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O Povo 

 

Há no mundo uma raça de homens com instintos sagrados e luminosos,  

com divinas bondades do coração, com uma inteligência serena e lúcida, 

com dedicações profundas, cheias de amor pelo trabalho  

e de adoração pelo bem, que sofrem, que se lamentam em vão.  

Estes homens são o povo.  

Estes homens vivem nas fábricas, pálidos, doentes, sem família,  

sem doces noites, sem um olhar amigo que os console, sem ter repouso do 

corpo e a expansão da alma, e fabricam o linho, o pano, a seda, os estofos.  

Estes homens são o povo, e são os que nos vestem.  

Estes homens estão sob o peso do calor e de sol, transidos pelas chuvas, 

roídos de frio, descalços, mal nutridos; lavram a terra, revolvem-na, gastam 

a sua vida, a sua força, para criar o pão, o alimento de todos. 

Estes são o povo, e são os que nos alimentam. 

E o mundo oficial, opulento, soberano, o que faz a estes homens que o 

vestem, que o alimentam, que o enriquecem? 

[...] 

Primeiro, despreza-os; não pensa neles, trata-os como se tratam os bois, 

deixa-lhes apenas uma pequena porção dos seus trabalhos dolorosos;  

não lhes melhora a sorte, cerca-os de obstáculos e de dificuldades;  

forma-lhes ao redor uma servidão que os prende e uma miséria que os 

esmaga, não lhes dá proteção, e, terrível coisa,  

não os instrui: deixa-lhes morrer a alma. 

 

É por isso que os que têm coração e alma, e amam a Justiça,  

devem lutar e combater pelo povo. 

E ainda que não sejam escutados,  

tem na amizade dele uma consolação suprema. 

 

Eça de Queiroz  



 

 
 

RESUMO 

 

 

Esse trabalho tem por objetivo analisar a organização e ocorrência das greves dos 

trabalhadores metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) no período da 

transição política. A importância da discussão abordada se revela a partir do contexto de 

edificação do Estado Democrático de Direito na transição brasileira. A participação dos 

trabalhadores metalúrgicos da CSN através das greves realizadas neste mesmo período 

mostrou-se não somente como um instrumento de reivindicação por melhores condições de 

trabalho dentro da fábrica, como também de conscientização política da classe trabalhadora – 

causa principal dos efeitos de organização democrática e política que passaram a se 

desenvolver na cidade – determinantes para a construção dos governos populares em Volta 

Redonda. A partir de conceitos formulados por Boaventura de Sousa Santos e Paulo Freire e 

das revisões bibliográficas (livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos), 

análise de acervos e depoimentos buscamos elucidar como, neste caso específico, o exercício 

do direito de greve revelou-se um instrumento no processo de conscientização dos 

trabalhadores, que através da organização, em um momento de reformulação do Estado 

brasileiro, fez emergir em Volta Redonda, novas formas de exercício da própria democracia. 

 

Palavras-chave: Companhia Siderúrgica Nacional; Estado Democrático de Direito; Volta 

Redonda; Greve.  



 

 
 

RÉSUMÉ 

 

 

Ce document a pour objectif d‟analyser l‟organisation et la fréquence des grèves des 

travailleurs de la métallurgie de la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) au cours de la 

période de transition politique. L‟importance de la dscussion débouche seu le renforcement de 

l‟état de droit démocratique dans la transition brésilienne. La participation des ouvriers 

métallurgistes de la CSN à des grèves au cours de cette même période s‟est révélée non 

seulement comme un instrument de revendication de meilleures conditions de travail dans 

l‟usine, mais également pour une prise de consciencie politique de la classe ouvrière – 

principale cause des travailleurs, effets de l‟organisation démocratique et politique qui 

commençait à se développer dans la ville – déterminants pour la construction de 

gouvernements populaires à Volta Redonda. Des concepts formulés par Boaventura de Sousa 

Santos et Paulo Freire et des recensions bibliographiques (livres, thèses de doctorat, mémoires 

de maîtrise et articles), des analyses de collections et des témoignages, nous cherchons à 

élucider comment, dans ce cas précis, l‟exercice du droit de grève. Il s‟est avéré être un 

instrument dans le processus de prise de conscience des travailleurs qui, par le biais de 

l‟organisation, en un moment de reformulation de l‟État brésilien, a apporté à la Volta 

Redonda de nouvelles formes d‟exercice de la démocratie elle-même.   

 

Mots-clés: Companhia Siderúrgica Nacional; Etat de Droit Démocratique; Volta Redonda; 

Grève. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Do ponto de vista da História e da Sociologia uma série de livros, dissertações de 

mestrado e teses de doutoramento foram escritos por diversos pesquisadores ávidos a 

debruçarem-se sobre os episódios ocorridos durante a década de 1980 em Volta Redonda. 

Não à toa, “estima-se que Volta Redonda seja a segunda cidade operária mais estudada no 

país, atrás apenas da cidade de São Bernardo do Campo, famosa pela emergência nos anos de 

1970-1980 de uma classe operária combativa e politizada” (FORTES, SILVA E SILVA
1
, 

2012 apud DIAS, OLIVEIRA, B. C. E BEDÊ, 2015, p. 90). No entanto, quando sob a ótica do 

campo do Direito buscamos responder perguntas surgidas a partir de uma leitura dos mesmos 

acontecimentos deparamo-nos com os seguintes questionamentos: qual papel esses 

trabalhadores desempenharam na consolidação da democracia? Por quais motivos a 

organização desses trabalhadores foi exitosa? Por que o exercício do direito de greve mostrou-

se como elemento chave para o caso ocorrido em Volta Redonda? É neste sentido que 

procuramos através do método descritivo, dedutivo e indutivo
2
 (SILVA, E. L. & MENEZES, 

2005, p. 25-26) compreender o processo de reorganização da cidade de Volta Redonda 

ocorrido durante o período da transição política no final da década de 1980 a partir da 

organização dos trabalhadores metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

analisando fontes primárias, a partir do Arquivo Nacional, do Centro de Memória do Sul 

Fluminense, da Câmara dos Deputados, os depoimentos prestados a Comissão Municipal da 

Verdade de Volta Redonda (CMV-VR) e revisando a bibliografia (livros, teses, dissertações, 

artigos) sobre os estudos a respeito das greves em geral; da formação política-histórica-social 

da cidade de Volta Redonda; da história do Sindicato dos Metalúrgicos; e das greves da CSN. 

Além disso, buscamos entender, também, a partir das contribuições de Boaventura de Sousa 

Santos e Paulo Freire a relação dialética e dialógica estabelecida entre institucionalidade
3
 e 

                                                           
1
 Fortes, Alexandre; SILVA, Eduardo Ângelo da; SILVA, Leonardo Ângelo da. Desenvolvimento, trabalho e 

cidadania em Volta Redonda: um olhar sobre a evolução da produção acadêmica. In: RAMALHO, José Ricardo; 

FORTES, Alexandre (org.). Desenvolvimento, trabalho e cidadania: baixada e sul fluminense. Rio de Janeiro, 

7Letras, 2012.  
2
 Explicam as autoras, com base em Antônio Carlos Gil (1999), Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade 

Marconi (1993), “o raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas. Por intermédio de 

uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o particular, chega a uma conclusão. 

Usa o silogismo, construção lógica para, a partir de duas premissas, retirar uma terceira logicamente decorrente 

das duas primeiras, denominada de conclusão”. Enquanto que o método indutivo “considera que o conhecimento 

é fundamentado na experiência, não levando em conta princípios preestabelecidos. No raciocínio indutivo a 

generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. As constatações particulares levam à 

elaboração de generalizações”.  
3
 O emprego do termo “institucionalidade” quer dizer instituições pertencentes ao “Estado” e possui o sentido de 

designar o mesmo que “poder público”. Neste caso, Volta Redonda (poder público municipal) e Brasil (poder 
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não-institucionalidade
4
 em que seja possível demonstrar o caráter pedagógico dos 

movimentos grevistas transcendentes às pautas econômicas e trabalhistas, situação em que o 

direito de greve mostra-se como um instrumento na organização política do “trabalhador-

cidadão”
5
 na ação de reinvenção do Estado Democrático de Direito e no aperfeiçoamento e 

consolidação da democracia.  

Ocorre que, durante o período da transição política ocorrida no Brasil (oficialmente 

anunciada pelo ditador-presidente General Ernesto Geisel) entre os anos de 1979 a 1988, a 

sociedade brasileira efervesceu-se diante da possibilidade de organizar-se
6
 novamente sob os 

ares das liberdades democráticas que a distensão “lenta, gradual e segura” traria. De fato, o 

final desgastante da Ditadura Civil-Militar abriu caminho para que uma explosão de 

sentimentos democráticos, capitaneados por aqueles que viveram na pele seus horrores, fosse 

de vez sentida nas estruturas do Estado. Os movimentos tomaram as ruas do país e os 

trabalhadores organizados, mais especificamente a categoria dos trabalhadores metalúrgicos, 

protagonizou no eixo Rio-São Paulo momentos de euforia através da ocorrência das grandes 

greves realizadas neste período, a se destacar as greves do ABC Paulista, liderada pelo então 

metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, e, as greves da CSN em Volta Redonda, liderada pelo 

também metalúrgico José Juarez Antunes. O caso de Volta Redonda é ainda mais 

emblemático pelo fato de os trabalhadores da então estatal terem enfrentado o poder do 

Estado não apenas durante o período de vigência da Ditadura Civil-Militar, como, também, 

durante parte do período democrático, em que a repressão do governo federal do presidente 

José Sarney, por meio do Exército brasileiro, fez culminar na morte de três operários no 

interior da Usina Presidente Vargas (UPV) em um episódio conhecido e noticiado no dia 9 de 

novembro de 1988 como “O Massacre de Volta Redonda”. A partir desse episódio os 

cidadãos da company-town
7
 Volta Redonda, que em parte eram trabalhadores da Usina, em 

outra eram familiares, amigos, estudantes e integrantes dos movimentos sociais, em atos de 

                                                                                                                                                                                     
público federal: ora representada na figura da estatal CSN, ora representada pelas próprias figuras dos governos: 

presidentes ou ministros).  
4
 O termo “não-institucionalidade” procura abarcar todos os movimentos sociais e entidades sociais que naquele 

período não participavam e não estavam organizadas, inicialmente, dentro das estruturas institucionais do 

“Estado”.  
5
 A instalação da Usina Siderúrgica é anterior à emancipação política da cidade, por isso a forja do cidadão 

implica, anteriormente, a do trabalhador, umbilicalmente ligados à constituição da identidade do indivíduo nesse 

espaço.  
6
 As organizações existiam, entretanto não possuíam caráter de legalidade.  

7
 Poali (1990, p. 10-14 apud MANGABEIRA, 1993, p. 66) explica que esse modelo “destinava-se não só a criar 

a necessária infra-estrutura na área, como também a gerar um mercado de trabalho local e uma baixa rotatividade 

dos trabalhadores”.  

PAOLI, M. C. “Citizenship, Inequalities and Democracy: The Making oh a Public Space in the Brazilian 

Experience”. Paper Apresentado no XII Congresso Internacional de Sociologia. Madri, Mimeo, 1990. 
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solidariedade aos metalúrgicos da CSN passaram a participar das assembleias promovidas 

pelo Sindicato dos Metalúrgicos em toda parte da cidade, inclusive votando suas aclamações e 

ocupando as praças públicas de forma permanente (VEIGA & FONSECA, 1990). Este 

contexto social e político fez emergir em Volta Redonda um ambiente fértil, politizado, entre 

trabalhadores e cidadãos, e, que consequentemente fez com que os metalúrgicos da CSN 

fossem ainda mais longe elegendo o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta 

Redonda prefeito da cidade operária.  

Neste sentido, o primeiro capítulo é dedicado a realizar uma análise descritiva do 

histórico de construção do espaço que abriga a CSN, ao mesmo tempo em que também nos 

dedicamos a analisar a construção e composição social da “fábrica-cidade” apontando sua 

relação com a constituição da identidade do “trabalhador-cidadão”. Além disso, nos 

debruçamos, também, a analisar e apresentar de forma cronológica as greves e as tentativas de 

paralisação na CSN abordando seus aspectos sociais, políticos e econômicos.  

Em seguida, no segundo capítulo, analisaremos o histórico de composição do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, apresentando as suas principais forças políticas 

nos âmbitos nacional e local em disputa pela direção, juntamente da explicação dos marcos 

teóricos e norteadores do trabalho a despeito de Estado, Greve, Direito e Pedagogia a partir 

dos autores: Antônio Gramsci, Boaventura de Sousa Santos e Paulo Freire.    

No capítulo terceiro, apresentaremos uma análise dos aspectos políticos ligados ao 

acúmulo político a partir do vivenciamento das greves dos metalúrgicos da CSN, e, a respeito 

da constituição dos movimentos sociais e políticos, apresentando a disputa e chegada de 

Juarez Antunes ao poder do munícipio.  

A partir dessas reflexões será possível, então, demonstrar como o processo de 

constituição da identidade do trabalhador, aliado as condições sociais, política e econômicas à 

época foi capaz de realizar, pela pedagogia existente nas greves realizadas nos anos da década 

de 1980, a ascensão da organização política dos trabalhadores e dos cidadãos da cidade de 

Volta Redonda.  
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2. VOLTA REDONDA, COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (CSN) E AS 

GREVES DOS TRABALHADORES NA TRANSIÇÃO POLÍTICA 

 

 

2.1. Era Vargas, CSN e Volta Redonda: “O lema do Trabalho aqui se inflama!” 

 

A cidade de Volta Redonda é conhecida como a expressão máxima do marco da 

industrialização no Brasil. Não diferente seu hino traduz o sentimento calcado nos valores do 

progresso industrial regido por um Estado [Novo] pulsante e um aparato propagandístico que 

elevava a estima dos “trabalhadores do Brasil” ao patamar de grande nação: “Brasil, Brasil, 

Brasil, tu estás aqui no bloco rijo de aço (...)”. Esse espírito vibrante que permeou o 

imaginário dos cidadãos da cidade operária permanece rondando as ruas da cidade e 

facilmente pode ser encontrado nas memórias e relatos dos trabalhadores e ex-trabalhadores 

da Usina Presidente Vargas (UPV). O carinho pela Companhia “mãe” misturada à revolta dos 

que vivenciaram a repressão militar, condição indissociável à essência de sua criação e 

existência, edificam na Cidade do Aço a identidade de trabalhador, ora dócil e disciplinado, 

ora revoltado com as condições políticas e econômicas que recaíam sobre a classe 

trabalhadora. Mais que isso, para além dos limites da fábrica, fez emergir a condição de 

agentes da própria história da cidade. Ângela de Castro Gomes (2004, p. 16) explica que o 

Estado Novo consolidou-se como “projeto que se vinculou ao nacionalismo e à promessa de 

justiça social, centrada nos direitos do trabalho”. É neste cenário que mergulhamos para 

entendermos o complexo caso que envolve a criação da Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) e da cidade de Volta Redonda.  

O histórico de ocupação territorial do Vale do Paraíba Fluminense remonta ao 

período do plantio e cultivo do café. Com o passar dos anos e sua decadência, aos poucos, as 

lavouras deram espaço a vegetação rasteira de pasto. A exploração pecuária toma porte e, 

assim, a pequena população fixada nas terras fluminenses passa a viver do trabalho, 

essencialmente, agropastoril nas fazendas locais (MOREL, 1989, p. 4; MOURA, 2013, p. 19). 

Quando Getúlio Vargas ascende ao poder no episódio da “Revolução de 1930”, uma série de 

pautas de cunho nacional-desenvolvimentista entrava naquele momento no bojo do jogo da 

política brasileira. A despeito disso “o programa da Aliança Liberal apresentado por Getúlio 

Vargas em janeiro de 1930 já mencionava o propósito de acelerar a solução do „problema 

siderúrgico‟, encarado como fundamental para o desenvolvimento” (MOREL, 1989, p. 13). A 
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década de 1930, dessa forma, fica marcada pela reunião de esforços do recém-assumido 

governo para solucionar o chamado “problema siderúrgico”. Entre os anos de 1931 e 1937, 

uma série de comissões são criadas nos âmbitos dos ministérios para realizar alguns estudos 

acerca da questão. Em 1931, a Comissão Nacional de Siderurgia propõe em seu relatório final 

que uma usina seja construída no Vale do Rio Doce, defendendo o monopólio estatal sobre as 

suas atividades. Enquanto que, em sentido contrário, o relatório da Comissão Revisora propõe 

uma solução em que se fizesse contar com a participação do capital estrangeiro na figura da 

Itabira Iron Ore
8
. A partir dessas duas situações, no ano de 1933, Vargas nomeia a Comissão 

dos Onze, que mitigava a participação da Itabira Iron Ore, mas não descartava totalmente os 

trabalhos realizados pela empresa (MOREL, 1989, p. 15-16).  

Como bem observa Regina Morel, a solução para as questões levantadas nos 

relatórios finais das comissões apenas seria “possível com a centralização política implantada 

pelo regime autoritário de 1937” (MOREL, 1989, p. 16). Neste mesmo ano as discussões 

sobre a “questão siderúrgica” passavam a ocupar o Conselho Técnico de Economia e Finanças 

(CTEF) e o Conselho Federal do Comércio Exterior (CFCE), responsáveis por agrupar os 

interesses dos grupos privados ao assunto. No entanto, no dia 10 de novembro, anunciando o 

Estado Novo, Vargas afirma que resolverá a “questão siderúrgica” com o capital estrangeiro 

(MOREL, 1989, p. 16-17). Neste sentido, a anunciação do Estado Novo mostra-se um 

“divisor de águas”. Morel explica que a consolidação do plano logrou êxito porque toda a 

burocracia estatal (os poderes constituídos do Estado e os grupos que exerciam pressão sob o 

governo), naquele momento, estava à margem do processo de discussão e tomada de decisões. 

Dessa forma, para a autora, “o Congresso fechado, a imprensa sob a censura do DIP
9
, 

reprimidos os movimentos sociais, caladas as vozes de oposição, além do fortalecimento do 

poder central” (MOREL, 1989, p. 18) mostraram-se, sem dúvidas, variáveis catalizadoras 

desse processo.  

