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RESUMO  

O trabalho propõe compreender a participação da mulher junto ao Sindicato dos Metalúrgicos 

do Sul Fluminense, a partir da sua atuação junto à luta sindical ocorrida durante a década de 

1980 nas greves da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. A organização 

da cidade pelo modelo company town e a característica da política de Vargas trouxeram uma 

articulação sindical dos metalúrgicos da região - até a década de 1980 - em um formato de 

colaboração com as unidades produtivas. Com a emergência do processo que ficou conhecido 

como novo sindicalismo, novas formas de articulação dos trabalhadores ganharam espaço. Na 

região, verificou-se a formação de um sindicato combativo, sob a liderança de Juarez Antunes. 

As greves que aconteceram durante a década na cidade também evidenciam a transição da 

atuação do sindicato no período. A partir disso, buscou-se observar a forma segundo a qual as 

mulheres se articularam dentro do movimento sindical, a partir de sua relação com a empresa. 

O referencial teórico objetivou identificar o processo de organização sindical na cidade e a 

atuação de mulheres em movimentos, partindo da identificação de seu lugar na sociedade. O 

resultado é a observação de uma atuação feminina dentro dos espaços sindicais que se atentou 

em discutir as relações de trabalho e capital, deixando as discussões acerca das desigualdades 

de gênero fora das negociações ocorridas na época.   
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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho busca observar as relações que circundam a temática acerca dos 

movimentos sindicais e as relações de gênero que perpassam esse campo, a partir de uma análise 

do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense durante a década de 1980. 

Como resultado de negociações dos governos brasileiro e estadunidense, em 9 de abril 

de 1941 é criada a Companhia Siderúrgica Nacional, inaugurando sua produção no ano de 1946. 

Tal criação reforçava o caráter da política nacionalista do governo Vargas, por meio do 

desenvolvimento da indústria e o processo de substituição de importações. Furtado (1974) 

aponta que esse processo contemplava a desvalorização da moeda e a introdução de uma série 

de medidas que controlavam as importações. Essas medidas foram importantes para a 

intensificação do processo de industrialização do país (FURTADO, 1974), a fim de garantir 

certa autonomia estrangeira. 

A localização estratégica da cidade do Vale do Paraíba, contribuiu para a escolha da 

implantação da usina em Volta Redonda, cidade até então rural. Essa implantação resultou em 

um modelo de organização chamado “company town”, que compreende uma “instituição 

industrial” que organiza e molda os aparatos políticos, econômicos e até culturais de 

determinado espaço. A CSN, portanto, tinha o poder de controlar a estrutura da cidade e 

disciplinar a força de trabalho. Deste modo, a cidade de Volta Redonda era administrada 

empresarial e espacialmente por essa ordem produtiva local (LIMA, 2013). 

 Uma cidade-operária gerida pela usina possuía características peculiares nas quais se 

consolidou a atuação sindical. Como a CSN respondia pela moradia, serviços públicos, dentre 

outros, a forma de atuação sindical se deu de maneira mais abrangente. Aliados principalmente 

com a Igreja Católica em um contexto de ditadura militar, os sindicalistas não debatiam apenas 

questões econômicas e trabalhistas. 

 A trajetória dos sindicalistas metalúrgicos de Volta Redonda perpassa desde o 

sindicalismo corporativo até o novo sindicalismo, incluindo as relações dessa associação com 

o surgimento de movimentos partidários (como o PT) e religiosos (como a forte presença da 

Igreja Católica). O chamado novo sindicalismo chega até Volta Redonda no início da década 

de 1980 e promove uma mudança na forma de organização sindical, representada pela Oposição 

Sindical. 
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As décadas de 1970 e 1980 aparecem na história como um período de mudanças 

conjunturais e econômicas de caráter mundial, em que o desencadeamento de crises, causadas 

sobretudo pelos choques do petróleo, contribuíram para que os críticos do Keynesianismo1 

ganhassem espaço, decorrendo na implantação das visões Neoliberais durante a década de 1980 

em um cenário internacional. Nacionalmente, a ditadura militar caminhava para o término2 

desde o final da década de 1970, marcado pela extinção dos Atos Institucionais, que reprimiam 

as organizações sociais, anistias de exilados políticos e crises econômicas que acelerava cada 

vez mais o processo inflacionário. 

Com o fim do ilusionismo do “milagre econômico”, as crises e a piora das condições de 

vida, trabalho e salário, a década de 1980 também apresenta o maior número de greves do país, 

representando o retorno dos movimentos enfraquecidos até mesmo antes do golpe de 1964.  Tal 

década também é marcada pelo surgimento de dois blocos sindicais: a “unidade sindical” - 

reformistas - e o “novo sindicalismo” – combativos -, esse segundo composto pelos sindicalistas 

autênticos e as oposições sindicais, tendo forte presença dos metalúrgicos do ABC paulista 

(GIANNOTTI, 2007, p. 227). Aconteceu também durante os anos 80 a criação do Partido dos 

Trabalhadores (PT), e da Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista transforma o quadro sindical brasileiro 

(GIANNOTTI, 2007, p. 236) deflagrando sucessivas greves na região e servindo de modelo 

para a ocorrência de greves gerais espalhadas pelo país, inclusive na Companhia Siderúrgica 

Nacional, a CSN, localizada em Volta Redonda, que compõe o objeto de estudo desta pesquisa. 

A CSN da década de 1960 adotara o processo de modernização e, em meio a graves 

crises de rentabilidade, vinha adotando estratégias de eficiência segundo as observadas no setor 

privado. Apesar de oficialmente deixar para trás o modelo company-town durante a década de 

1970, a CSN manteve seu poder sobre as associações sindicais e empresariais e continuou 

contribuindo para o constranger a construção de “parcerias e coalizões pró-desenvolvimento 

                                                           
1 O Keynesianismo foi uma teoria que aborda uma série de medidas elaboradas por John Keynes que defendia a 

intervenção estatal na economia do Estado como forma de manter o emprego,  o consumo e  o controle da inflação, 

Harvey (2010) contribui para a construção de uma ideia que permite esquematizar os elementos principais da teoria 

do póskeynesianismo acerca das crises financeiras internacionais. Ver MODELING FINANCIAL CRISES: A 

SCHEMATIC APPROACH, de David Harvey, 2010. 

2 Ver O PENSAMENTO POLÍTICO E A REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL, de Marilena Chauí e Marco 

Aurélio Nogueira, 2006. 
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aptas a orientar a elaboração de um novo arranjo institucional, capaz de deslocar a siderúrgica 

de condição de agente econômico, simbólico e político central” (LIMA, 2013, p. 50). A 

empresa, mais do que uma unidade produtiva do Estado, era também um “instrumento de 

política econômica do governo” (MANGABEIRA, 1993, p. 67). Essa dualidade foi um dos 

maiores problemas da empresa, e as crises em grande parte explica-se devido a tal contradição. 

 As greves ocorridas na década de 1980 marcam a cidade de Volta Redonda. Em 1984, 

ocorre a primeira greve geral da CSN. Em 1986, outra greve na busca de salários mais justos 

acarreta na invasão do exército, numa tentativa de intimidar os trabalhadores. Já no ano de 1988, 

uma grande greve com pautas sobre jornada de salários, recuperação salarial decorrente da crise 

e readmissão dos trabalhadores demitidos na última greve, resulta, além do atendimento das 

reivindicações, na morte de três jovens operários pelas forças armadas (FONSECA; VEIGA, 

1989). 

Dado o recorte histórico da cidade e a conjuntura na qual sucederam-se as greves na 

usina, a questão que se pretende investigar diz respeito a um ator presente, mas nem sempre 

visível: a mulher. Para trazer à luz tal sujeito, faz-se a seguinte indagação: Qual a participação 

que tiveram as mulheres no Sindicato dos Metalúrgicos no Sul Fluminense durante as greves 

na CSN? 

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

2.1 Objetivo Geral  

Com o intuito geral de responder tal pergunta, o presente trabalho tem por objetivo 

compreender a participação da mulher junto ao Sindicato dos Metalúrgicos no Sul Fluminense, 

durante a década de 1980. 

2.2 Objetivos Específicos  

Para tal, faz-se necessário os seguintes objetivos específicos: (1) identificar, a partir das 

relações de gênero na sociedade, qual o papel que a mulher assume nos movimentos sociais 

durante a década de 1980, bem como (2) demonstrar o processo histórico do novo sindicalismo 

no Brasil e em Volta Redonda e (3) descrever as greves ocorridas na CSN no período e a 

participação do sindicato dos metalúrgicos da região em tal processo. Assim, busca-se (4) 

relatar a participação das mulheres nos movimentos sindicais a partir da sua atuação nas greves 

que ocorreram na CSN dentro do recorte de tempo proposto. 
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2.3 Justificativa 

Os estudos de pesquisadoras como Beth Lobo e Helena Hirata iluminam a militância 

feminina nos movimentos sociais e políticos ao longo dos anos.  O debate que envolve relações 

de gênero nos movimentos e lutas demonstra como a percepção desigual do papel de cada 

indivíduo nessas relações produz a sua condição de representação na sociedade. Pode-se, por 

exemplo, demonstrar que a sindicalização da  mulheres - mesmo tendo crescido durante a 

década de 1980 - em menor escala comparada ao dos homens explica-se devido à dupla jornada 

de trabalho que elas possuem, visto que a atuação nas ações sindicais que ocorrem fora do 

horário de trabalho das firmas se torna de difícil acesso por esse segmento, conforme Rosalina 

Leite (1984) expõe em seu trabalho. E essa dupla jornada expõe-se como ocorrência da 

percepção do papel dessa mulher na sociedade. 

Portanto, analisar a atuação da mulher junto ao movimento sindical dos anos 1980 

fundamenta a reflexão quanto à representatividade da mulher nos movimentos (sociais, 

políticos), principalmente no que tange ao espaço concedido (ou conquistado) da mesma junto 

a associações que operam na luta pelos direitos das categorias de trabalho, como os sindicatos. 

Analisar o desenvolvimento dessa atuação permite a explicitação de questões que levam a 

refletir não apenas sobre o lugar ocupado pela mulher nos sindicatos, mas também sobre os 

embates a serem superados dentro das categorias por elas. 

  Vale ressaltar que na região Sul Fluminense, há uma defasagem de estudos que 

fomentam a discussão acerca da atuação da mulher nesses espaços, apesar da relevância que 

essa região possui no que tange ao escopo de temáticas referentes tanto ao desenvolvimento 

quanto à problemáticas sociais advindas com a CSN. Portanto, compreender os processos de 

luta sindical durante as greves, de representação e atuação, principalmente a partir do ponto de 

vista da mulher, é importante para preencher uma lacuna sobre o debate acerca da forma que se 

deu a atuação dessas mulheres nas lutas históricas da região. 

3. REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 O processo de formação do “novo sindicalismo” no Brasil 

Com vistas a obter melhor entendimento sobre o contexto político em que as greves na 

CSN ocorreram, é preciso observar o modo de articulação dos operários durante a década de 

1980. A interpretação de Weffort (WEFFORT, apud SANTANA, 1999) sobre o sindicato que 
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atuava na sociedade brasileira durante o período anterior ao golpe militar de 1964 era o de ser 

conhecido como uma espécie de “sindicalismo populista”, característica adquirida desde o 

Estado corporativista da Era Vargas, e marcante durante o governo de João Goulart. Esse 

modelo de sindicato foi marcado pela ideia de uma organização sindical voltada para setores 

das indústrias tradicionais da economia, que anteferiam um formato por cúpulas oficiais, 

antepondo a estrutura organizativa por trabalho local.  

