgula 

entre as conversas, sobre quem deveria ser procurado quando o tema de

pesquisa fosse História Oral, Cultura e Luta de Classes. 

Mesmo assim eu sinto que não tive tanto contato, não houveram conversas

muito alongadas, porque ele estava sempre muito ocupado, sempre muito

focado. Por isso, para falar sobre o Paulo Almeida, é também, de forma

indissociável, falar sobre seu Trabalho.

Todo artigo que lia transmitia a seriedade do Paulo, quando conversamos era a

mesma intensidade, quando realizada suas entrevistas, sempre era assertivo e

objetivo. 

Em alguns momentos, por essa proximidade objetiva do trabalho acadêmico,

ás vezes, durante os primeiros meses de convivência achava que ele parecia

estar distante. Mas com o tempo fui me acostumando que o Paulo tinha em si,

um perfil próprio de Historiador reflexivo, aquele perfil de se debruçar sobre o

seu objeto de pesquisa.

Nos seus artigos o Paulo Almeida colhia narrativas, histórias, depoimentos e

trajetórias de trabalhadores, parece que tudo girava em torno disso, da cultura

do trabalho e seu impacto na vida dos trabalhadores, por isso era tão

interessante ouvir o Paulo Almeida falar sobre esse assunto, na maioria das

vezes ficava ouvindo ele conversar com outros professores ou uma fala em

palestras e aulas. 

E no final das contas era bem assim, o Paulo Almeida falando e eu, e as vezes

alguns alunos orbitando em volta dele, ouvindo, mas penso que talvez mais

pelo seu foco e não tanto por distração, ele não tenha percebido o quanto foi

importante na minha compreensão sobre como aprender e refletir sobre a

História.
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MEMÓRIA
DE MIM,
HISTÓRIA DE
JERÔNIMO
ARANTES

JÚLIO CÉSAR DE
OLIVEIRA
Doutor em História Social
pela PUC-SP



Figura 1 - Arantes aos 25 anos de idade.  Na fotografia original percebe-se que

os cabelos da testa foram acrescentados à tinta. Uberlândia, 1917.   

Acervo Delvar Arantes



Desde de 2013, sinto-me cada vez mais

incomodado com os projetos de lei referentes a

educação, como por exemplo, o PL 1411/2015 que

tipifica no Artigo 2º, o crime de “assédio

ideológico” como: “toda prática que condicione o

aluno a adotar determinado posicionamento

político, partidário, ideológico ou qualquer tipo

de constrangimento causado por outrem ao

aluno por adotar posicionamento diverso do seu,

independente de quem seja o agente”. Que prevê

no Artigo 3º: “pena de três meses a um ano de

detenção e multa, com acréscimos caso o agente

do “assédio” seja professor ou outro educador e

caso dele resulte “reprovação, diminuição de

nota, abandono do curso ou qualquer resultado

que afete negativamente a vida acadêmica da

vítima”. 

Indignado com os demais projetos de lei que

seguem as diretrizes estabelecidas pelo PL

1411/2015, busco algum motivo para continuar no

magistério.

Procurando-o deparo-me com a pesquisa

realizada pela professora Sandra Cristina

Fagundes de Lima (Memória de si, História dos

outros: Jerônimo Arantes, educação, história e

política em Uberlândia nos anos de 1919 a 1961)

sobre a trajetória do professor, funcionário

público (Inspetor Municipal de Educação e chefe

do Serviço de Educação e Saúde do Município),

memorialista e jornalista Jerônimo Arantes (1892-

1983).

Segundo o trabalho realizado pela professora,

Jerônimo Arantes nasceu em Monte Alegre/MG

em 1892, mudando-se para Uberlândia em 1918.

No ano seguinte fundou, na própria residência, a

escola primária Colégio Amor às Letras. A escola

funcionou até 1933, quando a convite do prefeito

Lúcio Libânio, foi nomeado para a Inspetoria da

Instrução Pública Municipal.
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Figura 2 - Arantes em seu escritório, aos 73 anos de idade.  Uberlândia, 1965. 

Acervo Delvar Arantes.

Em 1937, Arantes foi nomeado, pelo Decreto nº. 21, membro de uma comissão,

não remunerada, cuja função era organizar o serviço de estatística e

propaganda do município. Um ano após formação da referida comissão, foi

criado o Diretório Municipal de Geografia, subordinado respectivamente ao

Diretório Regional do Conselho no Estado de Minas Gerais e ao Conselho

Nacional de Geografia. 