O Brasil produzia aço em pequena escala e alimentava pontualmente o mercado 

nacional naquele momento. A partir desse contexto, as principais entidades que passaram a 

figurar no debate acerca da “questão siderúrgica” brasileira foram: o Estado, juntamente de 

grupos privados nacionais e os grupos de capital estrangeiro: Demag e Krupp e a U.S. Steel 

Corporation, as duas, respectivamente, disputando o controle sobre a usina a ser construída 

(MOREL, 1989, p. 19-20). No CTEF, os projetos propostos estavam voltados para o 

                                                           
8
 A Itabira Iron Ore Company foi uma companhia inglesa de exploração de minério de ferro que funcionou na 

cidade de Itabira (MG) entre os anos de 1911 a 1942 (BASTOS, 2008, pp. 36; 45).   
9
 A sigla significa Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão criado pelo governo Vargas com a finalidade 

de difundir a ideologia do Estado Novo (BASTOS, 2008, p. 23-24).  
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financiamento da usina através do saldo adquirido pela exportação de minério. No âmbito da 

CFCE, Vargas criou a Comissão Especial que analisou o relatório da CTEF e propôs uma 

solução nacionalista de estatização do empreendimento (MOREL, 1989, p. 21). No ano de 

1939, Vargas mandou [Edmundo de] Macedo e Soares à Europa e aos Estados Unidos para 

estreitar relações com a U.S. Steel Corp.. No mesmo ano, a U.S. Steel enviou uma comissão 

de 7 técnicos para, juntamente de outros 4 engenheiros brasileiros, constituir a chamada 

Comissão Conjunta. O relatório de 20 de outubro de 1939 propôs a construção de uma Usina, 

localizada perto da cidade do Rio de Janeiro, de capital brasileiro (governo brasileiro) e da 

U.S. Steel Corp.. Entretanto, as conversas foram interrompidas por conta da eclosão da 

Segunda Guerra Mundial, o que levou a U.S. Steel Corp. a desistir da cooperação (MOREL, 

1989, p. 22-24). Diante desse empecilho, o Estado brasileiro necessitou buscar novas 

alternativas para a questão do financiamento da siderurgia. Em 04 de março de 1940, pelo 

Decreto-Lei n° 2.054, o Presidente da República instituía a Comissão Executiva do Plano 

Siderúrgico Nacional
10

 encarregada de elaborar o projeto para a criação de uma companhia 

nacional (MOREL, 1989, p. 24). Edmundo de Macedo Soares e Guilherme Guinle, 

respectivamente, relator e o presidente da Comissão Executiva, apontaram uma série de 

considerações acerca da sua capacidade e forma de produção da siderúrgica. Entre essas 

considerações, a localização do empreendimento, o pequeno povoado de Santo Antônio de 

Volta Redonda (MOREL, 1989, p. 25).  

Durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos (EUA) ainda 

viam com desconfiança o posicionamento do Brasil, visto que o governo varguista flertava 

com os dois lados da guerra. Esse posicionamento somente viria depois do ataque dos 

japoneses a ilha de Pearl Harbour. Nesta situação, o Brasil rompe com o Eixo e se aproxima 

dos EUA realizando uma série de acordos de cooperação militar (Acordo de Washington). O 

Acordo de Washington previa a criação da Fábrica Nacional de Motores (FNM) e a 

“transferência das propriedades da Itabira Iron Ore para o governo do Brasil, sendo criada em 

02 de junho de 1942 a Companhia Vale do Rio Doce” (MOREL, 1989, 30). Assim, em troca 

da utilização das bases localizadas no Nordeste brasileiro e de favorecimento de matéria 

prima aos americanos, o Brasil receberia, em forma de créditos, 20 milhões de dólares através 

de um empréstimo junto ao Export-Import Bank (Eximbank), para a construção da Usina 

Siderúrgica (MOREL, 1989, p. 30; PEREIRA, 2007, p. 32-33). A escolha da localização da 

Usina alinhou os interesses econômicos, militares e políticos. Por um lado, o empreendimento 

                                                           
10

 A Comissão Executiva era formada pelo industrial Guilherme Guinle, Heitor Freire de Carvalho, Edmundo de 

Macedo Soares, um representante da Marinha, e um representante da burocracia civil (MOREL, 1989, p. 24).  
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ficaria no eixo Rio-São Paulo, por isso, seria baixo o custo com a logística; destarte, a Usina 

ficaria distante da costa brasileira, longe de possíveis ataques militares; por fim, prestigiaria o 

genro do Presidente, interventor do Estado do Rio de Janeiro, Ernani do Amaral Peixoto 

(PEREIRA, 2007, p. 34-35).  

Então, pelo Decreto-Lei n° 3.002 de 30 de janeiro de 1941, estava autorizada a 

constituição da Companhia Siderúrgica Nacional, ficando “aprovado o plano elaborado pela 

Comissão Executiva instituída pelo Decreto-Lei n. 2.054 de 4 de março de 1940, para 

construção e exploração de uma usina siderúrgica em Volta Redonda [...] (Art. 1°)”. 

Sentimento de maior alegria encontrado no discurso
11

 de Guilherme Guinle, presidente do 

Plano Siderúrgico Nacional, descrevendo a emoção do projeto de industrialização no Brasil 

que tinha Volta Redonda como o pilar mais sólido dessa empreitada:  

 

 

“Meus compatriotas, sinto-me feliz de poder anunciar a todos os que me ouvem que 

amanhã nesta capital do edifício da (Inaudível***00min15seg) se reunirá a 

Assembleia de constituição da Companhia Siderúrgica Nacional. É um dia 

auspicioso para o Brasil e da fundação dessa empresa, que tomara a seu cargo a 

construção e direção da grande Usina Siderúrgica em Volta Redonda. A produção do 

ferro e do aço em larga escala é um índice seguro do progresso e desenvolvimento 

econômico das nações. Por isso que nos transportes terrestres, marítimos, aéreos, nas 

construções civis, na fabricação do maquinismo industrial e agrícola, nos 

instrumentos científicos e acima de tudo na segurança e defesa nacional, o ferro e o 

aço são matérias primas imprescindíveis. Essa produção concorrerá decisivamente 

para a nossa emancipação econômica, o Brasil fundará sua indústria pesada, perderá 

a fisionomia de país semicolonial, de simples exportador de produtos agrícolas, para 

entrar no rol das grandes nações industrias cuja estrutura econômica se alicerça em 

largas bases na produção do ferro e do aço. Foi a este problema fundamental para o 

Brasil que o governo do eminente presidente doutor Getúlio Vargas deu cabal 

solução. Com visão política, com nítida compreensão das necessidades econômicas 

do país, ele traçou um plano a qual ele dá pronta execução, convertendo em 

realidade e a solução desse problema por muitas dezenas de anos protelada (...)” 

(GUINLE, 1941). 

 

 

A visão política nacionalista em que se encarava este empreendimento demonstra sua 

força na literalidade das palavras de Guinle. A indústria pesada era o “divisor de águas” e o 

Brasil a bandeira sob a qual todos deveriam despender seus esforços. Estávamos, naquele 

momento, saindo do rol de países economicamente atrasados para entrar no rol de país do 

futuro. No dia 09 de abril de 1941 a CSN teve seu estatuto aprovado. Guilherme Guinle e 

Edmundo de Macedo Soares e Silva foram nomeados, respectivamente, presidente da CSN e 

diretor técnico (MOURA, 2013, p. 23-24). No ano de 1943, durante seu primeiro plano de 

expansão (Plano A), a Usina recebeu um investimento de U$ 25 milhões de dólares. Em junho 
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 Arquivo Nacional, DIP, BR RJANRIO EH.0.DSO, DIS.20, 05/1941.  
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de 1944, as principais etapas do processo da fabricação do aço estavam prontas, e, finalmente 

em 09 de junho de 1946, a CSN assistia a primeira corrida do aço (MOREL, 1989, p. 31).  

 

 

2.1.1. O Surgimento de Volta Redonda: Um Projeto de Company Town  

 

Em um intenso fluxo migratório, milhares de pessoas vindas dos mais longínquos 

rincões do Brasil rural (principalmente dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) 

desembarcavam no pequeno distrito de Santo Antônio (MOREIRA, 2000). Os arigós 

chegavam a Volta Redonda aos milhares, assim como explica Veiga & Fonseca:  

 

 

Caminhões saiam vazios de Volta Redonda e se dirigiam para a Zona da Mata onde 

recrutavam homens, com ou sem família, para irem construir a usina, eram os 

agregados da fazenda, pessoas muito pobres e analfabetas, com forte influência da 

Igreja católica, mas que preservaram vários traços de sua cultura negra. E assim 

chegavam milhares e milhares de pessoas a Volta Redonda – eram os “pioneiros”, os 

“bandeirantes” da industrialização [...] (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 17-18).  

 

 

Com o processo de construção, instalação e operação da Companhia, o espaço em 

que se encontrava o povoado de Santo Antônio de Volta Redonda passou a sofrer intensa 

modificação espacial. Segundo Santos, pelo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o 8° distrito de Barra Mansa no ano de 1940 possuía cerca de 2.782 

habitantes. Até abril de 1942 cerca de 2 mil trabalhadores haviam chegado. No final deste 

mesmo ano esse número triplica, alcançando a marca de 6.200 trabalhadores. Em 1945, este 

número um pouco mais que dobra, atingindo a marca de cerca de 13 mil trabalhadores 

(SANTOS, 2010, p. 71-72). A cidade foi planejada para reproduzir o mesmo tipo de 

estratificação existente dentro da fábrica (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 20-21). Segundo 

Moura (2013, p. 29) “a ideia era produzir um tipo de sociabilidade nova, moderna, exemplar e 

que refletisse um momento novo nas relações sociais e políticas do Brasil e os ideais do 

governo varguista”. Deste modo, os bairros que abrigavam os engenheiros, os técnicos e os 

trabalhadores eram separados. A depender do nível de qualificação e posição que o indivíduo 

possuía na empresa (CSN) os agrupamentos ficavam alocados nos “melhores” ou nos “piores” 

loteamentos (por escolha deliberada dos projetistas da cidade). A cidade neste momento sofre 

uma divisão. Com o crescimento populacional, a marginalização dos trabalhadores que 

vieram para trabalhar na construção da Companhia, mas não foram aproveitados no processo 

produtivo do aço, não eram funcionários da empresa, e, não gozavam da política paternalista 
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do Estado, também cresceu. Uma “cidade nova” com as acomodações e infraestrutura urbana, 

erguidas pelo Estado Novo (Vila Santa Cecília, Laranjal, Conforto, Rústico), e, uma “cidade 

velha”, de crescimento orgânico, sem qualquer espécie de infraestrutura e saneamento, surgia 

na paisagem (MOREIRA, 2000). Dessa forma, a divisão do trabalho importou na construção 

social da cidade. Neste interim, o distrito de Santo Antônio de Volta Redonda emancipou-se 

da cidade de Barra Mansa oficialmente no dia 17 de julho de 1954. Uma forte articulação de 

setores da sociedade civil, reunidos à época no Diretório Municipal do Partido Social 

Democrático (PSD) e da Loja Maçônica Independência e Luz II, em movimento também 

articulado pelo Sindicato dos Metalúrgicos e CSN, ganhou força e a emancipação ganhou 

contorno (PEREIRA, 2007, p. 49; VEIGA & FONSECA, 1990, p. 35). Durante a 1ª eleição 

da recém-emancipada cidade, na disputa entre PTB e PSD, saiu vitorioso Sávio Cota de 

Almeida Gama (PSD), principal nome ligado à questão fundiária e de loteamento de Volta 

Redonda e amigo de Alan Cruz, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos (VEIGA & 

FONSECA, 1990, p. 35).  

Com os projetos de expansão da CSN, principalmente, nas décadas iniciais que 

compreendem sua operação, acontece novamente um aumento no fluxo migratório. A cidade 

continua crescendo e a marginalização dos trabalhadores também. Empregados ou 

desempregados, essa massa populacional [crescente] corrobora para a “consolidação da 

periferia urbana” (SILVA, E. Â., 2010, p. 4). Comparando os números entre a quantidade de 

habitantes (censo demográfico do IBGE do ano de 1950) do distrito e número de habitações 

construídas pela CSN, a estimativa era de que, em leitura realizada por Santos, “mais da 

metade dessa população vivia fora dos limites da cidade construída pela Companhia, o que a 

faz referir-se a um „espaço dividido‟” (SANTOS, 2010, p. 73). No ano de 1955, a população 

girava em torno de 56.380 habitantes, 11.089 funcionários da CSN e apenas 3.856 habitações 

construídas pela empresa. Em 1960, a população cresce em mais de trinta mil pessoas, entra 

na casa dos 88.740 habitantes, 11.619 funcionários da CSN e somente 4.698 habitações 

construídas (PIQUET
12

, 1985 apud SANTOS, 2010, p. 82). Entre os anos de 1966 e 1985, 

período de execução do Plano de Expansão D da CSN, a população girava em torno de 

114.556 habitantes (1966), saltando para 219.300 habitantes em 1985 (SILVA, E. Â., 2010, p. 

4).  Com o passar do tempo e a partir da primeira geração de trabalhadores que chegavam a 

Volta Redonda, as gerações seguintes preparar-se-iam para assumir os postos de trabalho na 

CSN. Todas as esferas da vida social giravam em torno das questões voltadas a valorização do 
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 PIQUET, Rosélia. Moradia Operária em Volta Redonda: de Símbolo do Populismo à Lógica Capitalista. 

Espaço e Debates. Rio de Janeiro, 5 (16), 1985, p. 83-105. 



 

25 
 

trabalho
13

. A identidade do indivíduo, nesse momento, mostra-se reflexo da construção social 

em que ele participa. Na compreensão de Morel (1989) essa identidade traduzia-se na 

concepção da “família siderúrgica”. Assim, um “novo homem” surgia no “laboratório” Volta 

Redonda (GRACIOLLI, 1999). Assim como descreve a narrativa de Veiga & Fonseca: 

 

 

[...] Os homens desciam, vários não tinham sobrenome e eram batizados na hora 

pelo agenciador. Passavam pelo médico, tiravam a roupa usada e guardada num 

saco, tomavam banho, cortavam-se seus cabelos e recebiam uma roupa nova da 

CSN. Era sem dúvidas um “rito de passagem”. Tinham agora se tornado “novos 

homens” [...] (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 17-18).   

 

 

Da primeira geração de trabalhadores que vieram para a construção da Usina, para a 

geração que participou das greves a partir da década de 1970 ocorre uma reelaboração 

identitária. “A perda da estabilidade e a introdução do FGTS e com a reforma administrativa 

da empresa, onde todo o seu aspecto assistencial será desmobilizado, é que os trabalhadores 

mais jovens passarão a se chamar „peões‟, aqueles que rodam, e estão no mesmo lugar” 

(SOUSA, 1989, p. 14-15). Os historiadores Eduardo Ângelo da Silva e Leonardo Ângelo da 

Silva explicam que “quanto ao aspecto subjetivo dos trabalhadores, essa passagem suscita 

uma questão de suma importância relacionada à autopercepção daquele coletivo, a partir de 

então” (SILVA, E. Â. & SILVA, L. Â., 2011, 105-106). 

O que se depreende até aqui é que de sua criação até meados da década de 1960, a 

cidade de Volta Redonda pode ser entendida como o mais promissor projeto de experimento 

social fomentado pela política do Estado Novo. Uma cidade inteira ergueu-se em torno do 

projeto nacional-desenvolvimentista alicerçada pela Usina Siderúrgica Nacional. O Estado 

cientificista fundou mecanismos de disciplina e coerção (FOUCAULT, 2014), e, através do 

planejamento espacial da cidade e da fábrica, aliada à propaganda em massa realizada em 

todos os níveis da vida pública e privada, fez esculpir na subjetividade dos indivíduos que 

migraram e/ou nasceram em Volta Redonda, a imagem do “trabalhador moderno”. Essa 

identidade do “novo trabalhador” transcendeu o perímetro da fábrica e fez nascer uma cidade. 

Então, em Volta Redonda forjou-se a figura do “trabalhador-cidadão”. E, é isso o que também 

observou o historiador Eduardo Ângelo da Silva. Buscava-se a partir da construção da CSN e 

a da cidade de Volta Redonda, a partir dos esforços do Estado Novo varguista 
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 Em Volta Redonda, o lazer que os trabalhadores, por exemplo, no Recreio do Trabalhador, nas salas de 

cinema, na Rádio Siderúrgica Nacional, enalteciam os valores da ordem e do trabalho (VEIGA & FONSECA, 

1990, p. 20).  
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[...] um projeto para além da construção de uma forma de recrutamento, gestão e 

formação de sua força de trabalho, pois implicava também uma tentativa de 

disciplinamento e domesticação dos trabalhadores que extrapolava o espaço fabril, 

com suas intervenções sobre as vidas fora da fábrica (SILVA, E. Â., 2010, p. 09-10).  

 

 

Por isso, era necessária a manutenção da coesão social, seja por meio da moral, seja 

por meio da força. O Estado autoritário mantinha-se presente e ocupava o espaço. Claro, ao 

mesmo tempo em que uma cidade planejada crescia, outra cidade de crescimento orgânico 

também cresceu. Dois grupos de uma mesma “família” ocupavam o mesmo espaço, porém 

não gozavam do mesmo status. Os “trabalhadores-cidadãos” de Volta Redonda exploravam 

os laços estabelecidos a partir da política varguista à época. A inserção de direitos sociais e 

trabalhistas neste cenário tratou de ativar o espírito político desses trabalhadores, que em 

pouco tempo passaram a reivindicar não somente a efetivação desses direitos estabelecidos 

pela outorga da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como também o próprio espaço 

em que viviam, dentro e fora da fábrica.  

 

 

2.2. As Greves dos Trabalhadores Metalúrgicos da CSN e FEM  

 

Durante a década de 1950 o Brasil vivia sob os auspícios dos governos dos 

presidentes Getúlio Vargas (PTB) (segundo mandato) e Juscelino Kubistchek (PSD). Neste 

período, o mercado automobilístico interno crescia com a produção dos carros nacionais. Para 

auxiliar nesse crescimento (e de outros setores da indústria) o governo subsidiava o preço do 

aço (MOURA, 2013, p. 33-34). Segundo Regina Morel a atitude de subsidiar o preço do aço 

acarretou uma séria dificuldade financeira para a empresa (CSN), causada por um choque 

entre as posturas tomadas pelo governo (de segurar o preço), do mercado interno, e, do 

sindicato que não abria mão de recorrer à defesa dos trabalhadores (MOREL
14

, 1995, p. 68 

apud MOURA, 2013, p. 34). A política de contenção de custos e ajustes financeiros na CSN 

continuou durante a década de 1960. Uma série de medidas de demissões e arrochos salariais 

também foi adotada (PEREIRA, 2007; MOREL, 1989). Neste mesmo período, o presidente 

Jânio da Silva Quadros (PTN) assume a presidência do país em 31 de janeiro de 1961. Em 25 

de agosto renuncia. Assume o seu vice de chapa, João Belchior Marques Goulart (PTB). O 

governo João Goulart ficou marcado pela instabilidade política e institucional. Setores civis e 
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 MOREL, R. L. de M. História Incorporada e Identidade Coletiva entre Trabalhadores Aposentados da 

Companhia Siderúrgica Nacional. In: RANGEL, Alice. & PESSANHA, Elina (orgs). “O Trabalhador Carioca: 
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militares do Estado que questionavam sua posse como presidente fizeram de tudo (neste 

primeiro momento) para que ele não assumisse. No entanto, Jango tomou posse sob um 

regime provisório do parlamentarismo, alta inflação e forte descontentamento dos civis com o 

estado de coisas no país (TOLEDO, 2004). O atrito gerado entre o presidente (e suas figuras 

de apoio) e os militares da ala conservadora foram ingredientes intensos para a crise 

institucional instaurada. Episódios marcantes desse período foram símbolos (e divisores de 

águas) da história, entre eles o Comício da Central do Brasil pelas Reformas de Base. Sob um 

palco montado na Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro, João Goulart 

discursa a milhares de trabalhadores no dia 13 de março de 1964. O Comício da Central do 

Brasil era naquele momento o ponto máximo de encontro entre a figura do chefe do poder 

executivo nacional e a reivindicação das massas trabalhadoras por uma profunda 

reformulação no Estado brasileiro na tentativa de selar uma espécie de apoio popular 

necessário à figura do presidente naquele momento. As Reformas de Base previam a reforma 

agrária, a reforma tributária, a reforma eleitoral, a reforma urbana e etc. (CMV-VR, 2015). A 

resposta dos setores militares conservadores e da sociedade civil veio com a Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade realizada na cidade de São Paulo no dia 19 de março do 

mesmo ano (CODATO; OLIVEIRA, M. R., 2004). A sociedade nas ruas estava polarizada, 

um ambiente fértil de instabilidade institucional presente, e, com o apoio massivo das 

corporações de comunicação em massa, um golpe iminente. Se Jango esperava com o jogo de 

forças uma abertura estrutural para as Reformas (CMV-VR, 2015, p. 36), infelizmente isso 

não ocorreu. A elite econômica do país assustada com a evolução no ambiente político da 

participação das massas, tentando frear o avanço no sentido de democratizar a República 

assume uma postura defensiva e realiza o trabalho preventivo através do Golpe Civil-Militar 

de 1964 (FERNANDES, 2005, p. 369).  