Além disso, o sindicalismo tinha atrelado ao Estado e suas instituições o local principal 

de disputa, tendo os embates acerca de capital e trabalho como temáticas marginais. Esse 

modelo foi criticado principalmente no processo de construção do “novo sindicalismo”, e serviu 

como base para a ideia de romper com as antigas práticas de atuação restrita, mesmo que todas 

as práticas não tenham sido de fato eliminadas. 

 Durante a ditadura, a organização sindicalista conhecida como Unidade Sindical era 

formada pelas organizações sindicais tradicionais pré-golpe, os comunistas e os chamados de 

pelegos3, que durante o novo sindicalismo defendiam a ideia de atuação dos sindicatos junto à 

colaboração de classes. Essa organização era ligada aos partidos da esquerda tradicional (PCB, 

PC do B, e MR-8 e ao o PMDB). Basicamente, a ideia presente neste movimento era de que as 

mobilizações deveriam ser feitas com cautela, evitando o confronto direto com a polícia, o que, 

segundo os simpatizantes dessa ideia, atrasariam a transição para a democracia. A Unidade 

Sindical buscava autonomia frente ao Estado, mas não a liberdade sindical4. 

Para a US, o sindicalismo era concebido basicamente como um instrumento de 

obtenção de melhorias para a classe trabalhadora a serem obtidas não apenas através 

da ação dos sindicatos mas também através da aliança com outras forças políticas 

democráticas (RODRIGUES, 1991, P. 28). 

No fim da década de 1970 surge o chamado “novo sindicalismo”. Tal organização seria 

conhecida “por práticas que indicariam sua novidade na recente história brasileira” 

(SANTANA, 1998, p. 19). A formação do novo sindicalismo se constrói sob a ideia de romper 

com as antigas formas de atuação sindical, a partir da concepção de negação das antigas formas 

                                                           
3 Os dirigentes indicados pelo governo, atuantes em prol do mesmo e considerados “traidores” pelas outras 

lideranças eram conhecidos como pelegos. 
4 Entende-se por liberdade sindical a “completa liberdade de organização sindical por parte dos trabalhadores, sem 

necessidade de reconhecimento pelo Estado” (RODRIGUES, 1991, p. 28). 
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de organização. Com os discursos construídos durante a época, sai a ideia de colaboração e 

entra o caráter combativo da luta sindical. 

 A novidade na história trazia, conforme o autor, uma atuação oriunda do setor moderno 

da economia, contrapondo os espaços industriais tradicionais em que o sindicato populista 

atuava. Outra característica era a tentativa de autonomia do sindicato em relação aos partidos 

políticos e Estado, opondo a forma atrelada que a outra organização sindical tinha em relação 

ao aparato estatal, apesar de nesse processo os sindicatos ainda não atingissem a liberdade 

sindical. Também havia a ideia de uma organização voltada para a base, para os interesses dos 

trabalhadores, desmontando a ideia do modelo por “cúpulas oficiais” do sindicalismo populista. 

Portanto, a crítica que Santana faz é que    

o sindicalismo do passado era visto pelos “novos sindicalistas” como sem bases, de 

cúpula, de gabinete, distante da classe trabalhadora e orientado por interesses 

políticos. Esta visão marcou algumas das concepções que informaram inicialmente as 

práticas do “novo sindicalismo”, nas quais as representações negativas acerca do 

passado eram presença constante, indicando as práticas a serem ultrapassadas no 

presente (SANTANA, 1999, p. 107). 

 O novo sindicalismo trouxe em sua organização de construção a formação da Central 

Única dos Trabalhadores em 1983, com a ideia de uma central que unisse o sindicalismo 

combativo, através da composição de duas frentes: os Sindicalistas Autênticos e as Oposições 

Sindicais. Mattos (2009) afirma que esses dois movimentos envolvidos na criação dessa central 

eram marcados por diferenças, sobretudo, ao nível de “compromisso ou rejeição à estrutura 

sindical oficial. Porém, prevaleceram as afinidades, ainda mais porque a CUT não unificou, em 

seu surgimento, o conjunto do movimento” (MATTOS, 2009, p. 123). 

Os Sindicalistas Autênticos – sob a representação do então presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Luís Inácio Lula da Silva, que tinha o constante 

conflito com o Ministério do Trabalho e pouca experiência de atuação política – tinham os 

dirigentes atuantes mais próximos aos interesses das bases e reivindicavam, além de outras 

pautas, políticas salariais e de trabalho mais justas em um cenário de crises da ditadura e 

econômica.  

Tal cenário, aliado a um “novo estágio de organização alcançado pelo movimento, cujo 

índice mais importante foi o surgimento das centrais sindicais” (MATTOS, 2009, p. 122), 

acarretou em sucessivas greves - sobretudo no estado de São Paulo - de iniciativa dos próprios 
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trabalhadores. Embora as greves por categorias ainda fossem utilizadas por esses grupos, o que 

se observou nesse período foram as greves por empresa, diversificando também as modalidades 

de greve, algumas conhecidas como de ocupação, pipoca, vaca-brava, entre outras.  

  Já as Oposições Sindicais se empenhavam em afastar os “pelegos” dos sindicatos. Eram 

representados principalmente pela Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo e tinham um 

caráter bastante heterogêneo, com algumas linhas de pensamento bastante radicais de combate 

direto e a maioria ligada às pastorais operárias da Igreja Católica5. 

Ao contrário dos “autênticos”, os membros das oposições valorizavam as comissões 

de fábricas enquanto organizações autônomas dos trabalhadores, quer dizer, fora do 

controle das direitoriais dos sindicatos. Os militantes dessa tendência, ao darem 

prioridade às organizações e as ações de base, colocavam em segundo plano a luta 

pela democracia representativa, rejeitando a aliança com outros setores sociais e 

políticos da “burguesia liberal. Os “autênticos”, e o próprio Lula, preferiam valorizar 

o delegado sindical e, diante das comissões de fábricas, entendiam que elas deveriam 

ser subordinadas às diretorias dos respectivos sindicatos (RODRIGUES, 1991, p. 29). 

A nova articulação sindical no Brasil durante a década de 1980 é, portanto, marcado 

pela disputa por uma hegemonia sindical entre o que se qualificou como Novo Sindicalismo e 

a Unidade Sindical, a partir da divergência relativas aos pontos de vistas propostos. Santana 

traz a ideia de que essa nova forma de organização sindical “representou a reedição de práticas 

já experimentadas na história do sindicalismo por setores que, ao seu tempo, se identificavam 

com posições progressistas em relação à luta dos trabalhadores” (SANTANA, 1999 p. 114). 

Assim, ainda segundo o autor, pode-se entender essa formação como um processo que foi de 

importante aporte no combate à estrutura tradicional-conservadora dos sindicatos, que buscou 

assegurar à classe trabalhadora uma via de condução de demandas e representação pela busca 

de direitos. 

3.2 O novo sindicalismo em Volta Redonda 

O sindicato dos Metalúrgicos é criado primeiramente em Barra Mansa, e transferido 

para a cidade de Volta Redonda no ano em que se inicia a produção na usina, em 1946, sob a 

influência do Estado corporativista e suas “campanhas de sindicalização” (MANGABEIRA, 

1993). 

                                                           
5 A Igreja Católica foi um importante agente durante a ditadura militar através das Comunidades Eclesiais de Base, 

que serviam como canal para os movimentos sociais e sindicais atuarem à margem do Estado. Para saber mais 

sobre a atuação da Igreja Católica no período da ditadura, ver: FERNANDES, Rubem César. Privado porém 

público: o terceiro setor na América Latina. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
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Apesar da organização sindical que antecede o período de 1983 não ter sido alheia às 

questões dos trabalhadores e liderarem alguns movimentos importantes no período – como a 

greve de 1964 que foi suprimida pelo atendimento rápido das questões reivindicadas – o 

sindicato seguia as “normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e relegaram a um 

segundo plano a militância e a organização dos trabalhadores” (MANGABEIRA, 1993, p. 75).  

No período que antecede a ditadura militar, a direção do sindicato só passou a vencer 

por eleições diretas a partir de 1952, como expõe a autora. Essa diretoria se revezava entre 

grupos ligados ao Partido Trabalhista Brasileiro e ao Partido Social Democrata. No ano de 1955, 

o Partido Comunista Brasileiro vence, renovando a direção em 1963, firmando uma aliança 

com a Juventude Operária Católica (JOC).  

Em 1964, período em que o país sofre a intervenção da ditadura militar, os sindicatos 

passam a ser dirigidos por “interventores” nomeados pelo Ministério do Trabalho, quadro que 

se estende até o ano de 1973. A partir daí, retornam as eleições para o sindicato dos metalúrgicos 

na cidade. 

O período sindical que contempla os anos de 1973 até 1983 pode ser analisado, sob a 

liderança de Waldemar Lustosa, o dirigente sindical desse período, como uma década 

caracterizada por uma “liderança burocrática” (MANGABEIRA, 1993, p. 76), sem o apoio real 

do operariado, e que se mantivera por falta de opções das chapas durante as eleições. Para a 

autora,  

A prestação de serviços assistenciais tinha prioridade sobre a militância. O ativismo 

político era mal visto e conscientemente relegado. Segundo algumas fontes (Veiga e 

Fonseca, 1990: 47-48 e Centro de memória Sindical, 1989: 50), Lustosa não tomava 

a si as reclamações dos operários e assinava voluntariamente os Acordos sem discutir 

com os trabalhadores os assuntos mais importantes (MANGABEIRA, 1993, p. 76). 

O ano de 1979 marca a história do sindicalismo na cidade com a emergência da 

Oposição Sindical, que pressionava e contestava o modelo de gerência de Lustosa. A Oposição 

Sindical surge numa tentativa de contestação ao modelo sindicalista burocrático vigente. Aliada 

à grupos de esquerda (como o PT e o PMDB), operários e à Igreja Católica, aspirava as ideias 

do processo chamado novo sindicalismo e que estava em evidência por todo o país. Vale 

ressaltar aqui o importante papel que a Igreja terá na luta sindical durante o período, que será 

vista mais à frente. 
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Uma das figuras mais marcantes do movimento sindical dos metalúrgicos de Volta 

Redonda é Juarez Antunes, que durante a década de 1980 foi um líder representante das 

Oposições Sindicais. Juarez em sua atuação de liderança buscava: envolver a classe operária 

por meio de assembleias deliberativas e encontros com as diretorias, além de atuar visando 

assegurar “o nível de organização e mobilização dos trabalhadores” (GRACIOLLI, 2000, p. 

55).  

Em 1980, o grupo disputou as eleições para a diretoria do sindicato, porém foi derrotado 

e mais uma vez a liderança fica a cargo de Lustosa. É no ano de 1983 que a eleição, que até 

então não havia tido muita diversidade de visões em suas chapas, se dá pela disputa entre quatro 

chapas: a de Lustosa, uma outra que era incentivada pela própria Companhia, uma chapa com 

representantes de partidos e da Igreja, e a chapa de Juarez, que vinha sem muitas ligações claras 

(MANGABEIRA, 1993). 

As chapas quatro e cinco, de Juarez, se aliam e conseguem vencer a eleição para o 

sindicato, no ano de 1983. A nova direção opta por uma proposta mais interativa com os 

trabalhadores, soltando boletins informativos semanalmente e jornais mensalmente. Além 

disso, os diretores procuravam o contato direto com os trabalhadores nas entradas da 

Companhia. O grupo também filia-se à CUT, reafirmando a sua visão à esquerda. 