A partir do primeiro recenseamento local realizado pelo Diretório, Jerônimo

Arantes escreveu uma monografia histórico-corográfica sobre a região e a

cidade. Quanto ao trabalho investigativo realizado por ele o jornal A Tribuna,

em 1942, teceu o seguinte comentário: “O conhecido historiador da nossa vida,

desde as primeiras penetrações pelos sertões da Farinha Podre, professor

Jerônimo Arantes, diligente inspetor municipal, foi encarregado pelo ilustre

prefeito Vasco Giffoni de elaborar a Monografia histórico corográfica do nosso

município. (...) Em cada um daqueles setores o prof. Arantes, como verdadeiro

douto, demonstrou a segurança dos seus conhecimentos, que pudemos

apreciar desfolhando o seu magnífico trabalho, que estamos convictos, será um

dos melhores apresentados”.



Distante das capitais e, por conseguinte, das editoras e gráficas aparelhadas

para a produção de uma revista com este perfil, Jerônimo Arantes executou

grande parte das etapas implicadas na publicação, a saber: pesquisar

documentos e datilografá-los, redigir artigos, selecionar as fotos ilustrativas

das matérias e conceber as capas das revistas.

Em 1953, o jornal Correio de Uberlândia reconheceu os esforços

empreendidos por Arantes na produção,  administração e circulação da

revista Uberlândia Ilustrada: “a revista utilíssima que o prof. Jerônimo Arantes

vem mantendo nesta cidade com o devotamento de um crente dos nossos

destinos e com as dificuldades que são conhecidas de todos que se

abalançam a empreendimentos dessa natureza, principalmente no interior,

onde a incompreensão é maior do que nos grandes centros”.
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Figura 3 - Arantes e alunos do “Colégio Amor às Letras”.    Uberlândia, 1919. 

Acervo Delvar Arantes.



No entanto, como salienta Sandra Cristina Fagundes de Lima, em meio a

todas as atividades desenvolvidas por Jerônimo Arantes, ele teve como

ocupação principal a educação, sobretudo a educação escolar. Nessa área

trabalhou, entre 1907 a 1933, tanto na esfera particular quanto na pública

municipal. No início da carreira, dedicou-se à docência no ensino primário

particular, foi professor e proprietário de escola. Na escola pública, atuou na

escolarização das crianças, na alfabetização de adultos e na fiscalização das

escolas mantidas pela prefeitura. Na condição de servidor público, fiscalizou e

organizou os trabalhos escolares no município, primeiramente, como

inspetor municipal de ensino (1933-1946) e, posteriormente, como chefe do

Serviço de Educação e Saúde do Município de Uberlândia (1946-1959).

Após a leitura da trajetória de Arantes, tenho todos os motivos para continuar

na docência e lutar pela liberdade de ensinar, pesquisar e aprender. No

entanto, a realidade novamente obriga-me a olhar para os projetos de lei

concernentes a educação que tramitam na esfera municipal, estadual e

federal. Fixo-me no PL 867/2015, cujo artigo 5º prevê: “que serão afixados

cartazes nas escolas para que os estudantes saibam que podem denunciar

seus professores”. 

 Perplexo, indago a professora Sandra Cristina Fagundes de Lima: qual seria a

reação do professor Jerônimo Arantes diante desses projetos de lei?
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Figura 5 - Revista “simples”.                

 Uberlândia Ilustrada, n. 3, maio 1939. APU,

CPJA.

Figura 6 - Revista com edição especial.

Uberlândia Ilustrada, n. 9, abr 1941.

APU, CPJA.



A
I M I G R A Ç Ã O

J A P O N E S A  E  A
T R A J E T Ó R I A  D A

F A M Í L I A  O K A D A  

J Ú L I O  C É S A R  D E  O L I V E I R A



HOMENAGEM A ISAO OKADA E SEUS
FAMILIARES
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Em seu poema Perguntas De Um Trabalhador Que Lê, o poeta e dramaturgo

Bertold Brecht (1898-1956) faz, entre outras, as seguintes perguntas: “quem

construiu Tebas? Nos livros estão nomes de reis; os reis carregaram pedras?”