 

 

2.2.1. O Golpe Civil-Militar de 1964: A Primeira Greve da CSN e FEM 

 

A bibliografia sobre Volta Redonda em pouco retrata a ocorrência de uma greve no 

ano do Golpe Civil-Militar. Sandra Mayrink Veiga e Isaque Fonseca (1990, p. 39) salientam 

que durante o processo que culminou no Golpe do 1° de abril, os trabalhadores da CSN, 

através de um chamado da Central Geral dos Trabalhadores (CGT), tentaram organizar a 

paralisação em que somente parte da FEM parou efetivamente. Neste sentido, o historiador 
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Edgard Bedê (2015) também defende a ocorrência da tentativa grevista no ano. Mais que isso, 

no Relatório Final da Comissão Municipal da Verdade de Volta Redonda (CMV-VR) 

apresenta uma série de elementos que confirmam sua tese. Segundo Bedê (CMV-VR, 2015, p. 

46), a principal comprovação da tentativa de greve neste dia está na existência documental do 

IPM (Inquérito Policial Militar) 1569/1964. O IPM foi aberto para apurar a participação de 

trabalhadores na subversão à ordem com a tentativa de organização da resistência grevista no 

interior e exterior da Usina. Bedê afirma que a tentativa de resistência ao Golpe possuía três 

focos principais: 1) a Rádio Siderúrgica Nacional, onde “ocorreu a resistência ao Golpe na 

onda da „Cadeia da Legalidade‟ da Rádio Nacional até 16h20min” (CMV-VR, 2015, p. 47); 

2) a própria Usina, onde a resistência desencadeou o movimento grevista, com adesões 

coletivas e individuais significativas, principalmente, na FEM, no DOP
15

 e no DRM
16

, além 

de dezenas de operários que não entraram para trabalhar naquele dia (CMV-VR, 2015, p. 49); 

3) e, no Sindicato dos Metalúrgicos, episódio em que os trabalhadores se concentraram dentro 

e em frente ao Sindicato, na calçada da Avenida Amaral Peixoto, e realizaram uma espécie de 

cordão de isolamento a fim de resistir à invasão das tropas do Exército à sede (CMV-VR, 

2015, p. 55-58). No relato de Bedê, o movimento foi desmobilizado. A sede do Sindicato foi 

invadida e este IPM gerou uma denúncia formal por parte do Ministério Público Militar 

(MPM). Os trabalhadores envolvidos no caso foram indiciados por agitação. Cerca de 113 

trabalhadores foram sumariamente demitidos, desses, 77 trabalhadores da CSN e FEM 

ficaram presos no 1° Batalhão de Infantaria Blindada (1° BIB) de Barra Mansa, foram 

processados, julgados e somente não foram condenados graças ao Habeas Corpus n° 28.097, 

de 15 de dezembro de 1965, concedido pelo Superior Tribunal Militar (STM) impetrado pelo 

advogado Dr. Lino Machado (CMV-VR, 2015, p. 58-77).  Da leitura da greve de resistência 

dos trabalhadores da CSN e FEM no ano de 1964 alguns pontos são importantes destacar. 

Como bem assinala Bedê (CMV-VR, 2015, p. 51), o movimento golpista em todo o Brasil 

estava articulado e em Volta Redonda não foi diferente. O movimento grevista dos 

trabalhadores, por outro lado, não possuía o mesmo nível de articulação. Segundo o 

historiador, “tudo [com relação à resistência] pareceu acontecer no calor das emoções” 

(CMV-VR, 2015, p. 51). Em pouco tempo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lima 
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 Sigla departamental não identificada no Relatório Final da CMV-VR.  
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 A sigla refere-se ao Departamento de Recuperação de Material. Inicialmente, Oficina de Reparação de 

Material Elétrica (ORME), e posteriormente DRM, o departamento possui certa importância porque era um 

departamento da manutenção. Era o departamento com mão-de-obra especializada, onde os trabalhadores 

possuíam maior conhecimento e visão ampla do processo produtivo porque atuavam na manutenção das 

máquinas em todos os setores da Usina (CMV-VR, 2015, p. 53).  
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Neto, foi preso. No entanto, a resistência continuou. Na FEM, no DOP e na DRM ainda mais 

fortes por conta do que o historiador Bedê chamou de “construção coletiva de solidariedade 

entre os membros do departamento, num processo pedagógico de consciência de classe 

marcada pela forte atuação no movimento operário de Volta Redonda” (CMV-VR, 2015, p. 

53). Quer dizer, ainda que com a atuação prejudicada de seu presidente, os trabalhadores 

demonstraram poder de mobilização e solidariedade: 

 

 

Desse modo, configurou-se uma experiência de formação de classe do movimento 

grevista que representou uma resistência operária na CSN ao golpe civil-militar de 

64 e que foi até agora ignorada ou desqualificada nas abordagens mais importantes 

sobre essa temática, mas que está viva na memória daqueles que viveram essa 

experiência e nos relatórios do Inquérito Policial Militar do movimento grevista no 

dia 1° de abril de 1964 na CSN (CMV-VR, 2015, p. 54). 

 

 

Portanto, podemos compreender a greve dos trabalhadores da CSN e da FEM no ano 

do Golpe como uma “greve política”
17

, pois não possuía o condão de endossar um calendário 

ou pauta permanente de luta por melhores condições de trabalho ou salário à época. A 

finalidade única do movimento grevista de 1964 era a resistência contra o Golpe Civil-Militar 

que abateu as instituições políticas e democráticas naquele momento. Neste interim, o 

movimento operário também sofreu com o Golpe; a rede de solidariedade formada fora 

derrocada; e os militares tomaram conta da Rádio, da Usina e do Sindicato. A partir de então, 

parte da agenda de desmantelamento dos movimentos de resistência ao Golpe e a instauração 

da Ditadura Civil-Militar em Volta Redonda passam pela atuação do Exército através do 1° 

BIB e, mais tarde, o 22° Batalhão de Infantaria Motorizada (22° BIMTz) de Barra Mansa.  

No cenário nacional, Daniel Aarão Reis observa que nos anos de 1966 a 1968, 

realmente, muito foi produzido a respeito dos movimentos estudantis e operários no país. 

Algo que não ocorre quando verificados o intervalo entre os anos de 1968 a 1978 (período de 

vigência do Ato Institucional n° 5), interrompido pela greve da Scania-Vabis (no ano de 

1978). Nas palavras do autor “quase dez anos. Uma longa „travessia no deserto‟” (REIS, 

2014. p. 117-118). Algo que também podemos verificar em Volta Redonda com relação a 

organização dos trabalhadores metalúrgicos. Apesar da descrição de casos relacionados à 

repressão militar na cidade envolvendo, também, trabalhadores da CSN entre os anos de 1968 

a 1969, com a perseguição passando ao foco da Igreja Católica no IPM contra Dom Waldyr e 

16 padres (CMV-VR, 2015, p. 208-253); entre os anos de 1970 a 1973 com as prisões, 
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deste trabalho.  
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torturas e o IPM contra a Juventude Operária Católica (JOC) e Grupos Revolucionários, e, as 

prisões ilegais, torturas, assassinatos e desaparecimentos dos soldados do 1° BIB (CMV-VR, 

2015, p. 254-401); e, entre os anos de 1974 a 1984 com a prisão, julgamento e condenação de 

Rosalice Fernandes (CMV-VR, 2015, p. 402-430), nenhum deles versa a respeito da 

organização dos metalúrgicos e/ou tentativas grevistas na UPV. Logicamente, os movimentos 

não pararam. Pontualmente seguiam o trabalho de reorganização política e sindical. Em 

alguns casos redes que persistiam como o movimento das oposições sindicais entre os anos de 

1974 e 1976. “Também aí é possível, embora timidamente, ouvir reivindicações por 

democracia e, através de canções, ensaios de protesto” (REIS, 2014, p. 119). O economista 

Wilson Cano (2015, p. 475) explica que o período conhecido como “Milagre Econômico”, 

compreendido entre os anos de 1967 a 1974, entende-se pelas “altas taxas médias de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, em torno de 9,3%, juntamente da 

indústria de transformação, em torno de 12,5%, aliada a elevação da taxa de investimento e 

emprego”. As palavras do ministro da economia Delfim Netto de que era “preciso fazer o 

bolo crescer para dividi-lo”, deixou de fazer sentido quando a economia entre os anos de 1974 

a 1980 desacelera. As taxas de crescimento diminuem quase que pela metade, passando aos 

números de 4,4% (PIB) e 6,7% (indústria de transformação). O bolo solou; quase não foi 

dividido e o povo que nem sentiu o cheiro ficou com a herança maldita: a piora na 

distribuição de renda, dívida externa e interna, dívida pública, no balanço de pagamentos e na 

inflação, além dos efeitos sobre os serviços públicos fundamentais como saúde e educação 

(CANO, 2015, p. 475). Enquanto isso, o mercado nacional do aço tentava respirar entre as 

décadas de 1970 e 1980. O preço do produto sofreu uma defasagem. Com a correção dos 

preços abaixo da inflação e a baixa demanda do mercado fizeram a empresa enfrentar uma 

crise financeira, ao mesmo tempo em que a direção, por conta disso, exigia maior 

produtividade dos trabalhadores (MOURA, 2015, p. 37).  

Em março de 1977, em São Paulo, registra-se uma greve de 80 mil, que paralisou 

várias universidades. Em julho do mesmo ano, “um estudo do Banco Mundial sustentou, com 

dados e números aparentemente exatos, que a inflação registrada em 1973 fora de 22,5% e 

não de 15,5%, conforme oficialmente anunciado” (REIS, 2014, p. 119-120). Estes números 

importavam diretamente nos reajustes salariais à época, dessa forma: 

 

 

A farsa, desvendada, originou um movimento pela reposição salarial do percentual 

garfado, cuja legitimidade era dada pelos cálculos de uma organização internacional 

considerada insuspeita. Lideranças sindicais começaram a se manifestar 

publicamente pela “reposição”, destacando um jovem dirigente, de 32 anos, reeleito 
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presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, 

cidades da Grande São Paulo. Quando empossado no segundo mandato, afirmara 

que os patrões só ouviriam os trabalhadores quando as “máquinas parassem”. Seu 

nome se inscreveria na história do país: Luiz Inácio Lula da Silva (REIS, 2014, p. 

120).  

 

 

As máquinas pararam em 15 de maio de 1978. Operários de braços cruzados 

reivindicavam “20% de reajuste salarial; papel higiênico nos banheiros; quinze minutos para 

tomar cafezinho; revogação da exigência de marcar no relógio de ponto eventuais idas ao 

banheiro” (REIS, 2014, p. 120). A greve começou na Scania em São Bernardo, depois se 

alastrou para a Volkswagen e para a Ford. “Em poucos dias, contaminaria 50 mil operários” 

(REIS, 2014, p. 121). O historiador Daniel Aarão Reis diz que “as ondas de choque do 

movimento iniciado na Scania-Vabis e em São Bernardo disseminaram-se pelo estado de São 

Paulo e por todo o país, confortando e incentivando as gentes à luta por seus interesses” 

(REIS, 2014, p. 121). O crescimento econômico persistia, embora longe de alcançar as cifras 

do “milagre”. Com uma dívida externa crescente, saltando de “US$ 20 bilhões, em 1974, para 

US$ 52 bilhões” (REIS, 2014, p. 122), em 1978 os trabalhadores começaram a sentir nos 

bolsos. Reis (2014, p. 122-123) ressalta que “as condições dos trabalhadores, como o do 

salário mínimo, continuavam muito baixos, longe de se igualarem às taxas da inflação e ao 

aumento persistente do custo de vida”. Os reflexos da política econômica desastrosa do 

governo refletiam no cotidiano dos trabalhadores. Assim, de maneira coordenada às ações 

nacionais, em Volta Redonda, os trabalhadores se articulavam junto à Igreja Católica e os 

movimentos sociais, organizando o movimento e canalizando a revolta.  

 

 

2.2.2. “Revolta dos Peões”: A “Greve dos Peões” de 1979 

 

Paralelamente aos acontecimentos do ABC Paulista no ano de 1978, ocorre em Volta 

Redonda a chamada “Greve dos Peões” no ano de 1979. Mesmo ano de ocorrência da incrível 

marca de 246 greves em âmbito nacional, mais que o dobro em comparação direta ao ano 

anterior (118 greves em 1978) (MATTOS, 2009, p. 120). O historiador Marcos Aurélio 

Ramalho Gandra salienta que a “Greve dos Peões” se iniciou por conta das “péssimas 

condições de trabalho, da alimentação e discriminação sofrida no interior da usina (...)” 

(GANDRA, 2009, p. 65). Segundo o depoimento de Ernesto Braga Salgado de Andrade, 

participante do movimento, a greve teve início na empreiteira Odebrecht e se espalhou para 
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outras empreiteiras, inclusive, a CEVS
18

 [sic] Engenharia na qual ele trabalhava como 

soldador 

 

 

(...) E aí a greve eclodiu na Odebrecht, próximo da... da empreiteira que eu 

trabalhava, uma revolta em função da... mais uma vez alimentação estragada, da 

falta de material de proteção... (BRAGA, 2014)
19

.  

 

 

No documento AC 1264/119/ARJ/79 datado de 16 de outubro de 1979 os sentinelas 

do Sistema Nacional de Informações (SNI) contam sobre as depredações e o incêndio causado 

pelos trabalhadores da empresa Norberto Odebrecht dentro do refeitório da construtora em 

torno das 23 horas da noite do dia 12 de outubro daquele ano. Na ocasião, 35 pessoas foram 

detidas e 33 soltas, posteriormente levadas para uma Igreja onde foram realizadas reuniões. 

Duas pessoas permaneceram presas
20

. Esse episódio também é rememorado por Ernesto 

Braga: 

 

 

Os operários foram presos, companheiros de trabalho foram presos, eu não fui 

preso... mas, os que foram presos, foram levados aqui pra delegacia, e aí nós viemos 

todos, centenas de trabalhadores, populares, o pessoal da Igreja Católica veio aqui 

pra igreja, Dom Waldyr sentou lá e falou: “por que que os trabalhadores estão 

presos?”, e aí o delegado: “estão presos, porque são subversivos, agitadores”, não sei 

o que, aquelas coisas todas, e o senhor pode se retirar, “não, eu vou ficar aqui”, “eu 

me sinto preso junto com os operários”, e ficou lá sentado junto com os 

trabalhadores, junto com os operários (...) (BRAGA, 2014). 

 

 

Em outro documento gerado pelo 22° BIMTz e vinculado ao Ministério do Exercito, 

intitulado “Greve nas Empreiteiras de Volta Redonda”, os agentes descrevem como a 

imprensa local, através do jornal “Opção”, do dia 27 de outubro de 1979, retratou o episódio. 

A manchete: “No Jogo da Greve – Peões e Bispo dão xeque-mate”, o articulista, professor 

Antônio Carlos Santini, salienta que a “Revolta dos Peões” foi um “movimento de massas, 

independente de lideranças ou programas” e que a Igreja na figura de Dom Waldyr foi o 

principal mediador do conflito. Os principais pontos do acordo segundo a notícia foram: 1) “o 

aumento salarial”; 2) “a diminuição no preço da alimentação, que na maioria da firma custava 

Cr$ 25,00, e passará a custar Cr$ 8,00”; 3) “novos alojamentos, mais confortáveis a partir de 

1° de dezembro”; 4) “ônibus como meio de condução dos peões”; 5) “substituição da Guarda 

Interna (RANI). A nova guarda não poderá andar armada”; e, 6) “tolerância de 10 minutos 
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 Sigla não identificada. 
19

 Depoimento conjunto de Cida Diogo e Ernesto Braga concedido a Edgard Bedê, relator da CMV-VR, em 07 

de novembro de 2014.  
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 Arquivo Nacional, SNI, BR DFANBSB V8.MIC, GNC.CCC.79001613, 16/10/1979. 
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para batida do cartão de ponto”
21

. Essa greve é pouco trabalhada pela historiografia 

relacionada à temática. Assim, temos uma greve em um momento político importante 

(anunciação da abertura política e da Lei de Anistia), com pautas voltadas, principalmente, 

para as questões econômicas relacionadas às condições de trabalho dos peões da construção 

civil. Talvez, por isso, pouco relacionada pelos pesquisadores, por não ser considerada um 

movimento de paralisação genuíno de trabalhadores metalúrgicos da CSN. A greve ocorre ao 

arrepio do sindicato da categoria por espontaneidade dos trabalhadores cansados da 

exploração vivenciada nos canteiros de obra. É um marco importante na história dos 

movimentos grevistas de Volta Redonda, porque, também, é a primeira vez que se tem notícia 

do envolvimento direto dos movimentos populares da cidade no apoio a greve e aos 

trabalhadores (GANDRA, 2009, p. 65). Dessa forma, um novo tempo se anunciava na 

“Cidade do Aço” para os trabalhadores.  

A década de 1980 se inicia e com ela uma explosão de sentimentos represados pelas 

amarras da Ditadura. A revogação do AI-5 e a promulgação da Lei de Anistia são 

impulsionadores das movimentações em todo país. Num período em que os trabalhadores 

viviam sob a altíssima inflação, o desemprego e o arrocho salarial. Neste momento de nervos 

à flor da pele, a organização da classe trabalhadora, a anistia, liberdade, movimentações pela 

constituinte, fizeram eclodir no Brasil inúmeras greves (MOURA, 2012, p. 37). Em Volta 

Redonda, começava a ruir a ideia de “família siderúrgica” (GANDRA, 2009, p. 50).  

 

 

2.2.3. A Greve de 1984: Um Marco para o Movimento Sindical de Volta Redonda  

 

A partir da Greve de 1979, as greves na CSN e FEM passam a tomar outro contorno. 

A década de 1980 é descrita na literatura geral sobre o assunto como a “década das greves”. A 

respeito disso, Marcelo Badaró Mattos (2009, p. 120) sinaliza que somados todos os anos 

dessa década (1980 a 1989) ocorreram no Brasil cerca de 13.609 greves e/ou movimentos de 

paralisação registrados. No ano de 1984 ocorreram cerca de 618 greves. Uma delas na CSN. 