Graciolli (2000) aponta como componentes da Oposição Sindical, antes mesmo da 

representação de Juarez na cidade, integrantes da Ação Católica Operária (ACO) e alguns 

movimentos de esquerda. A organização dos sindicalistas, em conjunto com outros grupos, 

formou o que Graciolli (2000, p. 56) menciona como “rede de comissões de fábrica na CSN e 

na Fábrica de Estruturas metálicas - FEM, subsidiária da CSN”. Logo, sempre que as diretorias 

eram reprimidas, essas redes de comissões atuavam como base das organizações grevistas. 

 Tais comissões, em conjunto com o movimento das Oposições sindicais, teriam a 

possibilidade de ser complementares, como de fato ocorrera na greve de 1988. Contudo, eram 

duas vertentes que diariamente se distinguiam. Como continua Graciolli (2000), as Oposições 

Sindicais atuavam tendo como direção as massas. Já as comissões visavam a luta operária a 

partir das bases, materializada no modal de greve por ocupação, em que trabalhadores 

assumiam o controle e o cuidado dos equipamentos fabris, ocorrido tanto na greve de 1984, 

quanto na de 1988. 



19 
 

Também foi constituído pelos sindicalistas da cidade a Frente Sindical-Popular de Volta 

Redonda, estampando um mecanismo que compunha os movimentos sociais do município. Essa 

Frente trabalhou em conjunto, além dos sindicatos, com associações de moradores, a CUT, 

Comunidades Eclesiais de Base - CEBs, comunidades representativas da Igreja, entre outros.  

Tendo como objetivo principal relacionar os movimentos populares com os sindicais, 

essa Frente se encarregava de preparar manifestações mais amplas, que demandassem 

maiores esforços na divulgação e realização. E esta foi a situação do Abraço Usina, 

que acabou se tornando na mais evidente demonstração de solidariedade à greve dos 

operários da CSN, enfatizando, ademais, a luta contra a sua privatização 

(GRACIOLLI, 2000, p. 68). 

 O novo sindicalismo chega a cidade, então, com a formação da Oposição Sindical, em 

1979, e se afirma na Companhia com a entrada do operário e sindicalista Juarez Antunes na 

presidência do sindicato no ano de 1983. Juarez foi a figura expressiva no movimento sindical 

do período. Compunha a chapa da esquerda independente e, junto com outras pessoas na direção 

sindical, conseguiu reformular a atuação do sindicato frente as demandas que surgiam. É desse 

modo, junto com os outros mecanismos, que as propostas para as reivindicações de cunho 

trabalhista e salarial começam a ser articuladas. 

3.3 As greves na CSN 

As greves se apresentam como instrumento de luta da classe trabalhadora, 

representando a mobilização e organização das classes na busca pelos direitos da categoria. A 

conjuntura econômica de crises e perda do poder aquisitivo dos trabalhadores, os movimentos 

sociais e políticos advindos no processo de redemocratização do país compõem a trajetória de 

greves que ensejou a história da cidade. 

O ano de 1984 marcou a primeira greve da década de 80 na cidade de Volta Redonda. 

Com a direção de Juarez no sindicato, o grupo começa a se organizar para demonstrar o caráter 

combativo dos novos sindicalistas.  Frente a um processo de reabertura política – a transição do 

governo Figueiredo para a Campanha das Diretas – o cenário econômico nacional não estava 

nada atrativo. Como apontam Fonseca e Veiga (1989), a crise gerada pela dívida externa gerava 

pressões e conflitos entre os setores da sociedade, incluído aí as tensões não só entre o Estado 

e o empresariado, mas entre empresários e os trabalhadores.  
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Diante disso, o sindicato dos metalúrgicos em Volta Redonda se organiza para a 

primeira greve na usina, com as palavras de ordem alertando que “pagou pra ver, verá” 

(FONSECA; VEIGA, 1989, p. 54).  As pautas dos grevistas, encontrava-se: participação nos 

lucros, reajuste salarial, entre outras reivindicações de caráter econômico. A greve, de acordo 

com Graciolli (1994), contou com a participação das mulheres e filhos dos operários.  

Já foi uma greve de ocupação. Éramos mais de 22 mil homens acampados dentro da 

usina. As mulheres traziam as crianças para verem seus pais, traziam comida, foi 

muito bonito; mais parecia uma festa popular. E na realidade era uma festa nossa 

(FONSECA; VEIGA, 1989, p. 54). 

 Os autores ainda prosseguem pontuando que a modalidade da greve é característica para 

o tipo de produção que a Companhia exerce. Como algumas máquinas não podem parar a 

operação, os grevistas precisavam se organizar para manter esses equipamentos em 

funcionamento, a fim de preservar o patrimônio. E foi essa a organização que tiveram ao 

realizarem a primeira greve na usina. 

A primeira greve de ocupação contou com o monitoramento militar, mesmo não 

havendo nessa greve a violência que viria a acontecer em 1988. Ao final de cinco dias, a greve 

se encerra com algumas reivindicações atendidas e o sentimento de “satisfação” à repercussão 

dada pela ocupação e organização dos operários. Essa mobilização representou, para o autor, 

“a introdução da greve como instrumento de luta” (GRACIOLLI, 1994, p. 66). Já na primeira 

mobilização, o movimento contou com a participação das famílias dos operários. 

Essa greve de 84 deixou o marco de ter sido a primeira greve na história da Companhia 

Siderúrgica Nacional. Foi uma greve realmente de massa, onde participaram: as 

mulheres, a população, os estudantes, outras categorias. O término da greve contou 

com uma passeata de aproximadamente 30.000 pessoas (FONSECA; VEIGA, 1989, 

p. 58). 

3.3.2 Greves gerais de 1986 e 1987  

Durante o processo de redemocratização do país para o governo que até então seria 

governado pelo indiretamente eleito Tancredo Neves e, após sua morte, por José Sarney, em 

um cenário de redefinição da organização sindical e das estratégias empresariais, outra greve é 

insaturada na usina, no ano de 1986. A greve - que se caracterizou pela realização de piquetes 

do lado de fora da fábrica, pelo receio da intervenção militar - resultou na intervenção do 

Exército em uma ação de repressão aos trabalhadores, ocasionando na desmobilização rápida 

do movimento. Como mostra Fonseca e Veiga (1989), os operários mais jovens que ainda não 
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tinham tido o contato direto com a repressão do Exército “tiveram aqui o seu batismo e 

começaram a entender o papel que os militares têm na história da nossa República” 

(FONSECA; VEIGA, 1989, p. 61). 

No final mesmo ano, outra greve – agora geral – buscava a defesa por melhores 

condições salariais para os diferentes setores produtivos, o fortalecimento das empresas estatais, 

a busca pelo congelamento dos preços devido aos aumentos da inflação e o não pagamento da 

dívida externa.  

acabou mais uma vez na intervenção do Exército, agora com o intuito de forçar os 

trabalhadores a entrarem na usina.  

A greve geral paralisou aproximadamente 26% dos setores dinâmicos da economia. 

Teve um efeito nacional, um efeito de peso político grande e foi uma vitória parcial 

do movimento sindical. A greve geral foi um salto porque contava com a simpatia da 

população. O governo anunciou a repressão, o Ministro da Justiça Paulo Brossard 

disse que ia prender e acontecer – já se dava um quadro de radicalização política 

(FONSECA; VEIGA, 1989, p. 66).  

 O ano de 1987 marca o país com uma geral insatisfação do governo de Sarney e uma 

greve geral é convocada para agosto do ano corrente. O Plano Cruzado já mostrava seus 

resultados negativos e o Plano Bresser tinha sido lançado há pouco tempo e não tinha seus 

resultados claramente observados, porém, já sabia que não seriam resultados positivos do ponto 

de vista econômico e social. Essa insatisfação não era somente resumida ao ponto econômico, 

mas uma postura acerca de qual bandeira política levantar deveria ser tomada. 

Os próprios empresários cogitaram apoiar a greve geral. A FIESP declarou, através 

do seu presidente, Amaro Amato, que estavam em desobediência civil ao governo. 

Ora, não é fazer aliança com a burguesia que resolve as crises, mas perceber as 

contradições entre a burguesia e o seu governo, em que ela tira a sustentação ao seu 

próprio governo e abre uma brecha de avanço e de luta pelo poder político para a 

classe operária e o povo. Quando uma AUTOLATINA contesta, quando uma 

multinacional se impõe contra o governo é porque ele está muito fraco, e se a classe 

operária não discutir o problema global do governo, a burguesia discute por ela 

(FONSECA; VEIGA, 1989, p. 69). 

 Diante esse cenário, em agosto de 1987, a CUT convoca greve geral, os operários 

paralisam seus trabalhos e mais uma vez ocorre a invasão do Exército na usina para a retirada 

dos trabalhadores de dentro da fábrica. A terceira greve conta com uma repressão mais violenta 

que a das outras vezes, uma prévia do que viria a acontecer no ano seguinte. 



22 
 

3.3.3 A greve de 1988  

A última greve da década é deflagrada em novembro de 1988, sendo a greve de maior 

duração (17 dias). As reivindicações dessa greve giravam em torno de: fim do arrocho salarial, 

na qual os grevistas exigiam a correção de 26,06% perdido pela inflação do ano anterior (ano 

em que foi iniciado o plano Bresser), jornada de trabalho de seis horas, readmissão dos 

operários demitidos pela participação na última greve (um total de 58), entre outros 

(GRACIOLLI, 1994). 

A ênfase da greve de novembro - a exemplo do que se dava com o conjunto do 

movimento sindical brasileiro no período - estava na luta pela reposição salarial, em 

meio a um quadro inflacionário acentuado, como já dissemos acima. Isso representou 

(como, de resto, representa sempre) um dilema para os trabalhadores. De um lado, a 

manutenção de patamares salariais minimamente aceitáveis consumia grandes 

esforços organizativos e de mobilização dos trabalhadores e suas formas de luta, e não 

empreendê-los significaria ficar no limiar da sobrevivência. A luta econômica impôs-

se irrefutavelmente (GRACIOLLI, 2000, p. 66) 

 Com a forte repressão que caracterizou essa greve, a diretoria se encontrava impedida 

de atuar na usina. As redes de comissões então embalaram o trabalho de organização do 

operariado. Meses após a leitura da nova Carta Magna em um processo de redemocratização, a 

greve também adquiriu, de acordo com o autor, um caráter político, dada a sua história de 

confronto estatal e reivindicações econômicas da época. 

  Os grevistas contaram mais uma vez com a participação da população, da Igreja 

Católica, movimentos sociais e sindicais. A segunda greve de ocupação, com movimentos de 

piquetes do lado de fora, acarretou mais uma vez na invasão do Exército (sob a justificativa de 

“proteção ao patrimônio”), e na morte de Carlos Barroso, Walmir Monteiro e Willian Leite 

dentro do setor de aciaria da usina pelas forças armadas. 

3.4 Gênero e suas relações na sociedade 

Com o intuito de compreender que lugar ocupavam as mulheres nos movimentos 

sindicais, faz-se necessário identificar o modo como o campo do gênero se relaciona nas 

sociedades capitalistas e como o ator do presente trabalho, a partir das observações feitas nesse 

campo, é visto nas relações sociais, políticas e econômicas desse sistema. 

 Partindo da definição sobre gênero apresentada por Simone de Beauvoir (1980), gênero 

pode ser compreendido como uma categoria que se constrói socialmente, dissociando-se assim 
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da natureza presente no sexo. Portanto, gênero representa aspectos sociais e culturais que são 

construídos historicamente nas sociedades. 