Os questionamentos realizados pelo bardo alemão, convida-nos a refletir

criticamente sobre as abordagens historiográficas tradicionais que

privilegiam os grandes acontecimentos e personagens que marcaram a

história de Uberlândia. Segundo elas, a cidade desenvolveu-se graças à

genialidade e ao empreendedorismo dos grandes políticos e empresários.

Em sentido contrário, as indagações realizadas por Brecht conduz-nos a

difícil tarefa de apreendermos como os trabalhadores construíram a história

local. Nessa perspectiva, opto por pensar sobre as contribuições dos

imigrantes japoneses e seus descendentes para o desenvolvimento de

Uberlândia. 

Oficialmente a imigração japonesa para o Brasil iniciou-se com a chegada do

navio Kasato Maru ao porto de Santos no dia 18 de junho de 1908. Em 1910,

mais de 900 famílias para cá vieram em busca de terra e trabalho. Estima-se

que, entre 1917 e 1940, por aqui chegaram mais de 164 mil imigrantes. 

Nos anos 1930 o Brasil já possuía, exceto o Japão, a maior população de

japoneses do mundo. Nas primeiras décadas do século XX, diversos

imigrantes japoneses procurando uma forma digna de sobrevivência

deslocaram-se para o Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, montaram suas

primeiras colônias nos bairros que hoje conhecemos como Brasil, Fundinho e

Patrimônio. 

Construídas em torno de templos xintoístas, suas residências

caracterizavam-se pelos jardins e hortas bem cuidadas. No decorrer do

processo de imigração, os membros dessas comunidades conviveram com o

discurso preconceituoso de que os japoneses “tomavam o emprego dos

brasileiros” e “degeneravam a raça brasileira”.

Com a eclosão da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-45), na qual o Brasil

lutou contra as Potências do Eixo (Alemanha, Itália e Japão), diversos

imigrantes japoneses da cidade, como de resto em todo o Brasil, foram

perseguidos politicamente.
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Em pleno Estado Novo (1937-45) escolas das comunidades foram fechadas,

os imigrantes proibidos de falar o seu idioma e ouvir as transmissões

provenientes das rádios localizadas no Japão. Os acusados de espionagem

foram presos e encaminhados ao Departamento de Ordem Política e Social

(DOPS), localizado na cidade de São Paulo. Em 1941, o então Ministro da

Justiça Francisco Campos defendeu publicamente a proibição da entrada de

imigrantes japoneses em solo brasileiro alegando que: “seu egoísmo, sua má-

fé, seu caráter refratário, fazem deles um enorme quisto étnico e cultural”. 

Nesse contexto marcado pela aversão aos japoneses, o casal Sidico e Tuki

Okada chegou ao Brasil no começo dos anos 1930. Após peregrinarem por

diversas cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais, finalmente

fixaram-se em Uberlândia. Na cidade de São Simão (SP), tiveram o filho

Romeu. Em terras uberlandenses conceberam os filhos Geraldo, Amélia, Lila,

Regina e Isao. No bairro Patrimônio, o agrônomo Sidico e a professora Tuki

alugaram um terreno e nele passaram a produzir legumes e hortaliças.

Em 1957, o casal mudou-se para Guarulhos (SP) deixando aqui somente o

filho Isao Okada. A partir de então, coube a ele dar continuidade às

atividades iniciadas por seus pais. Na cidade onde nasceu no dia 09 de

dezembro de 1936 Isao estudou, prestou o serviço militar e casou-se com

Dona Neuza, tendo com ela os filhos William, Kátia e Robson Okada.

Da Uberlândia antiga recorda o modo de vida interiorano caracterizado pela

paz, inocência e camaradagem. Daquele tempo, lembra com ironia o fato do

escrivão não registrá-lo com o nome de Waldemar, alegando não ser este

“nome de japonês”. Da cidade atual, lamenta a desumanização das pessoas.

No entanto, nela continua a residir e a produzir os alimentos necessários às

famílias uberlandenses.

Relembrando a saga dos imigrantes japoneses para o Brasil e vendo Isao

trabalhar em sua horta todos os dias, inclusive nessa pandemia, recordo-me

de outra pergunta realizada por Brecht no poema inicialmente citado, qual

seja: “A grande Roma está cheia de arcos do triunfo: quem os erigiu?”.