O hiato vivido entre os anos de 1979 a 1984 em Volta Redonda é explicado pelo tempo que os 

trabalhadores metalúrgicos passaram a se organizar em torno do seu Sindicato e da figura do 

metalúrgico Juarez Antunes (MANGABEIRA, 1990). Wilma Mangabeira (1990) descreve a 

atuação da organização dos trabalhadores e do Sindicato na organização e realização da 
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“primeira”
22

 greve que a Companhia viveria em anos de funcionamento. Segundo a autora a 

administração nova do Sindicato buscou reunir os trabalhadores realizando trabalho de base 

através de seus boletins (principal ferramenta). Várias reuniões dentro da Usina foram 

realizadas com a finalidade de conhecer com mais profundidade as condições de trabalho. 

Assim, uma greve de 02 (dois) dias, registrada no mês de maio, na Siderúrgica Barbará, em 

Barra Mansa, anima os metalúrgicos em Volta Redonda. Um fato, também, é muito sentido: a 

disparidade entre os salários pagos pela Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA) (CMV-

VR, 2015, 460; MONTEIRO, 1995, p. 56). As indignações canalizadas e organizadas fizeram 

surgir pequenas formas de protesto: “um dia de boicote as refeições” ou “dia de ocupação”, 

em 10 de maio, em que os trabalhadores ficaram em assembleia dentro da Usina 

(MANGABEIRA, 1992, p. 82). O crescente trabalho de base realizado pelo Sindicato faz com 

que em assembleia, reunindo cerca de 7 mil trabalhadores, uma pauta de 45 reivindicações, 

entre demandas políticas, econômicas e de condições de trabalho, fosse formulada 

(MANGABEIRA, 1992, p. 83). Entre as demandas econômicas as principais foram: 1) 

eliminação das diferenças de salários entre os operários da COSIPA e da CSN; 2) aumento de 

100% no adicional por hora extra; 3) reajuste trimestral, não mais semestral. As demandas de 

condições de trabalho foram: 1) construção de refeitório; 2) melhoria e construção de toaletes 

e banheiros; 3) pagamento de adicional de insalubridade a todos os operários da usina; 4) 

extensão do adicional de insalubridade nos setores da usina. E, por fim, as demandas políticas: 

1) liberdade total de entrada de membros do sindicato na usina, a qualquer hora; 2) mudança 

da data base para 1° de maio, igualmente com toda a categoria dos metalúrgicos da região; 3) 

colocação de um quadro de avisos do sindicato nas seções; 4) eleição democrática dos 

representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) (MANGABEIRA, 

1992, p. 83).  

A preparação da greve começou nos bairros, a exemplo do Volta Grande. No dia da 

greve de ocupação, metalúrgicos, famílias e estudantes saíram dos bairros em passeata. Mais 

de duas mil pessoas. Conglomeraram-se cerca 22 mil trabalhadores na entrada da empresa. As 

mulheres traziam crianças, comida, utensílios... Nas palavras de Isaque Fonseca (1990): “mais 

parecia uma festa popular” (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 54-57). Duas rodadas de 

negociação forçaram a entrada da mediação do Ministério do Trabalho. A CSN tentou forçar 

um dissídio e encaminhar a discussão para a decisão da Justiça do Trabalho, “certa de que a 

Justiça não concederia as reivindicações e, por isso, os trabalhadores não entrariam em greve” 

                                                           
22

 O termo está entre aspas porque a bibliografia não leva em consideração a ocorrência comprovada da Greve de 

Resistência dos metalúrgicos no ano do Golpe Civil-Militar de 1964.  



 

35 
 

(MANGABEIRA, 1992, p. 83). Um engano. Cerca de 10 mil trabalhadores entraram em 

assembleia. Um marco de mobilização, segundo Mangabeira (1992, p. 84). Entre as 

divergências havidas na direção sindical, deliberou-se pela decretação da greve dos 

metalúrgicos da CSN. Entre os dias 20 e 24 de maio de 1984 os trabalhadores ocuparam a 

Usina. Um dissídio foi instaurado na Justiça do Trabalho e duas negociações no Tribunal 

Regional do Trabalho (TRT) foram realizadas. Dessa forma, com receio da decretação de 

ilegalidade do movimento, a maioria da liderança grevista decidiu pelo fim do movimento. 

Das 45 demandas, a CSN atendeu 25. Os ganhos econômicos foram reduzidos, mas a vitória 

política e organizacional dos trabalhadores estava latente (MANGABEIRA, 1992, p. 84-85; 

CMV-VR, 2015, p. 461; MONTEIRO, 1995, p. 57). Uma passeata de mais de 30 mil pessoas 

entre metalúrgicos, mulheres, crianças, estudantes e outras categorias saíram às ruas de Volta 

Redonda para coroar a maior vitória do movimento: a organização política da cidade (CMV-

VR, 2015, p. 462). Também, como reconhece Juarez Antunes: “agradeço, de coração, em 

nome de toda categoria, o imenso apoio recebido da comunidade de Volta Redonda” (VEIGA 

& FONSECA, 1990, p. 54-57). Os metalúrgicos ocuparam a Usina e o Exército novamente 

apareceu para intimidar o movimento, entretanto sem êxito. Assim, nessa greve uma força 

política renascia na cidade de Volta Redonda. Os trabalhadores metalúrgicos organizados 

protagonizaram um episódio jamais visto em anos de funcionamento da maior siderúrgica da 

América Latina. A partir de então o aprofundamento das ações de base dos metalúrgicos junto 

aos próprios metalúrgicos e a população somada a crescente repressão cotidiana do Estado 

sinalizaria uma relação que “cozinhava em panela de pressão” prestes a estourar. A partir da 

Greve de 1984, os metalúrgicos, conjuntamente, à atuação presente e constante de seu 

Sindicato, sentiram a força que o movimento possuía. A Greve de 1984 da CSN é um marco 

simbólico para toda a categoria naquela região.   

 

 

2.2.4. As Greves de 1985 e 1986  

 

A década de 1980 é marcada pela transição política. Segundo Veiga & Fonseca uma 

transição forçada, realizada pelo “alto”. No plano econômico, o governo de José Sarney 

(PFL), através do Plano Cruzado, faz um expurgo salarial. Os preços e os aumentos de salário 

são controlados no início do Plano. No entanto, em decorrência disso, ocorre uma forte crise 

de desabastecimento (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 59). Em dezembro do ano de 1985, os 
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trabalhadores motivados pelas movimentações decorrentes do ano anterior fazem a CSN 

registrar mais uma greve. Dessa vez, uma greve de um dia organizada nacionalmente (VEIGA 

& FONSECA, 1990, p. 58; MANGABEIRA, 1992, p. 107; MONTEIRO, 1995, p. 58). No 

ano seguinte, no dia 1° de outubro acontece a greve de 1986. O que ocorre a partir daí é uma 

série de intervenções do Exército (que já havia ocorrido no ano de 1964, e, que de certo modo 

sempre ocorreu) na Usina Siderúrgica (MANGABEIRA, 1992, p. 109). Bedê (2015) destaca 

que ao menos 5 intervenções ocorreram ao longo da década de 1980 (CMV-VR, 2015, p. 462-

463). O mesmo observa Veiga & Fonseca a respeito da primeira invasão do Exército à Usina. 

Na narrativa dos autores os trabalhadores fizeram a greve do lado de fora. O Exército chegou 

juntamente da Polícia Federal e tomaram conta da situação (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 

61).  

 

 

No final do segundo dia (2 de outubro) a greve fracassara e o plano anti-greve da 

CSN, auxiliado por forças do Exército, obteve êxito. O desmantelamento dos 

piquetes e as kombis e taxis contratados para buscar trabalhadores em suas casas 

esvaziou a tática de greve fora da Usina adotada pelo Sindicato. O Presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos, Juarez Antunes, percebeu o fracasso da greve diante do 

aparato militar e, do alto do carro de som, autorizou a entrada dos operários, e dizia: 

que “o bom-senso mandava não meter a barriga na baioneta” (CMV-VR, 2015, 464). 

 

 

O jornal “Verdade”, do Sindicato dos Metalúrgicos, em edição especial histórica, nas 

palavras de seu presidente Juarez Antunes retratou o acontecido. Juarez questiona a 

democracia que vivíamos naquele momento e brada contra os militares: “se não temos uma 

verdadeira democracia é porque, por tradição, nossos políticos sempre foram subservientes ao 

poder militar. E volta e meia os militares saem dos quartéis e vêm ditar as normas sobre como 

deve proceder o civil” (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 61). Segundo Oliveira
23

 (1989, p. 12 

apud MANGABEIRA, 1992, p. 109), como “politicamente era difícil para o governo Sarney 

declarar-se contrário às greves, procurou-se justificar a repressão sob a alegação de que o 

movimento era uma „greve política‟, que ameaçava a lei e a ordem”.  

Em novembro de 1986, Juarez Antunes (ainda presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos) é eleito Deputado Federal Constituinte. No mesmo ano, dia 11 de dezembro, os 

metalúrgicos novamente decidem entrar em greve. Cerca de 300 militantes realizaram um 

arrastão partindo da FEM até o setor da laminação (CMV-VR, 2015, p. 465). Logicamente, 

essa movimentação não ficaria sem uma resposta do Exército.  
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Nesse momento, às 11 horas, as tropas do Exército, 22º BIMtz, novamente 

invadiram a Usina e isolaram a área da laminação, impedindo, assim, que o arrastão 

avançasse sobre a Coqueria, Aciaria e Altos Fornos. No turno da meia noite do dia 

11 para 12 de dezembro, os dirigentes do Sindicato do Metalúrgicos já deixaram a 

Usina e foram para entrada da Passagem Superior, no Carro de Som do Sindicato. 

Por volta das 5h30 da manhã do dia 12, o carro de som foi apreendido por tropas do 

Exército e um dirigente e dois ativistas sindicais foram detidos por militares do 

Exército e levados para a Delegacia, sendo liberados sob fiança (CMV-VR, 2015, p. 

465).  

 

 

O governo Sarney lança o Plano Cruzado II para tentar amenizar o fracasso do 

primeiro Plano. Sem lograr êxito, a economia desanda e novamente o salário do trabalhador 

sofre um arrocho.  Veiga & Fonseca (1990, p. 63) registram que a partir do Plano Cruzado II 

começam as demissões na Usina. Os protestos contra o governo Sarney tomam corpo e em 12 

de dezembro de 1986 os metalúrgicos realizam a Greve Geral convocada pela Central Única 

dos Trabalhadores (CUT) e pela CGT. A principal reivindicação da categoria girava em torno 

10% de reposição salarial (CMV-VR, 2015, pp. 463-465; MANGABEIRA, 1992, p. 110). 

Bedê assinala que “assim que começou o movimento, novamente o Exército invadiu com 

tropas do 22º BIMTz armadas de baionetas, fuzis e metralhadoras, além dos seus Urutus, e 

ocupou a Usina impedindo que a greve acontecesse” (CMV-VR, 2015, p. 465).  

 

 

2.2.5. As Greves de 1987  

 

Se as greves de 1984, 1985 e 1986 foram importantes em termos de organização 

política dos metalúrgicos da CSN e FEM, as Greves de 1987 podem ser consideradas o ponto 

de amadurecimento do movimento nos mesmos termos. As experiências anteriores permitiram 

os metalúrgicos usufruírem das conquistas das greves passadas, e, assim, aumentar seu grau 

de envolvimento e mobilização dentro da Usina. Dessa forma, os trabalhadores realizavam 

reuniões periódicas nos finais dos turnos, dentro e fora da fábrica. As principais forças de 

mobilização e realização da Greve Geral foram os grupos organizados de “chão-de-fábrica”, 

que passaram a utilizar o canal da CIPA para aglomerar as reivindicações. Através de boletins 

diários grupos como: “Trem Fantasma”, “Arrastão”, “Formigueiro”, “O Cobra”, “Areia Nos 

Olhos”, “Máquina Quebrada” faziam fortemente a ligação entre a base e a direção sindical 

(MANGABEIRA, 1992, p. 111; CMV-VR, 2015, p. 466; MONTEIRO, 1995, p. 58-59). Entre 

as demandas econômicas estavam: o pagamento de adicional de 10% de produtividade e um 

aumento dos salários de 120% acima dos reajustes determinados pelo governo. Assim, 
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também se incluía: estabilidade no emprego para todos os trabalhadores da Companhia; 

extensão do enquadramento de periculosidade e insalubridade para todas as atividades da 

Usina, desde o portão de entrada. As negociações são interrompidas pela CSN. Em 

assembleia os operários decidiram pela greve. Por isso, em abril do mesmo ano, cerca de 3 

mil metalúrgicos liderados por Juarez Antunes e outros ativistas ocupam a Usina e colocam-se 

em greve de ocupação. Uma greve de 5 dias em que fora conquistado os 10% acima do índice 

da inflação. Uma vitória, segundo avaliação à época (MANGABEIRA, 1992, p. 112; CMV-

VR, 2015, p. 467; MONTEIRO, 1995, p. 58). Em meados do mesmo ano, o governo Sarney 

anuncia mais um novo plano econômico, dessa vez, o Plano Bresser. O objetivo do Plano era 

congelar os preços e salários de forma a repor o poder de compra dos assalariados. Dessa 

forma, também sem alcançar o êxito desejado, o movimento sindical fez da reposição pela 

inflação sua bandeira de luta nacional. A CUT e a CGT convocam uma Greve Geral para 20 

de agosto de 1987. O ABC Paulista e Volta Redonda param, mas a nível nacional a Greve 

Geral é um fiasco. O Exército novamente apareceu para desocupar a fábrica e agiu reprimindo 

o movimento. Dessa vez, os soldados são recebidos a pedradas. O saldo final desse conflito é 

o de 58 funcionários demitidos; desses, 22 dirigentes sindicais ou integrantes da CIPA. 

Novamente um atrito entre Companhia, Sindicato e Exército. Dessa forma, repressão e 

perseguição política dentro da fábrica seriam as palavras de ordem da vez. Esse atrito seria 

sentido no ano de 1988 de maneira mais contundente (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 68-74; 

MANGABEIRA, 1992, p. 111-114; MONTEIRO, 1995, p. 58).  

 

 

2.2.6. “O Massacre de Volta Redonda”: A Greve de 1988 

 

A Greve de 1988 é sem sombra de dúvidas tratada pela bibliografia que envolve o 

tema como o suprassumo do movimento sindical em Volta Redonda. Diversos autores como 

Morel (1989), Graciolli (1997; 1999), Bedê (2015), Eduardo Ângelo da Silva (2010), Lima 

(2010), Moura (2013), Mangabeira (1992), Pereira (2007), Gandra (2009), Veiga & Fonseca 

(1990), Monteiro (1995) discutiram diferentes vertentes e desdobramentos relacionados a esse 

episódio. Nacionalmente noticiado como “O Massacre de Volta Redonda”, a emblemática 

greve é símbolo da repressão militar do Estado brasileiro, não somente sobre o movimento 

dos trabalhadores, como também à memória de todos os que lutaram contra a tirania da 

Ditadura. Mais que isso, o fizeram no contexto de vigência de um período democrático, de 
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Constituição Cidadã, de Direitos Individuais e Sociais. Para tanto, a intenção não é, nesse 

momento, trazer à tona novas narrativas acerca da história da Greve de 1988, mas, tão 

somente entender como essa simbólica greve em diálogo com fatores histórico, político, 

econômico e social relacionados ao período apresentam-se como elementos contundentes para 

a reorganização política dos trabalhadores e da própria cidade.  

O quadro de greves enfrentadas pela UPV no final dos anos de 1980 continuou 

crescendo. Antes dos acontecimentos de novembro, Geraldo Monteiro (1995, p. 58) registra a 

ocorrência de uma greve em maio de 1988 na FEM e que é conduzida pelas Comissões de 

Fábrica organizadas pelos próprios trabalhadores. A fatídica Greve de 1988 se inicia no dia 07 

de novembro e tem duração de 17 dias. Comandada por Juarez Antunes (presidente licenciado 

do Sindicato)
24

, os metalúrgicos através do Sindicato construíram laços políticos no decorrer 

da realização de greves passadas e as preparações para as paralisações se iniciavam com a 

mobilização nos bairros. Nas ruas: as entidades e grêmios estudantis, os movimentos de 

mulheres, o movimento negro, o movimento pela anistia, os movimentos de posseiros, os 

movimentos sociais e sindicais de outras categorias amplificavam o tom político. No interior 

da Usina: as CIPAS, fortes e atuantes no “chão-de-fábrica”, juntamente dos grupos de 

trabalhadores organizados realizavam a mobilização. Os operários da FEM e, principalmente, 

das superintendências ligadas à manutenção dos equipamentos da UPV tomam a ponta do 

movimento. Piquetes se espalhavam pelas ruas e portarias da empresa e os arrastões elevavam 

o clima de tensão (DIAS & OLIVEIRA, B. C., 2018; MONTEIRO, 1995, p. 60-62). Notícias 

à época dão conta que assembleias permanentes aos cantos da Internacional Socialista 

realizadas dentro da Usina, nos portões de acesso e, principalmente, no pátio da 

Superintendência de Oficinas Mecânicas (SOM), e, fora da Usina: em frente ao Escritório 

Central, em vários horários durante o dia e a noite, comandavam os rumos do movimento 

grevista. Três, cinco, dez, vinte, trinta mil pessoas participavam ativamente (O GLOBO, 

1988; O DIA, 1988; JORNAL DO BRASIL, 1988) das assembleias promovidas pelo 

Sindicato dos Metalúrgicos. Volta Redonda jamais havia experienciado algo parecido. A 

repressão corriqueira ao movimento operário não deixou por menos e os militares do Exército 

chegaram. Primeiro, vindos do 22° BIMTz de Barra Mansa/RJ e apesar dos trabalhadores 

virem seus filhos ou parentes que serviam ao 22° BIMTz do outro lado do conflito não 

desocuparam a Usina e mantiveram-se de braços cruzados. Diante do impasse, da falta de 

negociação e do prejuízo econômico, o governo federal decidiu por enviar tropas do Exército 
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sitiadas na cidade de Petrópolis/RJ e comandadas por José Luiz Lopes. Então, caminhões e 

tanques de guerra chegaram a Volta Redonda e se colocaram em posição contrária aos 

metalúrgicos. Diversos soldados camuflados e armados de metralhadoras tipo FAL e ponto 50 

foram apostos e assumiram o Escritório Central da empresa. As tensões aumentavam quando 

das realizações das assembleias; do entra e sai de sindicalistas; do comando total dos 

trabalhadores sobre a fábrica. Depois de cerca de 5 dias da ocupação dos metalúrgicos, o 

governo federal ordena a invasão do Exército à Usina. Soldados entram enquanto a polícia 

militar e o batalhão de choque realizam uma operação para esvaziar as ruas da cidade. No dia 

09 de novembro de 1988 centenas de pessoas feridas dão entrada no Hospital Siderúrgico 

Nacional (HSN) e três operários são mortos. Seus nomes se inscreveriam na história do 

movimento sindical nacional e internacional: Willian Fernandes Leite, 22 anos, Valmir de 

Freitas Monteiro, 27 anos, e, Carlos Augusto Barroso, 19 anos. Três jovens metalúrgicos 

tombaram na luta pela efetivação dos direitos conquistados na Constituição. Um clima de 

revolta toma a Cidade do Aço e a população reivindica das autoridades providências. Assim, 

milhares de pessoas acompanham os velórios e enterros dos operários. Diversos políticos e 

líderes sindicais vieram de todas as partes do Brasil e do mundo prestar solidariedade aos 

trabalhadores de Volta Redonda. A greve continuou, no entanto os soldados tomaram a UPV 

com os trabalhadores entrincheirados na aciaria. Nas assembleias permanentes a população 

votava suas aclamações. À todo momento podia-se ouvir algum falador do carro de som do 

Sindicato puxar em coro no microfone: “Willian!” E a população responder: “presente!” 