 O campo de gênero ganha força na discussão com os movimentos feministas da década 

de 1980. A definição desse campo pode ser vista a partir dos estudos da francesa Joan Scott 

(1990), que expõe questões de gênero e suas diferentes percepções ao longo da história. A 

autora traz o caráter relacional de gênero pelas relações sociais e, como categoria analítica, 

explica as relações de sexo e poder, ressaltando o caráter cultural das diferenças encontradas 

nos sexos. 

Scott (1990) apresenta duas abordagens que discorrem sobre gênero: descritivas6 

(gênero somente como relação entre os sexos) e causais7 (com três teorias: a do patriarcado, 

marxismo e psicanálise) que visam a consideração do gênero como categoria analítica sob 

diferentes aspectos.  

O caráter relacional do gênero vem no sentido de que, “qualquer informação sobre as 

mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que um implica no outro” (SCOTT, 

1990, p. 75). Assim, a autora expõe a ideia de que o mundo da mulher está atrelado ao mundo 

do homem, pois o mundo da mulher foi criado no e pelo mundo do homem. 

 Já no segundo bloco a categoria analítica do gênero conecta-se a: gênero como 

constitutivo das relações sociais a partir das diferenças percebidas entre os sexos (com quatro 

subgrupos) e gênero como forma de dar significado ao poder. 

Por mais que o campo de gênero não seja o único campo em que se encontra a 

articulação de poder, a autora afirma que tal campo é o início e o meio por onde tal poder se 

organiza. Assim, gênero constrói e forma a vida social, inferindo nas ideias, propagação e na 

legitimação que perpassa o poder. Um exemplo dessa relação de gênero e poder – que se 

expressou em uma “afirmação de controle ou de força” (SCOTT, 1990) que se concretizou em 

                                                           
6 A teoria descritiva se refere a “existência de fenômenos ou de realidades, sem interpretar, explicar, ou atribuir 

uma causalidade” (SCOTT, 1990, p. 74). 

7 As proposições elaboradas pelas teorias causais buscam estudar sobre a “natureza dos fenômenos e das 

realidades, buscando compreender como e porque eles tomam a forma que têm” (SCOTT, 1990, p. 75). 
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uma política sobre o gênero feminino – pode ser percebido no paternalismo presente no Estado 

de bem-estar voltado à mulheres e crianças.  

Qual é a relação entre as leis sobre as mulheres e o poder de Estado? Por que (e desde 

quando) as mulheres são invisíveis como sujeitos históricos, ainda que saibamos que 

elas participam de grandes e pequenos eventos da história humana? [...] Como as 

instituições sociais incorporam o gênero nos seus pressupostos e nas suas 

organizações?[...] A exploração dessas questões fará emergir uma história que 

oferecerá novas perspectivas sobre velhas questões (como, por exemplo, é imposto o 

poder político, qual é o impacto da guerra na sociedade), tornará as mulheres visíveis 

como participantes ativas e criará uma distância analítica entre a linguagem 

aparentemente fixa do passado e a nossa própria terminologia. (SCOTT, 1990, p. 93) 

A fim de entender o mundo da produção a partir da forma que as relações de gênero se 

dão nas sociedades capitalistas e como essas relações ultrapassam o âmbito social, é preciso 

apresentar como se dá a forma do emprego da mão-de-obra da mulher sob a perspectiva da 

diferenciação existente nessas relações. 

O capitalismo implica em um sistema que compreende não somente o viés econômico, 

mas também relações sociais resultantes de um sistema de exploração. Ele não apenas mostra 

os fatores que promovem a divisão das classes, mas justifica a marginalização de alguns 

segmentos da população no sistema produtivo, como observa Saffioti (2013). E é a partir da 

noção da divisão sexual do trabalho que essa marginalização se exprime no campo do gênero. 

Pode-se entender como divisão sexual do trabalho a distribuição de tarefas, ocupações 

e posições sociais a partir da definição de “mulher” e “homem”, uma definição advinda das 

relações sociais entre os sexos, como conceituado por Scott (1990).  Deste modo, essa divisão 

se mostra nas sociedades como priorização do homem ao campo da produção e da mulher, ao 

da reprodução. 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 

relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a 

sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e 

socialmente. Tem como características a designação prioritária dos homens à esfera 

produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos 

homens das funções com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, militares 

etc.) (HIRATA, KERGOAT, 2007, p. 599) 

 As autoras Helena Hirata e Daniele Kergoat (2007) ainda expõem que tal divisão reflete 

nos cargos e funções ocupados pelas mulheres no espaço produtivo, sendo destinados a tais 

mulheres principalmente funções que são de menor valor dentro da produção, trazendo a ideia 
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da “complementaridade” do trabalho feminino, por meio de um modelo tradicional8 e de 

conciliação9. Dessa forma, 

A ideia de uma complementaridade entre os sexos está inserida na tradição 

funcionalista da complementaridade de papéis. Remete a uma conceitualização em 

termos de “vínculo social” pelos conteúdos de suas noções (solidariedade orgânica, 

conciliação, coordenação, parceria, especialização e divisão de tarefas). A abordagem 

em termos de “complementaridade” é coerente com a ideia de uma divisão entre 

mulheres e homens do trabalho profissional e doméstico e, dentro do trabalho 

profissional, a divisão entre tipos e modalidades de empregos que possibilitam a 

reprodução dos papéis sexuados. Ela aparece de formas diversas. (HIRATA; 

KERGOAT, 2007, p. 603). 

Outro espaço de destaque nas relações entre gênero e capitalismo é a família. É, pois, 

no âmbito da reprodução que a ideia de divisão se forma. A divisão sexual dos papéis dentro 

das famílias também demonstra a divisão sexual do trabalho. Cappellin (1994) afirma que na 

década de 80, as trabalhadoras, principalmente as rurais, colocaram em discussão as 

problemáticas da relação entre a família e o trabalho econômico. A autora aponta que  

A própria autodenominação de muitos grupos "movimentos de mulheres 

trabalhadoras" é expressão do interesse em manter unidos, na diferença, dois papéis 

sociais que foram até pouco tempo atrás considerados opositivos aos olhos de um 

suposto bem-estar da família. Esta autodenominação é sinal também do interesse de 

repensar algumas imagens do movimento operário que priorizavam a contradição de 

classe sobre a discriminação de gênero. Assim a feminilidade é assumida como um 

conjunto de significados ligados ao exercício de diferentes papéis: de esposa, de mãe 

ou filha, ao lado da inserção no mercado de emprego (CAPPELIN, 1994, p. 279). 

As trabalhadoras abordam que a própria estrutura dos turnos de trabalho deixava 

evidente a ideia da diferenciação das responsabilidades do lar. Também afirmam que, tanto o 

trabalho doméstico quanto o trabalho realizado no mercado estão baseados nas diferenças entre 

os sexos. A partir do fomento de tais discussões, sobretudo nos espaços sindicais, “as 

trabalhadoras descobrem e exigem assim a importância de avaliar as fronteiras e os elos de 

interdependência entre a produção e a reprodução familiar” (CAPPELLIN, 1994, p.280). 

                                                           
8 “No ‘modelo tradicional’: papel na família e papel doméstico assumidos inteiramente pelas mulheres, e o papel 

de ‘provedor’ sendo atribuído aos homens” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 603). 

9 “No ‘modelo de conciliação’: cabe quase que exclusivamente às mulheres conciliar vida familiar e vida 

profissional” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 603). 
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3.4.1 Gênero e sindicato 

Cappellin observa em suas análises a “significação social das entidades sindicais” 

(CAPPELLIN, 1994, p.272). Os sindicatos, fora seu aspecto institucional, são espaços de 

organização coletiva na sociedade, capazes de produzir uma “imagem social” dos trabalhadores 

por ele representados. É também um espaço de se propor mudanças, formar demandas e 

negociar questões junto a outros espaços e atores sociais. Assim, prossegue conceituando a 

entidade sindical como sujeito coletivo por ser capaz de formar um sentimento solidário entre 

as pessoas, fortalecendo o projeto de consenso entre a classe trabalhadora.  

A autora afirma que as organizações sindicais desenvolvem um discurso acerca do 

trabalho e seus trabalhadores atrelado à ideais de igualdade e libertação. Porém, essas 

organizações foram, como pode ser observado nos estudos que analisam o surgimento dos 

movimentos sindicais, construídas por homens e mulheres, mas que, graças ao debate sobre o 

trabalho que muitas vezes é tratado como um trabalho assexuado, “com uma imagem 

produtivista de suas vidas, construindo uma estrutura de representação predisposta pelos 

homens e para os homens” (CAPPELLIN, 1994, p.273). Portanto, se essa é a base pela qual o 

ideal operário foi forjado, fica claro, segundo a autora, que é preciso mediar a introdução da 

temática de gênero no sindicalismo, com vistas a inibir que futuras propostas e demandas 

pertinentes as mulheres trabalhadoras sejam desconsideradas. 

Cappellin (1994) aponta como uma primeira questão a ser considerada nesse processo 

de introdução entre as questões das mulheres nos espaços sindicais é uma crise no modelo de 

representação.  

Esta crise é a crise do sindicato em não saber incorporar a cultura política solidificada 

ao longo da participação das trabalhadoras em diferentes espaços de sociabilidade. É 

a crise de um determinado modelo de representação que foi delimitado sobre uma 

estrutura muito concentrada, apoiada nas grandes fábricas, sobre a imagem do 

trabalhador, com uma identidade de tipo ideológica/partidária (CAPPELLIN, 1994, 

p. 286). 

Se a perspectiva feminina for atribuída a tal crise, constata-se as críticas das mulheres 

trabalhadoras sobre a representação sindical. O sindicato como uma instância de poder, uma 

dar formas que se traduz o poder patriarcal na sociedade, foi posto em xeque pelo “feminismo 

sindical e popular por sua marca culturalmente masculina, enquanto lógica de gestão do poder, 

enquanto estilo e estrutura de organização” (CAPPELLIN, 1994, p. 286).  
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Já a socióloga brasileira Souza Lobo analisou, através das pesquisas na área da 

sociologia do trabalho, as relações existentes entre gênero e movimentos sociais e trouxe à tona 

temáticas sobre a classe trabalhadora no Brasil, bem como os movimentos sociais e as lutas 

operárias da década de 1980.  

Souza-Lobo (1991) traz a participação das mulheres nos movimentos sociais durante a 

ditadura militar, as relações que perpassam a participação das mesmas nos movimentos e suas 

representações políticas e sociais. Também propõe que tais representações, diariamente, 

fundamentam o trabalho no âmbito da produção e reprodução. A autora aponta que a 

experiência do trabalho constitui parte importante da noção de identidade, no acesso à cidadania 

e, tal experiência, se mostra incoerente e sexuada, implicando em uma divisão sexual. 

A participação das mulheres nos movimentos políticos foi determinada, ainda 

segundo as análises, pela necessidade de abrir novos espaços para a prática política, 

face aos limites institucionais impostos pela ditadura militar durante os anos 70. Teria 

sido na condição de mães, esposas, irmãs de prisioneiros políticos ou de desaparecidos 

que as mulheres participaram do movimento pela anistia ou das lutas pela 

democratização. Assim, na origem da mobilização das mulheres estariam suas 

identidades tradicionais. (SOUZA-LOBO, 1991, p. 8). 

 A autora ainda apresenta a ideia de que, durante o contexto de ditadura militar, o 

movimento operário que se constitui durante os anos 70 é um ator fundamental na compreensão 

da construção dos direitos e igualdades. Além disso, “os movimentos de mulheres constituem 

a novidade. No entanto, a não problematização da presença das mulheres nos movimentos 

sociais é sintomática” (SOUZA-LOBO, 1991, p. 10). Os discursos, análises e interpretações da 

época traziam a ideia de igualdade, desconsiderando a necessidade de se diferenciar 

participação entre homens e mulheres. 

A participação das mulheres, tanto em movimentos sociais, como em movimentos 

políticos ou sindicais, parece estar atrelada, para a autora, às formas de representação das 

mulheres na esfera pública, também servindo de base (tal participação) para explanar a relação 

do gênero com a esfera pública e privada. Participação nos movimentos, sobretudo das 

mulheres, não necessariamente se traduz na representação, prevalecendo a tradicional 

representação masculina nas esferas públicas. 

No nível da representação das mulheres nas centrais sindicais, os dados disponíveis 

para a Central Única dos Trabalhadores (CUT) indicam que, em 1988, mais de ¼ dos 

filiados eram mulheres. Mas as eleitas para a Direção Nacional não ultrapassavam 
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10%, e apenas uma delas estava na Executiva (CASTRO, 1990 apud SOUZA-LOBO, 

1991 p. 12). 

Consoante a essa baixa representação, tem-se que a atuação das mulheres nos sindicatos 

era dificultada pelo fato de a “responsabilidade” na esfera da reprodução caber a elas. A 

exposição de Rosalina Leite (1984), é abordada no sentido de que, mesmo com o aumento da 

inserção no mercado de trabalho e da sindicalização dessas mulheres na década de 1980, o 

trabalho doméstico seguia sendo de sua incumbência. A autora aponta também o caráter da 

criação familiar dessa mulher, em que sua educação se orienta ao papel secundário e 

complementar ao do futuro marido. 

Já Castro (1995) analisa as relações de gênero e poder existentes nos espaços sindicais 

no Brasil, a partir de análises feita sobre a atuação feminina no movimento sindicalista dos 

bancários de Salvador – BA. A autora revela que a heterogeneidade dos espaços sindicais 

propõe reflexões mais relativizadas, menos homogeneizantes e/ou generalizadas. Ela aponta 

mudanças na participação da mulher nesses movimentos e que, na década de 1990, apesar de 

haver um crescimento exponencial no número de sindicalização da mulher, não significou que 

essa categoria fosse atendida como sujeitos em gênero e portadoras de singularidades. “Elas 

são apreciadas como grandes companheiras de luta, o que não significa que sejam admitidas 

como companheiras no poder. Elas não são um novo mim ou constituintes do outro 

generalizado” (CASTRO, 1995, p. 31). 

Castro (1995) prossegue no entendimento do “outro generalizado”, que para a autora 

significa a capacidade dos indivíduos de um grupo em assumirem a posição do outro em relação 

ao seu próprio comportamento. Esse indivíduo deixa o seu próprio e inclui as atitudes desse 

“outro” que, no caso em questão, diz respeito ao comportamento em grupo formado no espaço 

sindical. A autora prossegue afirmando que  

A exclusão das experiências das mulheres do outro generalizado, a experiência da 

alteridade ou de incompleta experiência compartida entrelaça-se com outros processos 

da prática de exclusões. As mulheres líderes sindicalistas não controlam certas 

tecnologias de poder (tais como o palanque um assento na mesa de negociações o 

microfone nos comícios ou o discurso nas assembleias). As exclusões 

tautologicamente justificariam sua reprodução. Falta as mulheres muita pratica em 

política é expressão comum entre os membros da diretoria do Sindicato (CASTRO, 

1995, p. 31). 

No que tange os espaços de discussão acerca do trabalho, na CUT há, segundo Castro 

(1995), uma história peculiar de espaço conquistado, cooptado e subvertido, em que mulheres 
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militantes foram protagonistas. No final dos anos 70, “a aliança entre os conhecidos movimento 

das mulheres e o movimento feminista autônomo,  um feminismo classista foi se estruturando 

no plano sindical” (CASTRO, 1995, p. 35) Uma proposta feminista foi reelaborada onde os 

interesses acerca das relações de gênero foram se integrando a reivindicações por condições de 

vida e de trabalho tidas como de interesse imediato das mulheres trabalhadoras. 

Em consonância com as contribuições já explicitadas por Joan Scott, Castro reafirma 

que os argumentos acerca de que o poder não diz respeito somente a um lugar, embora seja 

relevante observá-lo quando se fala em ocupação de um espaço. Ou seja, as relações de poder 

e gênero não se limitam nas posições ocupadas, mas também as tecnologias de poder ou a forma 

pela qual esse poder é construído e legitimado na sociedade (CASTRO, 1995).  

As relações de poder são possivelmente as estratégias mais bem escondidas no corpo 

social. Quanto às estratégias de poder ou as tecnologias do poder prossegue Foucault: 

As estratégias, as redes, os mecanismos são todas aquelas técnicas pelas quais uma 

decisão é aceita e pela qual tal decisão não poderia ser tomada na forma em que foi 

(CASTRO, 1995, p. 37). 

A autora conclui suas análises afirmando que os líderes homens costumam enfatizar em 

suas falas a particularidade da atuação das mulheres em greves, mas faz-se necessário um 

reconhecimento das diferenças. Há também a mensagem da autora para o sindicato de que uma 

“perspectiva de gênero colabora no recrutamento de mulheres não organizadas e demonstra às 

trabalhadoras organizadas que suas questões especificas estão representadas” (CASTRO, 1995, 

p. 38). Ou seja, que uma ascendente parcela da classe trabalhadora seria contemplada uma vez 

que suas especificidades fossem reconhecidas.  

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A metodologia consistirá em uma pesquisa descritiva, mas também cabendo o conceito 

de pesquisa exploratória, tendo por natureza o caráter essencialmente qualitativo. De acordo 

com Gil (2002), pesquisas com base em seus objetivos e que se caracterizam como descritivas 

visam descrever as características de uma amostra ou ocorrência, bem como relacionar as 

variáveis analisadas. Tais pesquisas ultrapassam, de acordo com o autor, a identificação dessas 

variáveis, mas analisam a natureza de tal relação. Em vista disso, busca-se observar a relação 

existente entre a figura da mulher e o sindicalismo no Brasil dos anos 1980, mais 

especificamente, a atuação da mulher operária nas greves ocorridas na cidade de Volta Redonda 

durante a década citada. 
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Já no que diz respeito às pesquisas exploratórias, Gil (2002) afirma que essas possuem 

a finalidade de criar maior familiaridade com o problema de pesquisa, a fim de que este se torne 

mais explícito, sendo possível a formação de hipóteses. O autor prossegue discorrendo que o 

objetivo maior dessa tipologia é “o aprimoramento de ideias ou a descoberta de instituições” 

(GIL, 2002, p. 41). Assim, após o levantamento da bibliografia acerca das relações de gênero 

na sociedade e dos sindicatos, buscou-se realizar entrevistas semiestruturadas com mulheres 

que viveram as experiências que o trabalho se propõe a compreender, que é a atuação feminina 

junto ao Sindicato dos Metalúrgicos no Sul Fluminense. As entrevistas semiestruturadas 

permitem ter acesso a uma grande quantidade de informação, devido ao seu caráter menos 

fechado, bem como o esclarecimento de algumas dúvidas mesmo após o entrevistado ter 

respondido à questão. 

No que tange o caráter qualitativo da coleta de dados da pesquisa optou-se por enfatizar 

as subjetividades dos discursos que serão coletados durante a pesquisa, baseando-se em 

depoimentos de mulheres que atuaram no meio sindical no recorte de tempo e espaço proposto, 

a década de 1980 entre os anos de 1983-1989, como a história de Conceição dos Santos, figura 

representativa da atuação da mulher na luta sindical durante a década de 80, a fim de trazer à 

tona a reflexão proposta como objetivo trabalho. Nesse sentido, Goldenberg explicita que: 

Partindo do princípio de que o ato de compreender está ligado ao universo existencial 

humano, as abordagens qualitativas não se preocupam em fixar leis para se produzir 

generalizações. Os dados da pesquisa qualitativa objetivam uma compreensão 

profunda de certos fenômenos sociais apoiados no pressuposto da maior relevância 

do aspecto subjetivo da ação social. (GOLDENBERG, 2004, p.49) 

Os procedimentos técnicos utilizados para construir o trabalho envolvem uma pesquisa 

bibliográfica, sendo acrescentado um estudo de campo e uma pesquisa documental para 

observação empírica do objeto da pesquisa. As análises dos dados também seguem em um 

modelo qualitativo, a fim de observar a presença ou ausência de alguns pontos abordados no 

referencial teórico, sobretudo o que diz respeito às relações de gênero nos espaços sindicais. 

As greves ocorridas na CSN, no recorte de tempo proposto, serão demonstradas a partir 

da construção em conjunto de material bibliográfico – sobretudo a partir das contribuições de 

Veiga e Fonseca, que analisaram o processo das greves na CSN – de campo e documental, dada 

a necessidade de se observar não somente os fatos analisados durante tal período, mas também 
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verificar, a partir de diversos atores envolvidos e o ator do trabalho, a relação que se deu durante 

esse processo de greve entre as mulheres e o sindicato durante a década de 1980. 

Gil (2002) conceitua pesquisa bibliográfica como produzida a partir de materiais de 

outros pesquisadores, como artigos científicos e livros. Autores pertinentes das áreas abordadas 

na presente pesquisa, como Elizabeth Souza Lobo, trazem alguns elementos causais da inserção 

das mulheres nos movimentos sociais durante as décadas em que transcorria o regime militar. 

Também há contribuições de Wilma Mangabeira, com o processo do sindicalismo em Volta 

Redonda e suas análises sobre a formação do chamado novo sindicalismo.  

A pesquisa documental foi realizada em visita ao Sindicato dos Metalúrgicos do Sul 

Fluminense, e valeu-se da coleta de boletins e informativos da época, a fim de verificar a 

existência de pautas específicas para as mulheres e outras informações adicionais. De acordo 

com Gil (2002), pesquisa documental baseia-se em uma pesquisa feita em fontes ainda não 

tratadas. Isso permite que a interpretação desses dados esteja de acordo com o material 

bibliográfico analisado e as entrevistas coletadas. 

Por fim, a pesquisa de campo conceituada por Minayo (1992), traz a noção de um 

recorte do espaço, a fim de mostrar a realidade do objeto analisado na pesquisa a partir das 

contribuições das teorias que fundamentam a pesquisa. Assim, a observação empírica do objeto 

da pesquisa se valerá do uso de entrevistas semiestruturadas de profundidade com antigas 

lideranças femininas envolvidas nos processos de greves ocorridas em Volta Redonda na 

década de 1980, como Conceição dos Santos e Marlene Fernandes, além de algumas mulheres 

operárias, bem como as que representavam o outro lado da atuação feminina nos processos de 

greve. 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As entrevistas semiestruturadas foram gravadas a fim de permitir que a ideia fosse 

captada da melhor maneira. A primeira entrevistada é uma figura conhecida nos movimentos 

sindical e social da época. O nome dela é Conceição dos Santos, tem atualmente 63 anos de 

idade e é formada em Letras e Direito. Começou trabalhando no hospital da CSN em 1977 e já 

atuava no movimento popular através das Comunidades de Base, as CEBs. Conceição 

participava da Pastoral Operária. Durante a década de 1970, a entrevistada atuava, além da 
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Pastoral, junto com a Juventude Operária Católica (JOC) e da Ação Católica Operária (ACO). 