“Valmir! Presente!”, “Barroso! Presente!”. No auge de todo o acontecimento um cessar fogo é 

negociado. Na mesma mesa do Hotel Bela Vista sentaram-se o presidente do Sindicato e 

Deputado Federal Juarez Antunes, o bispo Dom Waldyr Calheiros, o prefeito Dr. Marino 

Clinger (PDT), José Luiz Lopes e o presidente da Companhia Juvenal Osório. O pedido é para 

que o Exército parasse de atirar e a ordem é para que os trabalhadores se rendessem e 

desocupassem a aciaria imediatamente. Dessa forma, nos termos do acordo firmado os 

trabalhadores sairiam, entretanto, sem que houvesse nenhum tipo de retaliação por parte dos 

militares. Assim, pela manhã, os trabalhadores desocuparam a aciaria e saíram aos gritos: “a 

greve continua! A greve continua! A greve continua!”. E continuou. As pautas iniciais do 

movimento como o turno de 6 horas, a readmissão dos metalúrgicos demitidos na greve de 

1987 e a reposição salarial não foram atendidas de imediato. A Greve de 1988 terminou com 

um saldo de três mortos, centenas de feridos e milhares de cidadãos vilipendiados em seus 

direitos constitucionais mais básicos.  
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O clima de mobilização continuou, e, permaneceu na cidade (JÚNIOR et al., 2008). 

A nova República mostrava-se aos seus cidadãos. O Brasil da “Conciliação Nacional” 

comandada por José Sarney ia de mal a pior. A legalidade constitucional da ação do Exército 

no episódio do dia 09 de novembro foi contestada (MANGABEIRA, 1992, p. 139; 

MONTEIRO, 1995, p. 66). Segundo o entendimento de Wilson Cano (2015) nosso país vivia 

um dos piores momentos de sua economia. As crises econômicas resultantes de três 

fracassados planos econômicos foram o “pingo d‟água” nessa “represa” que estava sendo 

administrada a “conta gotas” pela transição. Os trabalhadores sob um forte regime de arrocho 

salarial e corrosão inflacionária (que chegava à 850% em 1988) não sentiriam saudade de 

Sarney. A duras penas os brasileiros viviam o amargar da “década perdida”. Para os 

movimentos sociais organizados, na política, todavia, uma década de ganhos. Em Volta 

Redonda, o acúmulo das experiências grevistas deixaria um legado (JÚNIOR et al., 2008). 

Neste ponto, a contribuição do historiador Marcos Aurélio Ramalho Gandra (2009) é 

essencial para o presente trabalho. Segundo o autor, Volta Redonda teria vivido uma espécie 

de “autogestão política” através de um “embrião de poder popular” ocorrido em decorrência 

das greves de 1988 e 1989. O poder estatal neste momento específico teria sido neutralizado 

pelo poder político de liderança do Sindicato dos Metalúrgicos, na figura de Juarez Antunes, 

que passou a conduzir as greves na cidade (literalmente parando a cidade). Assim, através das 

assembleias permanentes nas praças, o Sindicato junto da população tocava seus rumos. 

Apesar da literatura sobre as greves de Volta Redonda tratar, com certa razão, a categoria dos 

metalúrgicos como o ponto mais alto do movimento operário, o desembocar da consolidação 

democrática no ano de 1989 somente ocorreu porque outras categorias também fizeram 

greves neste período: caminhoneiros, professores, gráficos, bancários, funcionários públicos 

etc. em conjunto levaram ao fortalecimento dos movimentos sindicais e dos trabalhadores 

como um todo. A forte organização de todos os setores progressistas locais colocou Volta 

Redonda no cenário nacional e internacional como ponto estratégico das lutas sindicais. No 

ano seguinte a cidade operária eternizaria esta sua identidade.  

 

 

2.2.7. A Greve de 1989 

 

As tragédias ocorridas nos anos de 1988 e início de 1989 abalaram o ânimo do 

movimento sindical. As mortes e perdas pessoais transformaram-se em um misto de revolta e 
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impotência. O reflexo da organização política dos metalúrgicos seria sentido no ano de 1989, 

quando o Palácio 17 de Julho seria ocupado pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
25

 e 

os trabalhadores. Novamente uma greve nacional contra o Plano Verão do governo Sarney é 

deflagrada em março de 1989. A adesão dos metalúrgicos da CSN se dá em forma de 

protesto. Dessa vez, sem nenhum registro de violência por parte do Exército. Wilma 

Mangabeira afirma que o ano de 1989 é novamente um “divisor de águas” para o movimento 

sindical na cidade, pois marca o início do rompimento da unidade existente nas greves iniciais 

da década de 1980 (MANGABEIRA, 1992, p. 141-142), haja vista a disputa do Sindicato dos 

Metalúrgicos entre as diferentes facções da cisão da “unidade” construída nos anos anteriores 

(LIMA, 2010). Neste mesmo ano, uma série de acontecimentos (morte de Juarez Antunes e a 

explosão do Monumento 9 de Novembro) também registraria as marcas de uma Ditadura que 

se despediu tarde em Volta Redonda.   
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 Sobre isso trataremos adiante no capítulo 3 desse trabalho.  
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3. SINDICATO DOS METALÚRGICOS, DIREITO DE GREVE E ORGANIZAÇÃO 

POLÍTICA DOS TRABALHADORES 

 

A figura e estruturação dos sindicatos no Brasil tem origem com o Decreto-Lei n° 

19.770, de 19 de março de 1931 (um ano após a Revolução de 30). A Constituição de 1934 

garantia a pluralidade sindical e o Decreto-Lei n° 24.694, de 12 de julho do mesmo ano 

procurou regulamentar essa pluralidade. Com a instauração do Estado Novo no ano de 1937 e 

o Decreto-Lei n° 1.402, de 05 de julho de 1939 (de inspiração autoritária), no entanto, a 

estruturação sindical voltou-se à lógica da “unidade sindical”. No mesmo ano é criado o 

“imposto sindical”, contribuição compulsório do trabalhador assalariado, associado ao 

sindicato ou não, com um dia de trabalho anual. No ano de 1943, com a outorga dos direitos 

trabalhistas pelo Estado Novo varguista, reunidos na CLT e apresentada aos trabalhadores no 

1° de maio de 1943, os sindicatos também foram, enfim, regulamentados (MONTEIRO, 

1995, p. 27; CASTRO, C. A., 2010, p. 87-96). Esse evento é marcante, pois a década de 1940 

é abalizada pela forte pressão por parte da “recém-criada classe operária brasileira” com a 

realização de inúmeras greves (MATTOS, 2009). Nesse momento, os sindicatos são 

instrumentos do Estado, e aparelhados, funcionam como amortecedor entre os atritos gerados 

pela relação capital x trabalho (MONTEIRO, 1995, p. 44). As questões trazidas pelo limite 

legal do exercício de associação sindical e sindicalismo no Brasil são os pontos pelos quais 

desde a sua criação os trabalhadores brasileiros sempre encamparam suas lutas. O exemplo 

das bandeiras do “imposto sindical” e o “problema do sindicato único no Brasil” (MORAES 

FILHO
26

, 1978 apud BÔAS, 2004), problemáticas questionadas pelos movimentos sindicais 

no “novo sindicalismo”, também, são figuras centrais da nossa discussão e contribuição ao 

campo do trabalho. Neste sentido, o objetivo deste capítulo é narrar de forma breve a 

trajetória de atuação do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda desde sua criação, 

analisando, principalmente, sua atuação durante os anos das décadas de 1970 a 1989, 

necessariamente passando pela composição das figuras que presidiram a entidade e suas 

respectivas diretorias, as pautas que buscaram defender durante esses períodos e o 

posicionamento dessas figuras a partir das pautas políticas nacionais à época. Esses elementos 

são fundamentais para entendermos as questões levantadas na bibliografia sobre o “novo 

sindicalismo”, a organização sindical e o regular exercício do direito de greve nos períodos 

supracitados.  
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3.1. A Trajetória do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda: “Entre o Velho e o 

Novo Sindicalismo” 

 

O ano de 1945 é marcado pela deposição do presidente Getúlio Vargas. Nas eleições 

para presidência da República, após o fracasso do “queremismo”, o PTB (getulista) apoia o 

ex-ministro da guerra, General Eurico Gaspar Dutra (PSD), que vence (MATTOS, 2009, p. 

78-79). O número de sindicatos criados até o ano de 1945 girava em torno de 873. No ano 

seguinte, em 1946, mais 66 sindicatos foram criados. Assim sendo, o número total de 

trabalhadores filiados a sindicatos em 1945 era de 474.943 trabalhadores, passando para 

797.691 em 1946 (MATTOS, 2009, p. 79). Entre esses sindicatos criados estava o embrião do 

que viria a ser o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda. Antes mesmo da fundação de 

um Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores presenciaram a fundação da Associação 

Profissional dos Metalúrgicos na cidade de Barra Mansa, no ano de 1943. “Essa Associação 

tinha a maioria da diretoria formada por dirigentes „getulistas‟, participantes, mais tarde, da 

fundação do PSD na região” (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 34). Assim, a primeira diretoria 

era formada por José Calaça Gomes (presidente); Álvaro Freitas Guedes (secretário); e José 

Luiz Chiesse (tesoureiro) (MONTEIRO, 1995, p. 27).  

Segundo Marcelo Badaró Mattos (2009, p. 82-83), no ano de 1944 foram registradas 

“greves significativas no setor dos transportes, entre mineiros no Rio de Grande do Sul e em 

algumas fábricas metalúrgicas em São Paulo”. Em 1945, greves dos ferroviários de Campinas, 

das docas de Santos, dos bancários paulistas e dos motoristas de ônibus no Rio. Mattos (2009, 

p. 82-83) esclarece ainda que “o dilema para as lideranças sindicais do momento era ou 

obedecer às orientações políticas da direção partidária ou atender as pressões das bases 

sindicais”. No mesmo ano (1945) o PCB, fortalecido nas eleições presidenciais passadas, 

busca aliados para a criação de uma organização intersindical: o Movimento de Unificação 

dos Trabalhadores (MUT) (MATTOS, 2009, p. 79). Em setembro de 1946 ocorre o Congresso 

Sindical dos Trabalhadores do Brasil no Rio de Janeiro. Nesse evento, cerca de 2.000 

delegados (dos 2.400 delegados presentes) aprovaram a criação da Confederação dos 

Trabalhadores do Brasil (CTB). O encontro teve como pautas: a estabilidade, o direito de 

greve, a participação nos lucros, a segurança no trabalho, o trabalho da mulher e do menor, o 

seguro social, delegados sindicais e organizações intersindicais etc. (MATTOS, 2009, p. 80). 
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Neste mesmo ano (1946), a Associação Profissional dos Metalúrgicos é formalizada pelo 

Estado através da Carta Sindical, passa a se denominar Sindicato dos Trabalhadores das 

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Barra Mansa e neste período é 

dirigido por uma junta governativa sob a direção de Antônio Frizzas (VEIGA & FONSECA, 

1990, p. 34).  

Uma onda repressiva caiu sobre o PCB em maio de 1947, o que fez fechar o partido 

e a enfraquecer a CTB. Esta última permaneceu clandestina por algum tempo, lançando 

manifestos, mas perdeu sua força de representatividade (MATTOS, 2009, p. 81). Neste ano, o 

Sindicato é transferido para o distrito de Santo Antônio de Volta Redonda. A própria empresa 

promove a transferência do bairro da Saudade [em Barra Mansa] para a Avenida Amaral 

Peixoto [no 8° distrito], situação em que ela (CSN) doa o espaço para a instalação e 

funcionamento da primeira sede e depois para a sede nova (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 

35; MONTEIRO, 1995, p. 30). É de se registrar, assim como acentua a bibliografia, a 

presença marcante de partidos políticos em Volta Redonda como o PCB, principalmente, na 

figura do operário Alcides Sabença
27

, ao mesmo tempo, também, em que a atuação do PTB e 

do PSD se intensifica na “estruturação dos sindicatos para a volta de Vargas” (VEIGA & 

FONSECA, 1990, p. 34-35). 

Entre os anos de 1946 a 1951, o Sindicato dos Metalúrgicos fica sob a intervenção de 

José Pimenta a mando do Ministério do Trabalho (MONTEIRO, 1995, pp. 21; 30). Mattos 

(2009, p. 86) explica que “neste momento as reivindicações econômicas gerais giravam em 

torno do arrocho salarial e a liberalização dos sindicatos, juntamente da palavra de ordem: 

direito de greve”. No mesmo ano da eleição para o segundo mandato presidencial de Getúlio 

Vargas [1951] (MONTEIRO, 1995, p. 31) ocorre a primeira eleição para o Sindicato dos 

Metalúrgicos disputada por quatro chapas e que é vencida por Alan Cruz, ligado ao PSD. 

Cruz fica a frente do Sindicato até o ano de 1953 (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 35; 

MONTEIRO, 1995, p. 31). Neste mesmo período, em âmbito nacional estouram 173 greves. 

No ano seguinte [1952] mais 264 greves. No ano de 1953 a “Greve dos 300 mil” dos tecelões 

de São Paulo toma as ruas (MATTOS, 2009, p. 87). Sua diretoria era composta por Walter 

Millen da Silva (1° secretário); José Pereira (2° secretário); Joaquim Heliodoro (tesoureiro); 

Jaime Martins de Souza (assessor político do Sindicato); e Raimundo Nonato (advogado 

trabalhista e comunista). Dentre as pautas defendidas nesse primeiro momento estão: 1) 

refeição para quem fazia turno; 2) descanso semanal remunerado; 3) salário igual para 
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trabalho igual; 4) periculosidade; e, 5) proteção às famílias (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 

35; MONTEIRO, 1995, p. 31). No ano de 1953, a chapa vencedora do pleito é de Walter 

Millen. Millen foi 1° secretário na gestão de Alan Cruz. Dessa forma, a “nova” gestão a frente 

do Sindicato continua predominantemente ligado ao PSD de Alan Cruz (VEIGA & 

FONSECA, 1990, p. 36).  

No dia 24 de agosto de 1954, o presidente Vargas (PTB) se suicida e “sai da vida 

para entrar na História”. Na sucessão presidencial assume o vice [João Fernandes Campos] 

Café Filho (PTB). Veiga & Fonseca (1990) destacam que em uma aliança um tanto quanto 

incomum vence a chapa de José Cláudio Alves (simpatizante do Integralismo) para o 

Sindicato. Dessa forma, a diretoria fica composta por Nestor Lima, José Bonifácio da Silva, 

ambos ligados ao PCB, e Rubem Prota. José Cláudio ao perceber os problemas que essa 

aliança traria, juntamente do Ministério do Trabalho e Edmundo de Macedo Soares e Silva, 

promovem, então, uma nova tentativa de intervenção no Sindicato para afastar os comunistas 

(MONTEIRO, 1995, p. 35). O PCB organiza os trabalhadores que tomam o Sindicato a fim de 

impedir a posse do interventor e convocam uma assembleia em que José Cláudio é destituído 

e Nestor Lima assume a presidência da entidade (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 36). José 

Cláudio fica a frente do Sindicato entre os anos de 1955 a 1956 (MONTEIRO, 1995, p. 21). 

Esse período é marcado por uma atuação assistencialista por parte do Sindicato. As principais 

reivindicações giravam em torno da compra e distribuição de casas, insalubridade, salário e 

segurança no trabalho (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 36). Nestor Lima fica a frente da 

entidade de 1956 até o ano de 1957. Neste período registra-se a intervenção armada “das 

forças das agulhas negras” e uma greve “pacífica” de 7 dias e 7 noites nas fábricas da cidade 

de Barra Mansa tendo como saldo a demissão de 85 operários. Neste acontecimento, os 

metalúrgicos da CSN se solidarizam, no entanto, não param (MONTEIRO, 1995, pp. 21; 35; 

40).  

As eleições novamente se aproximam. Dessa vez o presidente eleito é Juscelino 

Kubitscheck (PSD) (1956-1961). No ano de 1956 surge a figura de Othon Reis Fernandes. 

Othon disputava a presidência do Sindicato à época quando pediu a cabeça de Macedo Soares 

(ligado a UDN). Esse episódio ocorreu em um jantar com o próprio Kubitschek no Hotel Bela 

Vista. Othon, de “Chefe de Departamento do Pessoal da CSN, volta para a FEM como 

escriturário e começa a se estruturar como liderança sindical.” Depois desse episódio passa a 

ser reconhecido como valente. Realiza reuniões, faz um jornal, uma caixinha de campanha, 

articula a Chapa Independência e vence as eleições para o Sindicato (VEIGA & FONSECA, 
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1990, p. 37; MONTEIRO, 1995, p. 38). Segundo Veiga e Fonseca (1990, p. 38), Othon 

promoveu a modernização do Sindicato em aparelho político-partidário e administrativo. 

Nesse mesmo período, ele entra para o PTB e para a corrente “janguista”. As pautas de 

reivindicação giravam em torno “aumento salarial e questões de organização do trabalho, a 

exemplo da reestrutura dos quadros do Escritório Central” (MOREL
28

, 1989 apud 

MONTEIRO, 1995, p. 39). Othon ainda foi candidato a prefeito da cidade, e perdeu. Depois 

candidato a deputado, e perdeu. No ano de “1957 se mantém a frente do Sindicato e mantém a 

hegemonia do PTB até 1962” (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 38). Paralelamente, nessas três 

gestões, o PCB se mantém de fora e em forte oposição.  

Com as eleições a Presidência da República, no ano de 1960, Jânio da Silva Quadros 

desembarca em Volta Redonda em campanha. Othon mobiliza a categoria metalúrgica, 

candidata-se a Diretor Social da CSN, vence em lista tríplice, entretanto, Quadros nomeia um 

correligionário da UDN. Assim, Othon se afasta do Sindicato, mas a Chapa Independência 

continua trabalhando, agora, com Samuel de Paula Reis como presidente, Waldir Bedê, 

secretário, e, Odair Aquino e Silva, tesoureiro. Jânio vence as eleições e renuncia logo depois. 

Então, Othon monta um “Comitê pela Legalidade”. O vice de Quadros, João Goulart, assume 

e Othon se torna Diretor Social da Companhia (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 38; 

MONTEIRO, 1995, p. 40). Analisa Monteiro (1995) que o Sindicato sob a presidência de 

Samuel de Paula Reis buscou um caminho mantido da conciliação a fim de preservar as 

pautas de interesses específicos dos trabalhadores da CSN em Volta Redonda, não se 

subordinando as palavras de ordem no âmbito nacional (MONTEIRO, 1995, p. 42). Sob o 

governo do presidente João Goulart, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos é João Alves 

dos Santos Lima Neto (1963) eleito na chapa composta por Odair Benedito de Aquino e Silva, 

Nestor Lima, José Bonifácio de Castro, José Maria Feitosa e Laranjeiras forte oposição a 

chapa [Independência] da situação e com atuação marcante ligada a JOC. Neste momento, o 

PCB retorna à direção do Sindicato dos Metalúrgicos, alinhando-se a setores da CGT na luta 

pelas “Reformas de Base” (MONTEIRO, 1995, p. 46). Segundo Monteiro, e, Veiga e 

Fonseca, Lima Neto era peão da FEM com estabilidade. Era bom de escrita e fazia as 

caricaturas da política sindical e da empresa no jornal intitulado: “A Chibata”. Então, em 

“assembleia permanente” realizada no Cine Avenida mais de 6 mil trabalhadores disseram: 

“50% ou greve”, que só não aconteceu porque Jango atendeu as reivindicações (VEIGA & 
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FONSECA, 1990, p. 39; MONTEIRO, 1995, p. 42). Essa é a primeira vez que a bibliografia 

registra a vontade dos metalúrgicos em realizar uma greve na CSN. Em abril de 1964 o Golpe 

Militar abala a organização sindical. Cerca de 150 operários mais a diretoria do Sindicato 

tentam resistir, mas o Exército toma o Sindicato, prende e tortura a diretoria. Depois de sair da 

prisão Lima Neto é mandado embora da Companhia (VEIGA & FONSECA, 1990, p. 40; 

MONTEIRO, 1995, p. 43). O CGT, a PUA e outras organizações são colocados na 

ilegalidade. Segundo Monteiro e Mattos entre os anos de 1964 e 1965 cerca de 433 sindicatos 

sofreram intervenção do Ministério do Trabalho (MONTEIRO, 1995, p. 43; MATTOS, 2009, 

p. 101). Entre eles estava o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda. Dessa forma, o 

peão da UPV, Orlando Alvize assume como 2° interventor da história do Sindicato e fica a 

frente da entidade até o ano de 1968 (MONTEIRO, 1995, p. 46). Neste meio tempo o ditador 

presidente General Humberto de Alencar Castelo Branco cria o FGTS através da Lei n° 5.107, 

de 20 de dezembro de 1966 e pelo Decreto n° 59.820 do mesmo ano aprova o regulamento do 

FGTS. Registra Veiga e Fonseca (1990, p. 40-41) uma reação negativa dentro da Usina pela 

perda de estabilidade e a opção pelo FGTS. 

Entre os anos de 1967 e 1968 cerca de 854 novos sindicatos urbanos e 464 sindicatos 

rurais são criados dentro da política de “renovação” promovida pela Ditadura Civil-Militar. A 

tática era manter o controle sobre as federações via Ministério do Trabalho. No entanto, no 

mesmo movimento ocorre a retomada do debate e participação com o surgimento dos 

primeiros grupos de “Oposição Sindical” nas cidades de Contagem (MG) e Osasco (SP), que 

liderarão as primeiras greves sob a Ditadura Civil-Militar (MONTEIRO, 1995, p. 47). Em 

1968, a onda da efervescência política no país faz reascender a disputa pelo Sindicato. No 

relato de Veiga e Fonseca (1990, p. 41) agora com presença de alguns atores comprometidos 

com a “nova esquerda”, fora dos esquemas do PTB/PCB. A chapa vencedora é liderada por 

Wilton de Araújo Meira, com Genival Luiz da Silva como secretário e Isnard Ferreira como 

tesoureiro. Segundo o próprio presidente eleito “sua chapa representava uma corrente „de 

centro‟, contrária tanto ao que chamou de „antiga UDN‟ quanto aos „esquerdistas‟”, ou seja, 

sua gestão estaria voltada ao nacionalismo, pois segundo ele “a tendência do trabalhador de 

Volta Redonda era defender o Brasil” (MONTEIRO, 1995, p. 47; VEIGA & FONSECA, 

1990, p. 41). Em uma política conciliatória, Wilton Meira descarta qualquer possibilidade de 

recorrer a meios de constrangimento para obtenção de resultados no campo do sindicalismo e 

através de um bom relacionamento que matinha com o Governo Federal, Meira consegue um 

convênio de assistência médica e odontológica. Contudo, o AI-5 em 13 de dezembro de 1968 
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destitui, prende e cassa (novamente) toda a diretoria do Sindicato. O terceiro interventor é 

nomeado: Olímpio Gomes de Oliveira e durante cinco anos passa a exercer papel importante 

de conivência e subordinação ao Regime Militar (MONTEIRO, 1995, p. 47-48).  

Entre os anos de 1943 e 1973, o que se tinha em Volta Redonda era a constituição, 

formação e funcionamento de um Sindicato dos Metalúrgicos a partir das questões 

orientadoras dos partidos políticos inseridos no cenário nacional. Revezando entre eleições 

diretas, destituições, intervenções, e, marcantemente a presença de uma política de 

conciliação entre capital x trabalho na sustentação da tríade sindicato (trabalho) x capital x 

Estado, o Sindicato, a partir da década de 1970 passa a ser objeto de intensa disputa entre os 

trabalhadores.  

 

 

3.1.1. Os “Anos Lustoza”, a Oposição Sindical e o “Novo Sindicalismo” em Volta 

Redonda  

 

Entre os anos de 1973 e 1974, segundo Mattos (2009, p. 113-114) ao menos duas 

dezenas de movimentos grevistas e “operações tartaruga” ocorrem no país. Anteriormente a 

isso, outros pequenos movimentos surgiram como as várias “greves de fome” realizadas entre 

os anos de 1967 e 1969, e, em 1970 a “greve da dor de barriga”, na Ford de São Bernardo do 

Campo. Com o passar do tempo, o historiador salienta que todas essas movimentações 

encontrariam guarida na Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo (OSMSP) criada no 

final da década de 1960 e atuante durante toda a década de 1970 (MATTOS, 2009, p. 114). É 

o que também registra Monteiro, a partir do início da década de 1970 começam a aparecer em 

todo o país uma “nova geração de líderes sindicais” (MONTEIRO, 1995, p. 48). Em sua 

síntese explica que “se em 1970 a Oposição Metalúrgica já falava em „novo sindicalismo‟, 

essa expectativa de transformação na estrutura e na ação sindical só faria reforçar-se nos 

meios mais combativos até o surgimento, em 1978, dos movimentos grevistas” (MATTOS, 

2009, p. 115) que segundo os registros chegaram a 118 greves em 1978 e 243 greves em 1979 

(MONTEIRO, 1995, p. 52; MATTOS, 2009, p. 120).  

Na primeira eleição livre após a intervenção de 1968, Waldemar Lustoza Pinto é 

eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em 1974 e fica a frente da instituição até 

1983. Apoiado pela Igreja Católica de Dom Waldyr Calheiros, organizada no Departamento 

Trabalhista do MDB [Movimento Democrático Brasileiro] (MONTEIRO, 1995, p. 48; 
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VEIGA & FONSECA, 1990, pp. 42; 49), a mobilização pela candidatura de Lustoza girava 

em torno das questões ligadas a venda das casas construídas pela CSN e a contagem do tempo 

de trabalho anterior ao ano de 1967 (MONTEIRO, 1995, p. 48-49). Em depoimento 

concedido a Monteiro, Rosalice Fernandes destaca que a luta por esses direitos se daria em 

dois campos distintos: um firmado pelo compromisso do grupo de militantes e outro na esfera 

institucional do Sindicato (MONTEIRO, 1995, p. 49). A política realizada por Lustoza 

escorava-se, principalmente, na figura do Senador da República Vasconcelos Torres e na 

relação com a Ditadura Civil-Militar, inscrevendo como pilar disso a “cooperação”. O 

governo ganhava um aliado e em contrapartida o Sindicato, omisso e submisso a sua vontade, 

“conquistava” pequenas coisas para os trabalhadores (MONTEIRO, 1995, p. 50-51). Neste 

período, o Sindicato se dirigiu por ações trabalhistas e assistencialistas como: ampliação do 

atendimento médico e odontológico, cursos de corte e costura, trabalhos manuais, culinária, 

distribuição de leite aos filhos dos trabalhadores, férias-jubileu aos 25 anos, convênios com 

clínicas etc. além do aumento do atendimento jurídico, médico e odontológico, assim, como 

também da construção da nova sede (MONTEIRO, 1995, p. 51).  

Em 30 de abril de 1976, a visita do presidente ditador General Ernesto Geisel à Volta 

Redonda para as comemorações do dia 1° de maio (dia do trabalhador), acarretou na prisão de 

15 dirigentes sindicais. A partir de então, esse grupo de dirigentes aproxima-se da corrente do 

“MDB Autêntico” e passa a exercer forte oposição à gestão de Lustoza. Monteiro salienta que 

“todos os dirigentes deste grupo farão parte, mais tarde, da Oposição Sindical que, a partir de 

1979, reiniciará a caminhada pela reconquista do Sindicato dos Metalúrgicos” (MONTEIRO, 

1995, p. 49). Os nove anos de direção de Waldemar Lustoza a frente do Sindicato dos 

Metalúrgicos é marcado pela total ausência de politização das pautas sindicais. O próprio 

Lustoza reivindicava-se “apolítico” e apesar de fazer parte do MDB não admitia apoio a 

candidaturas nem partidos políticos (MONTEIRO, 1995, p. 49-51). A mobilização da classe 

operária estava totalmente descartada, sendo todas as reivindicações tratadas em reuniões de 

cúpula (MONTEIRO, 1995, p. 50).  

Desde 1977 existiam rumores de discussões acerca da realização de um congresso 

nacional de trabalhadores. Era o que defendia Luiz Inácio Lula da Silva na Tribuna 

Metalúrgica do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema em 

dezembro do mesmo ano acerca da realização da Conferência Nacional das Classes 

Trabalhadores (CONCLAT) pela base.  O contexto político nacional vivido era do início da 

transição/abertura política, revogação do AI-5, campanha pela anistia, fim do bipartidarismo e 
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a reorganização dos partidos políticos. Neste sentido, os anos de 1978 e 1979 mostram-se 

preciosos para o início da movimentação de oposição à diretoria do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Volta Redonda (MONTEIRO, 1995, p. 52). Neste cenário, a Igreja Católica 

novamente reaparece fornecendo os lugares para a realização das reuniões e, mais, formando 

algumas das lideranças a partir das Comunidades Eclesiais de Base (CEB). Assim, das 

lideranças surgidas a partir dos anos de 1979, apenas José Juarez Antunes não começou sua 

militância nas CEBs (MONTEIRO, 1995, p. 52).   

A composição da militância da Oposição Sindical possuía diversas origens. O que se 

tinha, segundo Gandra, era uma composição heterogênea formada a partir de militantes do 

“Departamento Trabalhista” do MDB na figura principal de Rosalice Fernandes e a esquerda, 

referida pelo historiador como “escondida”, formada pela Convergência Socialista (CS) 

corrente interna do PT [hoje, Partido Socialista do Trabalhador Unificado (PSTU)], 

Movimento de Emancipação do Proletariado (MEP), que virou Força Socialista (FS) 

[atualmente Ação Popular Socialista (APS), corrente do Partido Socialismo e Liberdade 

(PSOL)], Democracia Socialista (DS), corrente de orientação trotskista do PT, além da Ação 

Católica Operária (ACO), da Pastoral Operária (PO) e da JOC (GANDRA, 2009, p. 45). De 

maneira mais organizada esses grupos passaram a mobilizar os trabalhadores na porta e no 

interior da fábrica através de boletins diários e com participação em Assembleias promovidas 

pelo Sindicato. Exemplo disso, no dia 09 de março de 1980, é a intervenção de Juarez 

Antunes em uma Assembleia Geral Extraordinária em crítica contundente a forma como o 

Sindicato dos Metalúrgicos tutelado pelo Ministério do Trabalho realizava suas políticas 

(MONTEIRO, 1995, p. 53).   

Nas eleições do ano de 1980, a chapa da Oposição Sindical encabeçada por Juarez 

Antunes é derrotada por Waldemar Lustoza em um pleito com diversas denúncias de fraude. 

No entanto, Juarez e seus companheiros continuam o trabalho de base e enfrentamento. Neste 

mesmo período, as lideranças da Oposição Sindical foram responsáveis pela fundação do 

Partido dos Trabalhadores (PT) em Volta Redonda, pela participação na CONCLAT em 1981 

e pela fundação da CUT em 1983 (MONTEIRO, 1995. p. 53). Mattos (2009, pp. 123-124; 

131; 143) explica que diversas Oposições Sindicais e dirigentes sindicais afirmados 

“autênticos” reuniram-se na CONCLAT em agosto de 1981. Cerca de 5.000 delegados e mais 

de mil sindicatos.  Era a primeira conferência nacional das classes trabalhadoras. Enfrentaram 

forte oposição de grupos tradicionais no sindicalismo brasileiro como PCB, PCdoB e o MR-8, 

para construir a “CUT pela base”. Assim, em 1983 participaram do Congresso de fundação 
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cerca de 912 entidades (MATTOS, 2009, p. 125) fazendo nascer a CUT e o PT, e, a CGT em 

março de 1986 apoiada, inicialmente, pelo PCB e PCdoB, próxima ao PMDB. Reis (2014, p. 

131) explica que o PT passou a congregar diversos grupos heterogêneos de católicos 

progressistas, lideranças operárias e militantes revolucionários, que apesar das críticas viam-

se alimentados pelo lema: “a emancipação dos trabalhadores só depende dos trabalhadores”. 

Nas eleições de 1983, cinco chapas foram inscritas. A chapa 1, apoiada por Lustoza, 

era encabeçada por Jair Amorim. A chapa 2, segundo Gandra, era inexpressiva no cenário 

sindical local. A Oposição Sindical se dividiu em duas chapas: a chapa 4, de José Emídio 

Barcellos, apoiado pela Igreja e a chapa 5, de Juarez Antunes, formada por “independentes”. 

Em uma eleição de 3 turnos, realizada novamente sob denúncias de irregularidades, a chapa 5 

vence com cerca de 7.060 votos contra 1.969 votos dados ao candidato da situação José 

Martins Bahia (presidente interino do Sindicato) pertencente a chapa 3 (MONTEIRO, 1995, 

p. 53; GANDRA 2009, p. 48). Assim, Monteiro (1995, p. 53) descreve que por conta do bom 

resultado da chapa 5 em primeiro turno, colocava-a “em vantagem para uma composição com 

a chapa 4”. Nos outros dois turnos foi possível o fortalecimento do movimento e o 

abrandamento do “teor fortemente contrário a Igreja”, que não se dava muito bem com os 

movimentos de esquerda à época, especialmente o movimento Liberdade e Luta (LIBELU) 

(MONTEIRO, 1995, p. 53). 

Segundo Mattos (p. 118-119) a Ditadura começaria a sentir os abalos da organização 

dos trabalhadores a partir das greves do ABC Paulista no ano de 1978, da criação do Partido 

dos Trabalhadores em 1980, da Central Única dos Trabalhadores em 1983 e a partir da forte 

liderança exercida por Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e de um grupo de trabalhadores que se 

identificavam como “autênticos” no movimento do “novo sindicalismo”. Em Volta Redonda, 

a contrariu senso ao que afirma Veiga & Fonseca (1990, p. 48), o “novo sindicalismo” dá 

suas caras na Greve dos Peões de 1979. A este ponto, o ano de 1983 registrava cerca de 393 

greves (MATTOS, 2009, p. 120). A nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta 

Redonda toma posse em 09 de setembro de 1983. Segundo Monteiro, a nova gestão 

diferentemente das anteriores passou a realizar forte trabalho de base, com a aquisição de um 

carro de som, boletins diários, jornais, discussão na porta da fábrica etc. Outra diferença é que 

parte da diretoria continuou trabalhando na CSN, com a finalidade de não perder o vínculo 

com os trabalhadores. No mês seguinte, em outubro, o Sindicato filia-se a CUT, da qual 

Juarez Antunes é membro do Comitê Executivo. Nos anos de 1984 e 1985 o Sindicato 
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alinhado às questões política da CUT passa a apoiar abertamente as campanhas ligadas as 

questões políticas à época (anistia e as diretas já!). Nos primeiros três anos da gestão o 

Sindicato dobra em número de filiação de trabalhadores, saindo de 12 mil para a marca de 24 

mil trabalhadores (MONTEIRO, 1995, p. 55; VEIGA & FONSECA, 1990, 50-51).  

O primeiro racha na diretoria do Sindicato acontece depois da realização da Greve de 

1984. Segundo Monteiro, e, Veiga & Fonseca, um “Novo Grupo de Oposição” passa a fazer 

uma espécie de oposição de esquerda à própria diretoria. A proposta entre os dois grupos era 

distinta: enquanto um se baseava no trabalho de base permanente junto aos trabalhadores, o 

outro, mais tradicional, apostava na liderança carismática. Esse embate se encerra na eleição 

para o Sindicato do ano de 1986, quando a chapa 1, novamente encabeçada por Juarez 

Antunes, obtém nas urnas 86% dos votos, contra 6% da “Nova Oposição” (MONTEIRO, 

1995, p. 57; VEIGA & FONSECA, 1990, pp. 56; 60). A partir disso, o Sindicato sob a 

palavra de ordem: “Fortalecer para Avançar”, lança a proposta de aprofundamento da 

organização. No ano de 1985, iniciam-se os esforços pela ampliação da organização de base e 

de formação política a partir do Departamento de Comunicação e Imprensa e da criação do 

Departamento de Formação Sindical, além da criação de um Centro de Memória Sindical. O 

Sindicato possuía cerca de 212 ativistas atuantes dentro da Usina, o que levava os operários, 

conforme registra Monteiro, a um estado de mobilização permanente em torno das CIPAs 

(MONTEIRO, 1995, p. 58).   

As eleições do ano de 1989 dividem ainda mais o Sindicato. Quatro chapas se 

colocam na sucessão de Juarez Antunes (Deputado Federal Constituinte e Prefeito de Volta 

Redonda). A chapa 1 se divide em três grupos: 1) encabeçada por Vagner Barcellos; 2) Luiz 

Antônio de Vieira Albano (Albano) e Luiz de Oliveira Rodrigues (Luizinho); 3) Marcelo 

Felício. A novidade no cenário sindical é o apoio que a CGT oferece a chapa 2. Na disputa, a 

chapa 1 obtém 12.792, ou seja, 85,42% votos enquanto as outras três chapas conquistam 

somam somente 1.153 votos. Dessa forma, assume Vagner Barcellos apoiado pela Igreja, pela 

“CUT pela Base” e pela Convergência Socialista, e, ficará a frente do Sindicato até o ano de 

1992, ano de desfiliação do Sindicato a CUT
29

 (MONTEIRO, 1995, p. 69-70; LIMA, 2010, p, 

46). Mattos (2009, p. 121) salienta que a Greve Geral de dois dias no ano de 1989 “foi a 

maior última grande demonstração de força do novo sindicalismo”. O historiador ainda 

explica que com a redemocratização, a Constituição de 1988 e as eleições presidenciais de 

1989 a “era” do “novo sindicalismo” acaba, haja vista a manutenção pela Carta Magna da 
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 Ver quadro 1 completo em anexo. 
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unidade sindical e do imposto sindical, pilares sufocantes da proposta inicial de combate da 

CUT (MATTOS, 2009, p. 125).    