Nesses espaços, a questão dos trabalhadores de Volta Redonda já era discutida, uma vez que o 

sindicato da década de 1970 era tido como sindicato pelego. Assim, atuava no movimento 

visando a alteração desse quadro para um sindicato mais atuante e voltado para os interesses 

dos trabalhadores, conforme aponta na entrevista. Durante a década de 1970, ela participa da 

organização de uma oposição, a Oposição Sindical Metalúrgica. 

Ao ser questionada sobre a forma que se articulava para atuar nas greves, a entrevistada 

afirma que a Igreja Católica operava com pastorais e que dentro da Pastoral Operária havia um 

movimento chamado “movimento contra a carestia”, em que se faziam “muita impulsão do alto 

custo de vida”. Esse movimento atuava fazendo pesquisa de preço em mercados, pesagem de 

botijões de gás, uma vez que na época eram comuns casos de botijões adulterados. Conceição 

continua a resposta e explica como se deu o surgimento do movimento de mulheres na cidade: 

Nesse movimento contra a carestia, nós percebemos que não eram só essas questões 

que deviam ser tratadas, mas como nós éramos a maioria de mulheres, começamos a 

perceber que haviam também problemas específicos das mulheres que participavam, 

outras demandas de mulheres que chegavam até nós. E aí nós decidimos criar um 

grupo de mulheres, fazer uma organização separada só de mulheres. E aí criamos uma 

organização de mulheres, que na época era chamada Organização Popular de 

Mulheres (OPM). Começamos a articular muitas pessoas, a grande maioria eram 

mesmo de igreja né, mulheres da Igreja Católica (SANTOS, 2018). 

  A OPM também contava com outras participações, mas a maioria de mulheres eram 

oriundas da Igreja Católica, que na época possuía uma frente progressista e atuante não somente 

em Volta Redonda, mas em um contexto nacional e que contribui no período para a organização 

da esquerda no país, como pode ser observado nas abordagens que circundam o processo de 

organização sindical da década de 1970-1980. 

Continuando o depoimento de Conceição, ela afirma que a criação da OPM se dá no ano 

de 1981. Esse movimento começou a articular apoio aos trabalhadores e, na greve de 1984, o 

grupo já atuava. Havia também uma discussão para articularem essa organização junto com as 

mulheres do grupo, inclusas também as mulheres dos trabalhadores da CSN dentro dos bairros. 

Conceição relembra as passeatas que as mulheres faziam, e o poder que tinham até para 

fecharem o comércio da cidade no período de greve. Beth-Lobo, ao analisar a participação 

feminina nos movimentos dessa década, ressalta as posições tradicionais que as mulheres 

ocupavam ao atuarem. 
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  A entrevistada menciona como era a organização dentro do sindicato na época, quando 

criam a Oposição Sindical Metalúrgica. Em 1983, a chapa representante dessa oposição vence 

as eleições para o sindicato. Ela prossegue: 

Em 1983 nós ganhamos a eleição para o sindicato, para a CUT, então foi a primeira 

direção na CUT tendo como presidente o Juarez Antunes, em 1983. Nós tivemos nesse 

período também, durante o processo eleitoral, que o Juarez foi impedido de tomar 

posse do sindicato. Nesse período, até que ele tomasse posse, foi criado uma Junta 

Governativa, composta pela Federação dos Metalúrgicos, um representante da 

direção, que era o Valdemar Lustosa, presidente do sindicato na época, e eu que fui 

indicada também como representante de chapa eleita. Então, eu fiz parte também 

dessa junta governativa em 1983, então tive essa participação também direta no 

sindicato e após o Juarez tomar posse eu fiquei, convidada por ele, na assessoria do 

sindicato dos metalúrgicos. Dentro do sindicato nós também estreitamos relações com 

as comunidades. Eu era responsável por essa articulação nos bairros, nas 

comunidades, com as mulheres dos trabalhadores, junto com o movimento de 

mulheres que já existia na cidade (SANTOS, 2018). 

Conceição atuou em todas as greves ocorridas na CSN. Conforme expõe, a greve de 

1984 foi uma greve de ocupação. Após essa greve, em 1986 e em 1987 houveram duas greves 

gerais, sendo a segunda de maior êxito, apesar de ter como uma das consequências a demissão 

da direção do sindicato, cipeiros10, ativistas, entre outros. A greve de 1984 foi a primeira e 

reconhecida como a mais importante, pois demonstrava a força da organização operária e 

sindical, bem como a atuação da sociedade em prol desse movimento. Ao analisar a atuação 

das mulheres, ela destaca um ponto chave na observação que ocorreu durante a primeira greve. 

Conceição aponta tal participação como um fator de “sustentação” não somente durante as 

assembleias realizadas e que contavam com a presença das mulheres, mas também em ações de 

piquetes na frente da usina e passeatas pela cidade. Nessa época, segundo ela, centenas de 

mulheres participavam do grupo. 

Ao falar de sustentação, a entrevistada cita um momento importante durante a primeira 

greve em que, para obrigar os trabalhadores a saírem de dentro da usina, a alimentação dada a 

eles foi cortada. Então, o grupo organizado de mulheres (das comunidades, Igreja) criaram uma 

“cozinha comunitária” para fornecimento de alimentação para que os trabalhadores 

permanecessem ocupados na empresa. Nota-se uma certa ausência nas falas de Conceição sobre 

                                                           
10 Cipeiros eram os trabalhadores que formavam as Comissões Internas de Prevenção de Acidente, as CIPAS. Era 

composta por um operário e um supervisor, e tinha o objetivo a averiguação de equipamentos e locais de trabalho 

a fim de identificarem possíveis causas de acidente. Na CSN, a CIPA vira um instrumento de ação operária por 

condições melhores de trabalho.  
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as companheiras sindicalizadas que atuaram junto dela, mas sim, a presença da participação 

feminina em seus postos tradicionais, como afirma Beth-Lobo, e a sua atuação visando 

complementar uma ação sindical que majoritariamente atendia os interesses hegemônicos da 

categoria.  Ela prossegue relatando uma outra importante ação feminina e que pode ser 

caracterizada como o segundo ponto de sustentação para as greves: 

Tanto em 1984, como nas greves gerais, nós fazíamos esse momento que quando tinha 

aquelas passeatas, que a polícia vinha né, e para a polícia não agredir os trabalhadores, 

já que naquela época polícia não batia em mulher né, então as mulheres faziam um 

corredor ao lado dos trabalhadores, do lado direito e do lado esquerdo, ela era toda 

formada por mulheres, os trabalhadores ficavam entre as mulheres. Então era assim, 

muito interessante essa forma de organizar e de proteção também né, dessa forma de 

proteger visto que bater em um homem era muito mais fácil né para desestimular, do 

que nas mulheres. Também além da conscientização, também nesse trabalho quando 

fazia a alimentação, esse cordão, era de dar suporte e também a preocupação com o 

cuidado né, com a proteção dos trabalhadores. As mulheres tiveram realmente uma 

participação muito importante, durante todas as greves, na de 1988 quando o exército 

chegou para invadir, na porta da CSN tinham muitas mulheres. Então nós vimos essa 

chegada, esse momento de chegada deles todo equipados, como se fossem para a 

guerra. Então essa foi uma participação muito importante das mulheres durante esse 

período das greves da CSN (SANTOS, 2018). 

  A entrevistada também discorreu sobre a forma como as mulheres se articulavam 

durante a época em que ela esteve presente no movimento. Ela afirma que a maioria das 

mulheres se ligavam ao movimento pelas CEBs. O bispo da Diocese no período era Dom Waldir 

Calheiros, figura comum nos relatos encontrados da época. O bispo sempre teve como 

prioridade – segundo Conceição – a defesa dos trabalhadores, causando um estímulo nos fiéis 

que frequentavam as igrejas. Então, a diocese do bispo tinha compromisso com os 

trabalhadores, refletindo assim na composição da chapa em que participou, formada 

basicamente por pessoas da igreja. A chapa quatro, na qual ela estava, abre mão da eleição e se 

alia à chapa cinco, que era composta por Juarez Antunes. 

  Outro ponto importante a ser observado é o quantitativo de mulheres sindicalizadas 

naquele período. Apesar de Conceição ser integrante de chapas concorrentes à direção do 

sindicato e sindicalizada, ela afirma que pouquíssimas mulheres compunham o sindicato 

durante a década de 1980. Essa questão pode ter se dado devido ao fator dupla jornada de 

trabalho, que é atribuído às mulheres, bem como a divisão sexual do trabalho, pontos esses já 

explicitados na discussão teórica do presente trabalho. Conceição cita que aproximadamente 

haviam quatro mulheres sindicalizadas a participarem diretamente do sindicato. Entre elas está 
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uma mulher que trabalhava no Centro de Puericultura e membro da Igreja Católica São 

Sebastião. 

Então éramos poucas, sempre foi muito difícil trabalhar com as mulheres 

trabalhadoras da CSN, nós tínhamos um departamento dentro da CSN que era os 

chamados vira lata, que era só de mulheres que trabalhavam nesse departamento, mas 

era muito difícil trazê-las para essa organização, pois tinham muito medo né, muita 

preocupação com a perda do emprego e eram mulheres mais velhas, então tinha muita 

dificuldade. Por isso essa estratégia nossa de trabalhar com as mulheres dos 

trabalhadores (SANTOS, 2018). 

Já que havia enorme dificuldade em se trabalhar com as trabalhadoras da empresa, a 

saída que eles encontraram foi envolver as mulheres da sociedade. Igreja, esposas dos 

trabalhadores... Essa estratégia pode ser reforçada com o fato de que a cidade foi, durante anos, 

um modelo de company-town, e suas ações incidiam diretamente na vida das pessoas de modo 

geral. Conceição também aponta o fato de que, durante as greves, os piquetes realizados pelas 

mulheres tinham a finalidade de proteção dos trabalhadores. Ela afirma: 

Quando era greve de ocupação, ficavam dentro da CSN os que já estavam lá. Então 

os que estavam fora, não conseguiam entrar e ficavam em casa né. Que aí eles se 

aproveitavam disso. Então tinha chefe na direção da empresa que mandava buscar 

esses trabalhadores em casa. Então as mulheres faziam piquete na entrada dos bairros 

para impedir que os carros, que aí mandavam ambulância, mandava alguns carros 

descaracterizados para buscar, então as mulheres faziam piquetes na entrada dos 

bairros para impedir que esses carros entrassem (SANTOS, 2018). 

 A entrevistada também afirma que ao longo da década de 1980 houve um grande 

crescimento no número de mulheres mobilizadas a atuarem junto ao movimento, mas não 

sindicalizadas. Ela expõe que atualmente o movimento encontra-se em déficit, devido ao 

momento de desmobilização que a sociedade passa. Porém, ela ressalta que hoje é o momento 

de retomada dos movimentos. Durante a década em que as greves foram deflagradas haviam 

trinta e seis grupos de mulheres (as OPM) espalhados pela cidade. Cada grupo tinha uma média 

de 15 a 20 mulheres que se articulavam tanto nos bairros de Volta Redonda como na chamada 

“periferia leste”, que contempla os bairros limítrofes com o município, como Paraíso, 

Mangueira, Boa Vista, entre outros. Nota-se que as posições de atuação feminina no sindicato 

durante a década de 1980 foram as mesmas: mulheres na forma de esposas e mães agindo em 

prol dos trabalhadores, em prol de melhores condições de um trabalho assexuado. 