O que se percebe é que o Sindicato dos Metalúrgicos, também, atuante sob a lógica 

de “família”, é revisto pela crescente mobilização de base dos trabalhadores durante toda a 

década de 1980. As disputas internas se acentuam neste período. Grupos políticos ligados a 

diferentes vertentes do campo da esquerda progressista lutam pela hegemonia e coalizão de 

forças dentro da entidade e uma nova configuração e maneira de atuar frente às reivindicações 

dos “companheiros do chão-de-fábrica” surgia. O “novo sindicalismo” dava as “caras à tapa” 

na transição política brasileira. Assim, o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda 

abandona “velhas táticas” para adotar junto aos metalúrgicos em Assembleia as concepções 

de combate direto a diretoria da empresa, ao capital e ao Estado.   

 

 

3.2. O Exercício do Direito de Greve como Instrumento Pedagógico na Organização 

Política dos Trabalhadores 

 

Até então nos prendemos a análise de aspectos históricos e sociológicos gerais e 

específicos que envolvem os contextos e episódios do objeto principal descrito neste trabalho: 

as greves dos metalúrgicos da CSN e a organização sindical desses trabalhadores. A partir 

disso, guiaremos a leitura desses aspectos histórico-sociológicos sob o prisma das indagações 

no âmbito da ciência jurídica do Direito, para tanto, dividindo essa seção em três 

questionamentos orientadores: 1) “o que é o Direito?”; 2) “Direito de Greve”; e, 3) “Poderá o 

Direito ser Emancipatório?”. A proposta inicial, portanto, é refletir e apresentar caminhos 

acerca da posição que o Direito ocupa dentro das relações sociais e de poder das esferas 

política e do trabalho sob os aspectos “legalistas” e não “legalistas” do exercício pleno dele. 

Neste caso, tratando, mais especificamente, do direito de greve. Assim, nosso objetivo é a 

partir das duas primeiras reflexões propostas, compreendendo as limitações advindas da 

complexidade que as envolvem, oferecer respostas e caminhos a terceira reflexão, base 

norteadora dessa pesquisa. Para tanto, faz-se necessário, neste sentido, oferecer colocações 

acerca dos campos em que o Direito inserido participa da construção de um sistema jurídico 

assentados na estrutura do Estado, atravessador constante e contumaz da consolidação de um 

“Estado Democrático de Direito” e os alcances pontuais e globais das ações grevistas nos 

limites reformistas ou revolucionários do próprio Estado.  
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3.2.1. Greve e Direito de Greve: Conceituação e Histórico Jurídico-Sociológico 

 

Comumente, o surgimento do termo “greve” está associado aos eventos ocorridos na 

cidade de Paris, na França, mais especificamente às margens do rio Sena, onde trabalhadores 

e desempregados franceses reuniam-se na Pláce de la Grève e reivindicavam melhores 

condições de trabalho e emprego (CASSAR, 2018, p. 1313; MARTINS, 2009, p. 834). 

Tecnicamente, para a doutrina do direito do trabalho brasileiro greve é conceituada como “a 

suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a 

empregador” (GARCIA, 2013, p. 1356). Para Vólia Bonfim Cassar (2018, p. 1313) “é a 

cessação coletiva e voluntária do trabalho, decidida por sindicatos de trabalhadores 

assalariados de modo a obter ou manter benefícios ou para protestar contra algo”. Assim, 

como em seus estudos também entende o doutrinador Sérgio Pinto Martins (2009, p. 839) 

“trata-se de suspensão coletiva, pois a suspensão do trabalho por apenas uma pessoa não irá 

constituir greve, mas poderá dar ensejo a dispensa por justa causa. A greve é, portanto, um 

direito coletivo e não de uma única pessoa”. O fato é que os registros do “evento greve” são 

antigos e anteriores a sua própria “inserção no arcabouço jurídico legal do Estado” 

(LEFRANC
30

, 1972; VIANNA
31

, 1959; ARISTÓFANES
32

, 2002; CATTINI
33

, 2000 apud 

ROMÃO, 2006, p. 256-257). A partir da sua inserção, durante dados períodos históricos, as 

greves e paralisações do trabalho foram consideradas crimes e, por isso, proibidas. A Lei de 

Chapelier de 1791 proibia o agrupamento profissional em defesa de interesses coletivos. O 

Código Penal de Napoleão de 1810 trazia em seu bojo a greve como tipificação de uma 

conduta criminosa, sujeito a multa e prisão. Na Inglaterra, entre os anos de 1799 e 1800, era 

crime a coalização de trabalhadores para a postulação de melhorias. Com o passar do tempo, 

Garcia e Martins salientam que as greves deixaram de ser um delito para serem reconhecidos 

como um direito (GARCIA, 2013, p. 1353-1354; MARTINS, 2009, p. 834-836). Não 

diferentemente no Brasil, entre os anos de 1890 a 1945, o exercício do direito de greve 

também foi considerado um delito. Essa condição seria parcialmente posta abaixo com o 

Decreto-Lei n° 9.070, de 15 de março de 1946, que “admitia a greve de atividades acessórias, 
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estando vedadas as de atividades fundamentais” (GARCIA, 2013, p. 1354; CASSAR, 2018, p. 

1314-1315). No mesmo ano (1946), a Constituição Federal em seu artigo 158 passava 

reconhecer o direito de greve. A partir do Golpe Civil-Militar de 1964, o fechamento das 

liberdades civis refletia também na legislação, de tal modo que a Lei n° 4.330, de 1° de junho 

de 1964 passava a considerar o exercício do direito de greve ilegal quando não atendidos 

alguns requisitos da lei, ou, quando, por exemplo, fosse deflagrada por motivos políticos, 

partidários, de solidariedade, religiosos, etc. A Constituição de 1967, no artigo 158, inciso 

XXI, garantia novamente o direito de greve aos trabalhadores, salvo a greve do serviço 

público e atividades essenciais definidas em lei. Nesse sentido, o Decreto-Lei n° 1.632, de 04 

de agosto de 1978 passou a proibir expressamente o exercício do direito de greve no serviço 

público e em atividades essenciais. No mesmo ano, a Lei n° 1.620, de 17 de dezembro de 

1978 passou a definir como conduta contra a segurança nacional, passível de punição, a 

incitação de greve no serviço público e em atividades essenciais (GARCIA, 2013, p. 1355). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a greve passa ao rol de garantia 

fundamental estabelecendo em seu artigo 9° que “é assegurado o direito de greve, competindo 

aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam 

por meio dele defender”. Assim como, também, para os funcionários públicos no artigo 37, 

inciso VII “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

específica”. No final da década de 1980 a Lei n° 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de 

Greve) passou a limitar o exercício do direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada 

no Brasil. Para os servidores públicos o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o 

entendimento através do julgamento dos mandados de injunção n° 670, 708 e 712 de que a 

Lei de Greve, aplicada aos trabalhadores da iniciativa privada, também deve ser aplicada a 

iniciativa pública até que lei específica venha a regulamentar o exercício (MARTINS, 2009, 

p. 836). Neste interim, as ocorrências ou não das ações de greve dependiam diretamente da 

regulamentação, seja na seara do direito penal, ou na seara do direito do trabalho, ou 

constitucional. O fato é que a “ação greve” é um ponto pelo qual o Estado e as instituições 

jurídicas despenderam esforços no mesmo sentido político das greves com a finalidade de 

neutralizá-las ou limitá-las.  

 

 

3.2.2. Classificação das Greves  
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Certo é que ao longo do tempo o direito e o exercício do direito de greve adquiriram 

algumas características e foram classificados em algumas formas. Segundo a bibliografia 

sobre o tema as classificações são divididas em gerais, podendo ser: “espontânea” ou “não 

espontânea”, “econômica” ou “política” etc. e, específicas como: “geral”, “pipoca”, 

“tartaruga”, “de advertência”, “de ocupação” etc. (CASTRO, P.
34

, 1986; LEITE
35

, 1988; 

NORONHA
36

, 1994 apud ROMÃO, 2006, p. 274). No âmbito dos aspectos jurídicos, 

envolvendo sua extensão e exercício, as greves podem ser, respectivamente: “legais” ou 

“ilegais” (ou o mesmo que “lícitas” ou “ilícitas”), “abusivas” ou “não abusivas”, “globais”, 

“parciais” ou “de empresas”, “contínua”, “intermitente rotativa” ou “branca” (MARTINS, 

2009, p. 840; CASSAR, 2018, pp. 1318-1319; 1323). Neste momento, importa-nos entender 

melhor as classificações gerais acerca das greves, uma vez que, acreditamos que suas 

características mais específicas acompanham, necessariamente, as condições gerais em que 

elas estão inseridas e são realizadas.  

Antunes
37

 (1992 apud ROMÃO, 2006, p. 269) oferece-nos suas conceituações para o 

entendimento acerca das “greves espontâneas” ou das “greves não-espontâneas”. O autor 

garante que as “greves espontâneas” ocorrem sem direção consciente, nascendo dentro do 

próprio movimento de classe. “É algo que brota da própria situação da classe, em sua 

processualidade e desenvolvimento. A ação espontânea é, portanto, aquela que se atém ao 

nível da consciência da cotidianidade, da consciência contingente” (ANTUNES, 1992 apud 

ROMÃO, 2006, p. 269). Em outras palavras, isso quer dizer que o as “greves espontâneas” 

acontecem ao arrepio de uma direção sindical a partir da organização de base dos 

trabalhadores tomados pela consciência cotidiana das próprias condições de trabalho. Algo 

não visto nas “greves não espontâneas”, situação em que o autor descreve como sendo 

“aquela cuja ação teleológica prévia é elemento fundante para a deflagração e condução do 

movimento. É aquela que se insere no universo de um movimento previamente concebido e 

politicamente dirigido” (ANTUNES, 1992 apud ROMÃO, 2006, p. 269). Romão também 

busca definir as “greves econômicas” como sendo 

 

 

[...] aquelas levadas a efeito por uma direção. Esse tipo de movimento tem alcance 

limitado, visa apenas à correção de desajustes específicos sejam salariais ou de 
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condições de trabalho, buscam os efeitos e não as causas. Essa modalidade de greve 

pode ocorrer por limitações político ideológica da direção ou por questão tática de 

momento no qual mesmo uma direção avançada entenda que não comporte o 

momento maiores reivindicações (ROMÃO, 2006, p. 271). 

 

 

Assim, em outras palavras, as “greves econômicas” são os movimentos realizados 

exclusivamente pelo caráter do reestabelecimento das condições econômicas reais 

reivindicadas pelo conjunto de trabalhadores, não ultrapassando a esfera da condição 

econômica. Por outro lado, as “greves políticas” são caracterizadas pelo autor como sendo  

 

 

[...] aquelas que surgem no interior do movimento operário sem ideação anterior de 

nenhum tipo de direção, porém a sua objetivação provoca óbices ao Estado seja por 

atingi-lo nos seus fundamentos econômicos, seja por contribuir para desorganizar 

seus elementos superestruturais. De outro modo a greve política pode já no seu 

nascedouro ter sido pensada por um núcleo dirigente, seja do movimento operário 

e/ou partidário, com a vontade expressa de provocar estorvo à ossatura estatal 

(ROMÃO, 2006, p. 271). 

 

 

O ponto central das “greves políticas” está no objetivo principal de abalar a estrutura 

e a superestrutura do Estado. Assim, em suas conclusões Romão observa que, para Antunes 

“uma „greve não-espontânea‟ pode ter um caráter revolucionário ou reformista” e explica que 

 

 

O primeiro caso ocorre quando partindo de uma análise científica assentada no 

método dialético, a direção do movimento de forma consciente busca fundir as 

motivações imediatas com as causas mais gerais da Classe Trabalhadora, visando a 

construir a possibilidade da derrubada do poder do capital na busca da construção de 

uma nova sociedade galgada nos valores e no modo de produção socialista. No 

segundo caso, a greve não adentra o âmago da contradição da sociedade do capital. 

Uma greve não espontânea é reformista, quando em seu construto ela não avança 

além das reivindicações mais imediatas, não se configura como um momento 

político de classe, não mexe no essencial do Estado capitalista” (ANTUNES, 1992 

apud ROMÃO, 2006, p. 269-270). 

 

 

Enquanto que sob a análise do caráter “revolucionário” a greve política busca a 

derrubada do Estado fundado sob a ordem do capital, uma “greve não-espontânea”, sob o 

caráter “reformista”, busca tão somente o aperfeiçoamento das instituições do Estado sem que 

se faça um questionamento incisivo da estrutura e superestrutura do Estado. O que temos, 

portanto, é que as greves ocorrem em suas condições gerais e específicas combinadas: 

podendo apresentarem-se, por exemplo, como greve política espontânea, greve econômica 

não-espontânea, somando-se aos aspectos específicos como: greve geral política, greve de 

ocupação econômica, greve “tartaruga” não-espontânea etc. essas combinações, a depender do 

contexto histórico, político, econômico e social em que estão inseridos são capazes de 
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produzir resultados concretos na superestrutura do Estado. Neste sentido, diversas doutrinas 

políticas ao longo da história realizaram algumas considerações a respeito do direito, da 

manutenção do Estado de Direito, da Reforma do Estado, ou a sua completa destruição 

através de uma revolução. Daí nos debruçamos sobre as contribuições formuladas por 

Friedrich Engels, Karl Kautsky e Antônio Gramsci. 

 

 

3.2.3. Estado e Direito na Teoria Marxista  

 

Nas concepções marxistas mais básicas, o Estado, assim como o Direito e o sistema 

jurídico, são objetos relacionados à superestrutura. Esta superestrutura seria, senão, por sua 

vez, produto das relações de produção estabelecidas na sociedade civil capitalista (estrutura). 

Em linhas gerais, o surgimento do Estado está atrelado às contradições e antagonismo 

existentes entre as classes da burguesia e do proletariado e tem o Direito como principal 

mantenedor e regulador dessa relação. O Direito (assim como o Estado), por isso, precisa, 

necessariamente, ser superado, pois ele é um instrumento pelo qual a classe dominante 

mantém sua dominação sobre a classe dominada (LENIN
38

, 1967, p. 117 apud PORTELLI, 

1977, p. 41). É o que acredita Friedrich Engels & Karl Kautsky em seu livro “socialismo 

jurídico” (2012, p. 14), apostando como necessária a ruptura com “a ideologia jurídica, pois 

ela „não pode exprimir plenamente a própria condição de vida na ilusão jurídica‟” [...]. 

Quando se tratando especificamente do direito de greve, Edelman diz que “o direito de greve 

é um direito burguês. O que quer dizer muito precisamente que a greve só ascende à 

legalidade em certas condições, e que essas condições são as mesmas que permitem a 

reprodução do capital‟” (EDELMAN
39

, 1980, p. 52 apud ENGELS & KAUTSKY, 2012, p. 

14), ou seja, o direito de greve também faz parte do bojo da ilusão jurídica e o seu exercício 

legal (dentro da lei) está condicionado à continuidade do funcionamento da produção, 

portanto, da exploração capitalista. Ainda, assim, ao mesmo tempo e “apesar disso, os 

trabalhadores não podem ficar fora do terreno do direito. Há [portanto] uma dualidade: 

reivindicar fora do espaço jurídico e ao mesmo tempo ocupar o campo” (ENGELS & 

KAUTSKY, 2012, p. 15). Ao longo da história do pensamento marxista diversos autores 

realizaram discussões e formularam concepções acerca das formas em que o Estado aparece 

                                                           
38

 LENIN, V. O Estado e a revolução. Ed. Moscou, 1967.  
39

 EDELMAN, Bernard. La légalisation de la classe ouvrière, t. 1: L’entreprise (Paris, Christian Bourgois), 

1980. 
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ou se mostra, seja da forma mais clássica, advogando pela sua destruição, seja da maneira 

mais conceitual, entendendo a complexidade e diversidade de atores que envolvem a 

composição da sociedade, contribuindo para o entendimento de sua formação e 

funcionamento como o teórico Antônio Gramsci sem dúvida o faz, oferecendo uma 

concepção mais ampliada do conceito.  

A sociedade civil é “fator chave para entender o desenvolvimento capitalista” tanto 

para Marx quanto para Gramsci. Enquanto que para Marx a sociedade civil é estrutura, ou 

seja, concebida nas relações sociais de produção, para Gramsci, a sociedade civil é 

pertencente à superestrutura (PORTELLI, 1977, p. 19-20). O Estado, portanto, é entendido 

por Gramsci como sendo a junção entre a sociedade política e a sociedade civil. Sendo a 

sociedade política a “arena” onde estão colocadas as instituições políticas (stricto senso) em 

disputa pelo controle do Estado no exercício da coerção, e, a sociedade civil que é constituída 

pelos organismos “privados”, ou seja, o conjunto de instituições responsáveis pela difusão de 

ideologias (Igreja, organização escolar, organizações de imprensa, as instituições do direito) 

no exercício da manutenção do consenso (PORTELLI, 1977, pp. 22-23; 27; 31; 33; 36). No 

entendimento de Gramsci a classe dominante exerce sua hegemonia, através e, porque detém 

as instituições privadas da sociedade civil (coesão). Neste sentido, o palco: o “Estado 

ampliado”, se tornaria instrumento de coerção e legitimação dessa dominação. Portanto, seria 

necessário que os dominados, em sentido contrário, assumissem a postura de conquista das 

instituições privadas da sociedade civil numa espécie de “política de ocupação de espaços” e 

que a partir disso exerça o seu papel contra-hegemônico disputando a “narrativa oficial” 

acerca dos acontecimentos sociais, tornando-os instrumento de formação cultural e 

consciência; tornando-se detentor do poder legal (Estado) e do poder de fato (sociedade civil).  

O que ocorre, especificamente, no caso da Ditadura Civil-Militar do Brasil é que um 

grupo (militares e parcela detentora do capital nacional e estrangeiro) exercia a hegemonia 

através da coerção: prendendo, matando, torturando, exilando, e, da coesão: censurando os 

meios de comunicação de massa, a arte, a música, controlando totalmente os poderes políticos 

constituídos, das instituições ditas por Gramsci da sociedade civil, como os sindicatos, as 

escolas, mantendo seus aparatos de fomento da ideologia do Estado através da propaganda 

política. Esse controle mostrou-se mais acentuado com o AI-5. Enquanto que as disputas 

dentro da “sociedade civil”, no sentido contra hegemônico, era travada pelos perseguidos 

políticos, ou seja, os trabalhadores, sindicalistas, artistas, intelectuais contrários ao Regime 

Militar. Durante toda a vigência do Estado de exceção esse embate pode ser observado. Com 
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a instituição do AI-5, consideravelmente, diminui, voltando com toda a força após sua 

revogação em meados dos anos de 1978, quando as entidades da sociedade civil voltam a 

organizar-se para não apenas reivindicar o direito pelo espaço na sociedade política, mas 

também para participar ativamente da disputa pela sociedade civil (situação que se estende 

pelos anos de 1980 completamente) através do próprio direito, também, como ocorre no caso 

das disputas pelos sindicatos dos trabalhadores, dos partidos políticos, da organização 

sindical, da organização dos trabalhadores etc.  

 

 

3.2.4. “Poderá o Direito de Greve ser um Instrumento Pedagógico na Organização 

Política dos Trabalhadores?” 

 

“Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim descobrindo-se, 

com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam” (FREIRE, 1982, p. 15).  