 Essas proposições podem ser observadas nas pautas de reivindicações do sindicato da 

década. A questão do trabalho não era diferenciada, como já foi analisado por diversas 

pesquisadoras, como Cappellin e Castro. No caso dos metalúrgicos do Sul Fluminense, as 
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operárias conhecidas como “vira latas” sequer apareciam nas pautas ou em relatos de atuação 

do sindicato. São mulheres que até hoje encontram-se dificuldades em contatá-las. Além da 

desconsideração de pautas específicas, as necessidades de todos os trabalhadores (relativizando 

a relação de gênero) é observada também nos boletins que o sindicato soltava para organizar as 

greves da década. Em um boletim de chamada para a greve de 1984, está exposto a frase “é 

importante a participação das esposas nesta Assembleia”.  

 A penúltima pergunta feita à Conceição foi se, após a greve de 1988, houve mudanças 

quanto à articulação e mobilização do movimento de mulheres. Ela afirma que a força do 

movimento continuou até a década de 1990, quando em 1991, outra greve havia sido deflagrada. 

Nessa greve, aponta que nessa época ainda havia a mobilização das mulheres na cidade. Uma 

outra atuação das mulheres foi durante a organização da negociação entre trabalhadores e o 

presidente da CSN, Juvenal Osório. Durante a discussão acerca do aumento salarial, foram as 

mulheres dos engenheiros que marcaram uma audiência com o presidente da empresa. Assim, 

as mulheres também participavam das negociações feitas com os dirigentes da empresa. 

A estratégia para marcar essa audiência com ele foi feita pelas mulheres dos 

engenheiros, mulheres dos diretores dos sindicatos dos engenheiros. Porque se 

marcasse de outra forma ele não receberia. Agora os engenheiros, como era uma outra 

categoria, mais respeitada, então foram as mulheres deles que marcaram essa 

audiência com o Juvenal Ozório. E aí essa audiência foi muito interessante porque 

eles perguntaram para elas quando foram marcar quantas mulheres participariam e 

elas respondiam umas dez, vinte. E no dia da audiência foram mais de cem mulheres, 

e aquela mulherada foi entrando e eles não sabiam mais o que fazer, eu sei que a 

reunião foi tão tensa que ele ia tomar café e quase tremia que quase não conseguia 

tomar o café (SANTOS, 2018). 

Conceição expõe que foi demitida da empresa em 1985, somando um total de quatro 

demissões devido à sua atuação política no sindicato. A primeira demissão foi por ter 

participado da Junta Governativa; a segunda, por ter feito uma passeata durante o período 

eleitoral em que apoiava o candidato a governador do estado Mizanes Massiel, do PT. Três 

vezes ela conseguiu ser readmitida por decisão judicial. Em sua última readmissão, em 1988 

(em que uma das reivindicações era a readmissão dos demitidos políticos, como ela), ela ficou 

impedida de entrar na CSN, tendo que cumprir, junto com outros companheiros, seu horário de 

trabalho nos degraus do Escritório Central, o que classifica como um período difícil e bastante 

“vexatório” devido a exposição sofrida. 

Então foram vários momentos assim bastante difíceis e eu acho assim, em alguns 

momentos, para nós é uma história que muita gente não conhece.  Tem muita história, 
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uma história muito rica dessa cidade que a gente precisa contar, e através de vocês, a 

gente está conseguindo resgatar essa história (SANTOS, 2018). 

Conceição afirma que a cidade de Volta Redonda possui muita história, e muita história 

que ainda não está exposta para a geração de jovens presentes. Por fim, a última pergunta pede 

uma análise sobre a participação das mulheres nas greves da CSN, e quais os resultados dessa 

atuação. Não cabe aqui a tradução ou interpretação indireta de sua resposta, sendo assim, 

exposto na íntegra a forma como essa mulher, militante, avalia a participação feminina na CSN 

durante a década de 1980: 

Eu avalio como importante, como fundamental. Foi fundamental essa participação das 

mulheres, pensando desde esse primeiro momento, das estratégias usadas pelas 

mulheres. A estratégia dessa organização com as mulheres dos trabalhadores, de se 

colocar na frente, se colocar diante disso, como responsáveis também por esse 

processo né, por essa responsabilidade. Esse momento de sustentação, com 

alimentação, o suporte para que eles continuassem firmes, uma maneira de fortalecê-

los também né, de mostrar que não estavam sozinhos, mas que tinham toda uma 

comunidade no entorno, podíamos dizer, a cidade apoiando né, então era um 

movimento né que foi fundamental (SANTOS, 2018). 

 A segunda mulher entrevistada que atuou junto ao sindicato dos metalúrgicos na época 

é Marlene Fernandes, de 67 anos, formada em Pedagogia e Comunicação. Marlene, diferente 

de Conceição, não era sindicalizada, mas sim compunha a assessoria do sindicato, exercendo 

papel de formação dos integrantes do grupo que assessorava. Na época, era professora em uma 

escola da rede pública e militante dos movimentos de professores na cidade, foi fundadora do 

sindicato dos professores públicos na região. Ela afirma que sua ideia inicial não era ser 

sindicalista, mas ao perceber a necessidade que o movimento social tinha de pessoas que 

pudessem repensar esse movimento, ela enxergou a necessidade de se criar um grupo capaz de 

formar o movimento social, socializar os conhecimentos que o movimento propunha. Devido a 

isso, a ideia da entrevistada sempre foi trabalhar com assessoria de movimento social.  

 A partir de tais afirmações, tem se que Marlene não trabalhou na Companhia, mas sim 

em um instituto formado por ela e outras colegas denominado Centro de Cultura Popular. Tal 

Centro trabalhava com formação sindical, formação de ativistas de movimento social, Centro 

de Memória, além de produzirem material para a formação política do movimento. É nessa 

condição que a segunda entrevistada irá atuar no sindicato dos metalúrgicos, com a formação 

sindical. Esse grupo organizava seminários, reuniões etc. Ao observar a forma de atuação 

sindical dos anos 80, ela prossegue dizendo:  



38 
 

Então o sindicato dos metalúrgicos era um sindicato que tinha, não só uma direção 

combativa nos anos 80, que assume nos anos 80, mas ela tinha a preocupação de ter 

quadros profissionais que lhes prestassem assessoria para organizar o movimento e 

para ajudar a pensar esse movimento. [...] A gente ajudava a organizar processos de 

debate e discussão com os ativistas para a organização para a campanha salarial. Eu 

me lembro que dei cursos, a gente trabalhou com curso de negociação né, como é que 

você negocia, que papéis que tem que ter numa mesa de negociação. A gente dava 

aula de economia política também, né, aí a gente dava O Capital do Marx. Mas era 

isso. Então a gente fazia essas formações, e antes de qualquer havia o processo, 

quando eles iam fazer a campanha salarial deles, havia um processo de organização 

disso, de discussão. Então era assim, uns dois meses já organizando e pensando a 

fábrica, enfim, levantando as demandas a defender, e a gente fazia isso, né, fazia isso 

em forma de curso, e depois era com eles né. Mas é dessa forma que a gente atuou 

antes das greves, né, e durante as greves a gente fazia suporte mesmo, a gente era 

solidário (FERNANDES, 2018). 

 Ela também relembra que indiretamente atuou em todas as greves ocorridas na década 

de 1980. Na época da greve de 1988, estava escrevendo uma dissertação de mestrado, cuja a 

temática era sobre a educação operária, educação essa construída a partir do movimento social. 

Ela continua destacando a forma de atuação que a assessoria do movimento teve:  

É, nas greves, por exemplo na grande greve de 88, cada um de nós foi exercendo um 

papel né. Tinha desde ajudar a panfletar, ir para a porta da usina e coisa e tal, a fazer 

cursos, quanto atuar até, porque, no dia da greve de 88 eu fiquei no telefone né, 

enquanto foi todo mundo para a porta da fábrica, quando o exército invadiu e 

morreram operário, eu fiquei dentro do sindicato e eu era uma das pessoas que ficavam 

no telefone ligando para a imprensa nacional, atendendo a imprensa internacional no 

telefone, então a gente fazia essas coisas todas e participando do processo de 

organização de discussão. A gente assistia, a gente não era direção, direção eram eles, 

mas a gente participava disso (FERNANDES, 2018). 

A entrevistada relembra a primeira greve, no ano de 1984, e a consequência que teve 

para toda a cidade. Afirma que foi uma festa, que as pessoas iam para a porta da usina, mulheres 

e crianças, todos para ver a greve. Marlene afirma que as pessoas não esperavam que fosse “tão 

fácil” fazer uma greve, porém destaca o processo que tiveram para que fosse exequível parar o 

trabalho na usina. No processo de formação eles trabalhavam a questão da organização do 

processo de produção do trabalho, uma vez que esse tinha relação com o processo de paralisação 

do trabalho, de organização dentro da fábrica durante os dias de greve. A entrevistada cita um 

responsável que dialogava tanto com o sindicato dos metalúrgicos como o sindicato dos 

engenheiros. Vagner entendia das questões que envolviam a manutenção dos altos fornos da 

usina e seu conhecimento técnico era importante. Vagner era, portanto, a expressão do operário 

que tinha conhecimento técnico sobre o processo de produção do aço, já que para paralisar as 
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atividades de uma usina era necessário conhecer esse processo e saber negociar os pontos 

estratégicos de paralisação. 

Porém, ao ser questionada sobre a relação que tinham as mulheres do movimento com 

os sindicatos da época, ela afirma que, fora a primeira entrevistada, não haviam militantes 

mulheres no sindicato. Afirma que o sindicato possuía um espaço machista, no qual as mulheres 

que ali estavam ocupavam “papéis subordinados”, e que poucas mulheres não entraram no 

espaço sindical sem ocupar tal posição do ponto de vista do gênero. A fala de Marlene 

demonstra o que Castro apontam quando diz que as mulheres eram “apreciadas como grandes 

companheiras de luta”, mas não “como companheiras no poder”. Apesar de haver mulheres 

ocupando espaços de direção no sindicato, estas não compartilharam das mesmas tecnologias 

de poder que são referidas por Castro em suas análises. A evidência de tal “subordinação” é 

explicitada no não tratamento das questões específicas dessas companheiras nas pautas de greve 

da época. 

Já ao ser questionada sobre a forma que as mulheres da época se articulavam, ela aponta 

exemplos das mulheres que estavam envolvidas com o sindicato. Afirma que a primeira 

entrevistada, como já fora observado, veio a partir dos movimentos sociais da Igreja Católica. 

Também cita mulheres que ajudavam no movimento como funcionárias do sindicato, e que as 

vezes viravam ativistas a partir da máquina do sindicato, uma vez que acordavam de 

madrugada, panfletavam, faziam reuniões nos bairros, mas sempre como funcionárias do 

sindicato, secretárias etc. 

Assim, havia mulheres dentro do movimento ocupando tais posições, mas como 

trabalhadoras da usina a expressão vinha com as ações da primeira entrevistada, que atuava 

com essa relação de trabalho com a CSN, apesar de não ter sido operária dentro da usina. Além 

dessa representação, tinha as mulheres que atuavam junto com Marlene com a assessoria pelo 

Centro de Cultura Popular, que atuavam na organização e divulgação das ações sindicais. A 

entrevistada relembra que ela e suas companheiras de atuação vieram também da luta pela 

anistia, dos sindicatos de suas categorias e do movimento feminista. Afirma que saíram do 

movimento feminista devido à dificuldade em se fechar uma concepção, pois buscavam uma 

concepção única de governo e acabaram não chegando a um consenso. O movimento feminista 

também chegou a atuar junto com o movimento de mulheres da Igreja, articulando trabalhos 
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que enfatizavam a questão da opressão sofrida pelas mulheres, atuando depois com movimento 

social e educação popular. 

Agora, mulheres ativistas, fora essas ligadas a própria máquina do sindicato, como a 

Sandra, Gláucia, são pessoas que desempenharam papéis importantes a partir da 

máquina do sindicato. E algumas esposas também de metalúrgicos, como a Adelaide, 

então, transitavam ali algumas mulheres. Mas mulheres vindas da fábrica, acho que 

só me lembro da Conceição, tinham algumas talvez até que andavam por ali no 

sindicato, mas nunca assumiram linha de frente, que era muito mais administrativo, 

não na fábrica, não mulheres que estivessem lá dentro (FERNANDES, 2018). 

Ao ser questionada se houve crescimento da mobilização das mulheres nas ações do 

sindicato, Marlene acha que não houve, não no movimento sindical. A entrevistada continua 

pontuando que as poucas figuras de mulheres atuantes no sindicato como trabalhadoras não 

pensavam a questão de gênero nos espaços de discussão. Não havia organização com as 

mulheres operárias para que se pensassem ações voltadas para as mulheres. Um fator 

interessante a ser observado é que embora as mulheres atuantes pela assessoria do sindicato 

viessem do movimento feminista, também não tinham ações nesse sentido de discussão de 

gênero. Ela, que afirma não ter visto o crescimento do movimento de mulheres trabalhadoras, 

aponta que talvez o espaço machista não via as mulheres como pensantes do movimento. Ao 

analisar a participação das mulheres nas greves da CSN desde a primeira e os resultados obtidos 

por elas, afirma que não se notou um aumento da participação feminina no movimento em linha 

de frente, a não ser o representado por Conceição, que era a única expressão dessa atuação. A 

entrevistada orienta que, ao ter acesso aos acordos coletivos reivindicados pelas greves durante 

toda a década de 1980, há uma ausência de questões que circundam questões acerca do trabalho 

feminino dentro da usina. 

Aliás, se você pegar os acordos coletivos, pega os acordos coletivos da década de 80 

toda, ele não vai tratar das questões das mulheres, que é a creche das mulheres e coisa 

e tal e trazer isso para a pauta, trazer as mulheres né nas suas reivindicações 

específicas que tinha dentro da empresa. Então o trabalho, o salário igual, não tinha 

essa liderança né, a Conceição atuava muito mais no campo mais geral das 

reivindicações salariais né do que trazer a questão das mulheres [...] então eu acho que 

as mulheres no sindicato não exerceram um papel que era de liderança e nem vi esse 

movimento crescer ao longo do tempo. Eu não via reuniões, eu via reuniões assim, 

para apoiá-los, não para serem protagonistas né, para apoiar e tal, ok, aí aparecia para 

apoiar né, podemos dizer assim, mas não tinha, a não ser a Conceição, não havia esse 

protagonismo (FERNANDES, 2018). 

A terceira entrevistada chama-se Marli dos Santos, costureira, de 64 anos. Marli, diferente das 

outras entrevistadas, não teve nenhuma relação direta com o sindicato e nem trabalhou na usina. 

Ela é uma das esposas, mães, irmãs e filhas dos operários que ajudaram nas greves ocorridas 
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nos anos 80. Ela conta que participou com mais ênfase na primeira greve, de 1984, e que na 

época deixava seus filhos com a cunhada para ir ajudar os grevistas. Marli lembra que o 

sindicato chamava as mulheres para participarem, e que a grande maioria das mulheres que se 

apresentavam para as greves na época estavam na mesma condição que ela. Ao ser questionada 

sobre a forma em que se articulavam, relembra:  

Com passeatas batendo panela. Nós tínhamos uma musiquinha, que nós cantávamos 

assim: ‘companheira, companheira já está tudo esclarecido, estamos sendo exploradas 

junto com nossos maridos. Ô, companheira’. Essa era nossa música, e a gente cantava 

essa música e fechamos a Amaral Peixoto (SANTOS, 2018). 

A entrevistada não se lembra de ter tido contado com alguma operária sindicalizada, 

apesar de afirmar que existiam mulheres sindicalizadas no período.  

Observando as entrevistas realizadas, em consonância com a pesquisa documental feita 

junto ao Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, é possível constatar alguns pontos 

chave para a concepção deste trabalho. O primeiro ponto se relaciona com o conceito de poder 

de Joan Scott e materializado por Castro na observação da atuação feminina no movimento 

sindical. É demonstrado empiricamente que as relações de poder nesse âmbito se forja a partir 

também das relações de gênero, trazendo para a figura da mulher o papel de apoiadora da greve, 

como mãe, esposa, filha e, para a mulher trabalhadora, o papel de companheira fundamental 

mas sem questões específicas ou detenção de certos postos de poder dentro do movimento. 

Outro ponto de destaque é a divisão sexual do trabalho e a valorização feminina ao 

âmbito da reprodução no período analisado. Hirata e Kergoat (2007), junto com Cappellin 

(1994), discorrem sobre como mulheres ocupam certas funções na produção, bem como são 

atribuídas a elas o papel de responsáveis pelo trabalho doméstico. Mesmo que tais afirmações 

não estejam diretamente demonstradas nas entrevistas, pode-se perceber que as mulheres que 

atuaram junto ao sindicato na década de 80 ou eram trabalhadoras das funções administrativas, 

ou assessoria, ou nos casos de greve, mulheres que possuíam alguma relação com o trabalhador 

homem da usina. Tem se aqui a ideia de complementaridade do emprego feminino. Assim, o 

próprio conceito de “vira latas” atribuído as mulheres que viravam as folhas de flandres é uma 

demonstração pejorativa do emprego feminino dentro da usina. Porém, o questionamento a ser 

feito é: se haviam operárias responsáveis por virar as folhas de flandres dentro da usina, por 
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que as mesmas não são apresentadas nos relatos do movimento? Se elas não participaram das 

ações sindicais da época, qual o motivo maior que contribuiu para tal ausência? 

Por fim, é interessante ressaltar a atuação feminina no sindicato dos Metalúrgicos do 

Sul Fluminense a partir de uma análise em conjunto das autoras abordadas para a construção 

do referencial acerca das relações de gênero na sociedade. Partindo das ideias de Scott que 

gênero constrói e forma a vida social e define as relações de poder existentes, de Hirata e 

Kergoat (2007) acerca da complementaridade do emprego feminino a partir da divisão sexual 

do trabalho, de Cappellin (1994) e a atuação sindical a partir de percepções assexuadas do 

trabalho, de Beth-Lobo (1991) e os espaços tradicionais de atuação feminina nos movimentos 

sociais, e de Castro (1995) com a problemática de baixa representação mesmo que tenha tido 

crescimento no número de mulheres sindicalizadas, constata-se que a atuação da mulher no 

Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense reproduz a noção de que participação não se 

traduz em representação. A década de 1980 é marcada pela emergência de movimentos sociais, 

sobretudo o movimento feminista. Mesmo que esse movimento tenha alcançado alguns ganhos 

para as mulheres nas questões cívicas e sociais da sociedade, o âmbito da produção ainda se 

manteve bastante hegemônico. Assim, a imagem que se carrega na história da atuação feminina 

no movimento sindical da região se expõe principalmente como a mulher mãe, esposa e 

trabalhadora que lutaram ao lado de seus companheiros (de trabalho ou de vida) e ajudaram nos 

ganhos de uma classe, mesmo que tal classe se fizesse muito mais complexa do que se notara. 

7. CONCLUSÃO  

As discussões acerca do gênero e a percepção do papel que é atribuído à mulher na 

sociedade capitalista evidenciam as desigualdades existentes nas relações de trabalho. Esse 

trabalho buscou compreender a atuação da mulher junto ao Sindicato dos Metalúrgicos do Sul 

Fluminense, em especial a partir de sua relação com a CSN, no período. Com o resultado da 

pesquisa empírica, fica evidente que houve participação feminina dentro do Sindicato dos 

Metalúrgicos do Sul Fluminense durante a década de 1980, mesmo que as pautas debatidas por 

elas não levavam em conta as questões específicas das relações de gênero no trabalho.  

No que diz respeito à participação da mulher operária, as “vira-latas”, a pesquisa aponta 

nenhuma participação. Dentre as limitações da pesquisa, a dificuldade em se contatar essas 

funcionárias foi grande. O tipo de trabalho atribuído às chamadas vira latas, desempenhado por 
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mulheres na CSN, contribuiu e muito para o pouco protagonismo nas lutas sindicais, uma vez 

que a posição subordinada desse grupo social era um fator preponderante no constrangimento 

dessas mulheres em atuarem nos movimentos que reivindicavam questões trabalhistas. 

A questão que se levanta com a ausência da participação da mulher operária na luta 

sindical abre ampla discussão para trabalhos futuros e é de extrema relevância observar o que 

Beth Lobo (1991) e Rosalina Leite (1984) dizem sobre a atuação da mulher nos movimentos 

políticos e operários, tendo como objeto de estudo a ação operária na cidade de Volta Redonda. 

Contudo, o objetivo do presente trabalho se atentou em observar a forma de atuação da mulher 

junto ao sindicato dos metalúrgicos e, como resultado, deu-se que tal participação ocorreu em 

sua maioria por movimentos ligados à Igreja Católica ou por mulheres que prestaram assessoria 

ao sindicato durante aquele período. A posição que essas mulheres ocuparam durante suas ações 

lhes permitiram apoiar o movimento sindical dos operários na cidade, porém, não buscavam 

pautas específicas para questões de trabalho da mulher.  

Pode-se constatar que mesmo que não tenha havido a participação da mulher operária 

no sindicato, as mulheres se fizeram presentes nas ações do movimento, ora como “esposas”, 

integrantes do Movimento Popular de Mulheres, assessoria, ora como militantes, como foi o 

caso de Conceição. Isso levanta um questionamento acerca das representações que as mulheres 

possuem nesses espaços. O sindicato dos metalúrgicos obteve êxito ao questionar a relação 

entre capital e trabalho na época, bem como fortalecer um movimento político e social na 

região. Todavia, esses questionamentos apontam uma relação assexuada do trabalho, como é 

exposto por Cappelim (1994) em suas análises. As pautas com pouco ou nenhum conteúdo 

acerca das questões específicas de gênero são mais uma amostra do que se observou em um 

cenário nacional.  
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9. ANEXOS 

9.1 Roteiro de entrevista semiestruturada para as mulheres que atuaram nas greves da 

CSN 

Dados de identificação: 

● Nome;  

● Idade;  

● Formação Profissional;  

Entrevista: 

1. Já trabalhou na companhia? Se sim, em que condições e qual o tipo do serviço prestado?  

2. De que forma você se articulou para atuar nas greves (pela Igreja, movimentos sociais, 

sindicatos…)? 

3. Em quais greves da época atuou? 
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4.  Qual relação tinham as mulheres do movimento com os trabalhadores grevistas? Como 

elas se relacionavam com o sindicato? 

5. Consegue se lembrar de quantas mulheres aproximadamente atuavam junto?  

6. Como elas se articulavam, em sua maioria? 

7. Consegue se lembrar se haviam mulheres sindicalizadas naquele período? 

Aproximadamente quantas? 

8. Houve uma crescente mobilização das mulheres nos movimentos grevistas ao longo da 

década? 

9. Após a greve de 1988, houveram mudanças quanto à articulação e mobilização do 

movimento? 

10.  Como você analisa a participação das mulheres nas greves da CSN desde a primeira 

delas (1984)? Quais os resultados dessa atuação? 

9.2 Boletins divulgados durante a década de 1980 pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Sul 

Fluminense 
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