 

Neste ponto, nossa discussão caminha fundada no marco teórico referencial das 

contribuições oferecidas pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos (2007) em seu 

artigo “Poderá o Direito ser Emancipatório?” e pelo educador Paulo Freire (1982) em sua 

obra Pedagogia do Oprimido. A partir deles buscaremos discutir a utilização das 

terminologias empregadas nesse capítulo às concepções de “Direito”, “Pedagogia” e 

“Organização”, perpassando às questões relativas à “Política” e “Liberdade”, conceitos 

indissociáveis uns dos outros na efetivação da composição e entendimento acerca da “ação” 

humana (representada, aqui, no objeto “fazer greve”).  

Ao utilizarmos o questionamento formulado por Boaventura de Souza Santos (2007), 

de maneira alguma, aqui, desejamos (ou tentaremos) esgotar sua discussão acerca de se sim, 

ou, se não pode o “direito ser emancipatório”. Nossa intenção, nesse momento, é nos 

somarmos à discussão proposta pelo sociólogo, e, neste sentido, corroborar ao seu 

entendimento acerca da possibilidade da “emancipação social” de grupos sociais a partir do 

direito (latu senso). Dessa forma, partimos da premissa “positiva” gerada pelo 

questionamento do autor, nos sustentando não apenas no significado de “positivação do 

direito” ou conquista dele no âmbito judicial (através da “judicialização da vida”), mas, no 

exercício [propriamente dito] dele (o direito), ou seja, na ação própria do exercício do direito 

de greve. 
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 Para tanto, buscaremos responder essa questão, também, a partir das concepções do 

educador Paulo Freire a respeito de “Organização” e “Pedagogia”, tangenciando as questões 

relativas a “Liberdade” e “Política”, amalgamadas umas às outras a fim de entendermos o 

caso concreto em análise: a organização e as greves dos trabalhadores metalúrgicos da CSN. 

Assim, acreditamos que ao tomarmos emprestado o questionamento de se “Poderá o Direito 

Ser Emancipatório?” de forma mais abrangente, poderemos, também, portanto, com mais 

liberdade oferecer contribuições a partir do caso concreto proposto. Neste sentido, 

reformulamos esse questionamento norteador em “Poderá o Direito de Greve ser um 

Instrumento Pedagógico na Organização Política dos Trabalhadores?”, para, sem relacionar, 

por ora, a questão que envolve o conceito de “emancipação”, elucidar as disputas pelo 

“Direito” e entender o conceito chave de “organização”, que na concepção de Paulo Freire é 

necessária à ela [“emancipação”].  

Em seu artigo, Santos problematiza as questões apresentadas pelo Direito e pelo 

Estado de Direito e seus desdobramentos nos movimentos hegemônicos e contra hegemônicos 

de lutas no sul global a partir do contexto da globalização e exclusão social inseridos no 

neoliberalismo. Para o autor, vivemos uma “crise do contrato social” e a “emergência do 

fascismo social” (SANTOS, 2007, p. 13-35). Nossa análise, entretanto, se atém ao período 

histórico anterior ao início da globalização, no entanto, fazendo referência a um grupo 

histórico e socialmente excluído: os trabalhadores (SANTOS, 2007). Quando propomos 

debater o Direito necessariamente discutiremos as relações de poder existentes a partir dele, 

seus desdobramentos e seu exercício, introduzidos pelo filósofo francês Michel Foucault, 

resumidamente, como relações que ocorrem a partir do poder social, exercido pelo poder 

disciplinar das ciências, e, do poder jurídico estatal e do Direito (apud SANTOS, 2007, p. 13). 

Na leitura de Boaventura, a partir do momento que o Estado perde o espaço na regulação das 

relações sociais, ou seja, entre outras coisas, o poder estatal perde espaço na prerrogativa de 

“dizer o Direito”, a própria concepção do “Direito” é colocada em xeque, uma vez que [ele – 

o Estado] compete (no sentido de competir) com diversos outros atores “não-oficiais”, 

“múltiplos legisladores não-estatais” (legisladores de fato), “os quais, por força do poder 

político que detém, transformam a facticidade em norma, competindo com o Estado pelo 

monopólio do [próprio] Direito” (SANTOS, 2007, p. 13). O Direito é, portanto, um 

instrumento e ao mesmo tempo “um espaço” pelo qual diversos atores (indivíduos ou grupos 

da sociedade civil e política) disputam, seja para a manutenção da regulação das relações de 
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poder existentes nas relações de dominação, seja na ação de libertação dos indivíduos e 

grupos através dele.   

Em consonância à potencial reflexão oferecida por Boaventura, na tentativa de dar 

forma a seu apontamento, tomaremos emprestados as concepções do educador Paulo Freire 

para tentar oferecer respostas ao nosso questionamento (se Poderá o Exercício do Direito de 

Greve ser um Instrumento Pedagógico na Organização Política dos Trabalhadores?”). Em 

linhas gerais, o que nos reserva o educador Paulo Freire em sua célebre obra Pedagogia do 

Oprimido, é que a práxis humana como movimento contínuo, dialético e dialógico, entre o 

sujeito (subjetivo) e o meio  (objetivo), ou, em outras palavras, a ação, não esvaziada de 

sentido (pois toda ação é política), procura através do indivíduo e com ele, mediatizado pelo 

mundo, colocá-lo em posição constante de diálogo e reconhecimento de si, dotando-o, deste 

modo, de capacidade de leitura da própria realidade; tornando-o sujeito de consciência crítica; 

fazendo-o, dessa forma, autor de sua própria história; um potencial [agente] transformador 

dela. Trazendo para o nosso caso, tratamos constantemente de analisar o “mundo do trabalho” 

e as relações entre fábrica x cidade x indivíduo x grupo organizado x instituições e greve, que, 

devidamente delineamos, a seguir, no quadro 2: 

 

Quadro 2 - Quadro das Relações “Freirianas” entre os Metalúrgicos  

 

 

(Quadro elaborado pelo autor).  
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O conceito “mundo” de Paulo Freire é representado pela cidade de Volta Redonda. A 

cidade faz-se pela conjugação das instituições civis e políticas presentes da sociedade civil e 

política: o Estado, a CSN, o Exército, o Capital, o Sindicato, etc. Estas instituições estão em 

constante relação dialética entre elas, e, entre elas e os trabalhadores-cidadãos, portanto, 

forjando a identidade do indivíduo. Os “indivíduos mediatizados” (trabalhadores-cidadãos) 

pelo mundo (sociedade civil e política, mais o “chão-de-fábrica”) estão em constante relação 

dialógica com os outros trabalhadores-cidadãos (no Sindicato dos Metalúrgicos), que 

assumem o papel de matriz canalizadora das demandas observadas na sociedade (civil e 

política) e no chão-de-fábrica (base) e passa a fomentar o questionamento a respeito das 

contradições e condições de exploração existentes nas relações de trabalho (dentro da CSN), 

civis (entre o Exército e a população) e políticas (Estado, CSN, Sindicato). Paulo Freire 

chamará toda essa relação de ação-reflexão. Ele explica: “o mundo pronunciado [...] se volta 

problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio 

que os homens se fazem, mas nas palavras, no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 1982, p. 

92). Em suma, é na “ação-reflexão” que se tece a consciência crítica dos trabalhadores, 

levando-os à vontade de transformar a realidade que os cerca e ao querer organizar-se para 

isso. Essa tomada de consciência pela ação-reflexão libertadora do homem é o que tornaria 

possível a conscientização e ressignificação do homem nas relações sociais estabelecidas 

entre oprimido e opressor. Em contrassenso à ação não-libertadora das classes dominantes, 

que através das relações de poder de manutenção do status quo movidas em desfavor dos 

dominados, efetuada na manipulação da massa, impede a reflexão, e, consequentemente o 

acesso dos dominados à consciência de classe (FREIRE, 1982, p. 172-178). Para o educador, 

“os homens são seres de práxis. São seres do quefazer, diferentemente, [...] dos animais, [...]. 

Os animais não “admiram” o mundo. [...]. Os homens, pelo contrário, como seres do quefazer 

“emergem” dele e objetivando-o, podem conhecê-lo e transformá-lo pelo seu trabalho 

(FREIRE, 1982, p. 145). Portanto, a relação estabelecida entre capital x trabalho é uma 

relação estabelecida entre opressor x oprimido. O trabalho na concepção de Freire (1982) 

deve buscar incessantemente a essência humanizadora do homem, pois ele é o único ser entre 

os vivos que não apenas observa a natureza, mas, inserido nela, e em movimento dialético 

constante, a transforma e é transformado por ela. Assim sendo, fazendo assumir uma postura 

contrária a lógica de produção capitalista, desumanizada, fundada na repetição, na aniquilação 

da criatividade e na morte da essência humana. Na esteira do pensamento do autor não basta 

apenas possuir o “direito de parar” (fazer greve). Isso é somente o reconhecimento formal 
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pelo Estado dessa condição da relação de exploração (oprimido x opressor). É, em suma, e, 

sobretudo, um dever dos trabalhadores “parar” enquanto busca da “ação libertadora”. Nas 

palavras de Freire “se os homens são produtores desta realidade e se esta, na „inversão da 

práxis‟, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora, é tarefa 

histórica, é tarefa dos homens” (FREIRE, 1982, p. 39). Por isso, organizar-se é fundamental. 

Segundo o educador a organização é “um momento altamente pedagógico em que a liderança 

e o povo fazem juntos o aprendizado da autoridade e da liberdade verdadeiras que ambos 

como um só procuram instaurar com a transformação da realidade que os mediatiza” 

(FREIRE, 1982, p. 211). 

É no processo de organização que o indivíduo se reconhece como sujeito para além 

do direito, inserido na realidade que o cerca, e instigado à postura de ação-reflexão adquire 

consciência crítica, passa não apenas a questionar os limites das relações formais 

estabelecidas pelo próprio direito, mas a transformar a realidade material intocável por ele 

[direito], configurando um caminho de “ação” na sua libertação social e política. O que temos 

até aqui é uma disputa constante pelo “direito” de greve. Independente da forma como ela 

[greve] venha a ser realizada, o fato é que o reconhecimento pelo arcabouço jurídico não 

impede que ela aconteça. A realização de uma “greve” pressupõe organização e resulta na 

expressão de sua natureza jurídica: “liberdade”. Por isso, organizar-se é necessário, mas 

organizar-se no sentido pedagógico de eliminação dos laços de dominação, e, ainda que não 

se obtenha os resultados positivos pretendidos, por ora, a organização agrega valor em termos 

políticos aos grupos organizados.  
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4. DEMOCRACIA E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: TRANSIÇÃO 

POLÍTICA, ANISTIA POLÍTICA, ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE E 

AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 1988 

 

Em todos os seus campos de análise, a Ditadura Civil-Militar aniquilou os pilares 

democráticos do Estado brasileiro. Claro, é totalmente questionável se antes do ano de 1964 

vivíamos sob uma democracia sólida ou se nosso país, em todos esses anos, patinava no 

lamaçal de uma política oligarca. Fato é: se não vivíamos sob uma democracia sólida, a 

Ditadura fez questão de “fechar o caixão” do avanço dela no Brasil. O fechamento do 

Congresso Nacional, a edição dos Atos Institucionais, que concentravam o poder político 

executivo e legislativo na figura do Presidente da República, a cassação de mandatos 

políticos, as prisões arbitrárias, o fim do instrumento jurídico do habeas corpus, as torturas, 

mortes, desaparecimentos forçados etc. foram os sinais de falência de Estado que se 

reivindicou democrático (a Ditadura). Assim, passados os “anos de chumbo”, enquanto o 

Brasil experimentava pela primeira vez em pelos menos duas décadas uma “democracia 

tutelada”, a cidade de Volta Redonda experimentava uma “ditadura tardia” e ao mesmo tempo 

o “controle operário e o poder popular” (GANDRA, 2009), sinônimo, naquele momento, do 

exercício do poder democrático e de reivindicação do Estado Democrático de Direito. O 

objetivo desse capítulo é desenhar de maneira cronológica a história de construção político-

partidária dos partidos políticos e representações políticas da cidade de Volta Redonda no 

período da transição política (1979 a 1989). Dessa forma, podemos entender como os 

movimentos político-sociais contestadores das práticas de governo e do Estado (no período de 

vigência da Ditadura Civil-Militar) passaram a “ocupar” o Estado e promover as pautas 

próprias dos movimentos. Nossa análise passa pelo pano de fundo das atuações dos governos 

federal (durante a transição política), governo estadual e analisa, principalmente, a atuação 

dos governos municipais pedetistas dos prefeitos Dr. Marino Clinger e do prefeito Juarez 

Antunes, este último detentor do espólio do capital político acumulado durante os processos 

de ocorrência das greves na década de 1980. Enquanto o historiador Marcos Aurélio Ramalho 

Gandra (2009) fala sobre atuação de um poder paralelo ao Estado, traduzido pelo autor nos 

termos de poder “não-institucional”, buscaremos falar sobre a sobrevivência desse poder de 

fato no decorrer do tempo, fora da institucionalidade, como sugeriu o historiador, e, dentro da 

institucionalidade, como ocorreu no processo de consolidação democrática da democracia 
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representativa na cidade de Volta Redonda com a eleição e governo do metalúrgico Juarez 

Antunes.  

 

 

4.1. A Distensão “Lenta, Gradual e Segura” e a Anistia “Ampla, Geral e Irrestrita”: 

“Abre alas pra minha folia, já está chegando a hora!”  

 

Os anos da década de 1970 ficaram marcados pelo forte embate realizado entre o 

Estado e os grupos armados contrários a Ditadura Civil-Militar instalada no Brasil 

(PEREIRA, 2007, p. 86). O que temos, a partir disso, é o endurecimento do Regime em 

pontos estratégicos do território nacional a fim de aniquilar possíveis grupos subversivos a 

ordem institucional. Volta Redonda sofria com uma confusão de âmbitos administrativo-

público (âmbito federal e municipal) inerente ao próprio surgimento da cidade. O município 

emancipado de Volta Redonda sofria com as intervenções federais diretas, seja pelo poder 

institucional do Estado, seja na figura da CSN. Durante a vigência da Ditadura diversas 

intervenções e escolhas de áreas de segurança nacional foram realizadas pelo governo. Assim, 

no dia 24 de abril de 1973, o então General-de-Brigada João Batista de Oliveira Figueiredo na 

ata da 30ª consulta do Conselho de Segurança Nacional recomenda ao ditador presidente 

General Emílio Garrastazu Médici a inclusão do município de Volta Redonda no rol de 

territórios de Segurança Nacional. Segundo o secretário-geral do Conselho de Segurança 

Nacional as escolhas dos territórios obedeciam a estudos realizados pelo Ministério da Justiça 

a partir de quatro aspectos: 1) aspecto político: “municípios cuja a história política tenha se 

caracterizado por graves tumultos eleitorais”; 2) aspecto econômico: “municípios cujo o 

território se localiza atividade industrial ou parque industrial de interesse de Segurança 

Nacional”; 3) aspecto psicossocial: “município que apresente condições sociais de fácil 

exploração por elementos subversivos, visando a perturbação da ordem”; e, 4) militar: 

“municípios que apresentem condições estratégicas ou técnicas de interesse de Segurança 

Nacional”. As conclusões da Secretaria-Geral nos estudos a respeito da cidade de Volta 

Redonda foram no seguinte sentido: 1) a implantação da Companhia Siderúrgica Nacional 

originou a criação do município de Volta Redonda; 2) “60% (sessenta por cento) da 

população do município depende diretamente da CSN”; 3) alta significação para a economia 

nacional, da maior Usina integrada da América Latina, justifica o tratamento jurídico-político 

sob os dispositivos da Segurança Nacional; e, 4) a inclusão já havia sido demonstrada pelos 
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Ministros do Exército, dos Transportes, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o 

Chefe do Estado-Maior do Exército. Dessa forma, no dia 29 de maio de 1973, o Ditador-

Presidente pelo Decreto-Lei n° 1.273 declarava o município de Volta Redonda área de 

Segurança Nacional
40

. Com a instituição do AI-5 e a declaração do município de Volta 

Redonda como Área de Segurança Nacional, as intervenções no Sindicato dos Metalúrgicos e, 

também, da prefeitura municipal pelo governo federal, os movimentos sociais e os 

trabalhadores se viram amarrados à uma atuação limitada. O abrigo encontrado foi na Igreja 

Católica de Dom Waldyr Calheiros (VEIGA & FONCESA, 1990; PEREIRA, 2007).  

A CSN passou a desenvolver um forte aparato de vigilância sob os metalúrgicos, os 

movimentos sociais e a atuação político-partidária surgidos a partir da organização política 

deles. Isso se deu através da Assessoria de Segurança e Informação (ASI) e depois da Divisão 

de Segurança da Usina (DSU), órgãos independentes, ligados diretamente a presidência da 

CSN, aos Ministérios da República (Indústria e Comércio, Exército, Justiça etc.) pela Divisão 

de Segurança e Informação (DSI), que atuava em colaboração com Conselho Nacional de 

Segurança e sob a integração do Serviço Nacional de Informação (SNI), por sua vez 

subordinado diretamente a Presidência da República, assim, como revelou seus organogramas 

encontrados pela CMV-VR (2015). A ASI e a DSU, segundo seus registros, funcionaram na 

Usina até a década de 1990 (CMV-VR, 2015, p. 432-453; DIAS & OLIVEIRA, B. C., 2019, 

p. 4-6).  O que temos, então, é uma amalgama de diferentes atores intervindo 

corriqueiramente sob o cotidiano operário da cidade de Volta Redonda. Ao mesmo tempo que 

os metalúrgicos, mesmo sob a forte repressão, não deixaram de manter uma organização 

mínima, seja dentro da fábrica, seja fora dela.  

Para os militares nem tudo eram “flores”. O enorme desgaste enfrentado nos últimos 

anos em decorrência da falência do sistema econômico no “milagre” que não se deu, colocava 

em xeque a legitimidade [deles] para continuar comandando o país (PEREIRA, 2007, p. 86-

87). Ao mesmo tempo que o governo federal [ditador-presidente Ernesto Geisel] declarava 

Volta Redonda área de segurança nacional, também anunciava a distensão “lenta, gradual e 

segura”. Os episódios ocorridos com o jornalista Vladimir Herzog em outubro de 1975 e com 

o operário Manuel Fiel Filho em janeiro de 1976 no Destacamento de Operações de 

Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) de São Paulo/SP trataram 

de acelerar esse processo. Milhares de pessoas tomaram as ruas da cidade de São Paulo em 
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participação ao culto ecumênico realizado na Catedral da Praça da Sé em homenagem a 

Herzog (REIS, 2014, p. 108-109). O historiador Daniel Aarão Reis explica que:  

 

 

O projeto de distensão, a rigor, embora fosse percebido com inquietação por setores 

mais conservadores, contava com o apoio da maior parte da impropriamente 

chamada classe política, com os moderados de todos os bordos, inclusive, é claro, os 

da oposição, e da maioria da população dos centros urbanos, inquieta com os 

primeiros sinais de crise do “milagre econômico” e insatisfeita com os excessos do 

aparelho de segurança (REIS, 2014, p. 100). 

 

   

O cenário de descontentamento crescente com os militares por parte da sociedade 

civil organizada, também pela denúncia crescente dos casos de tortura, empurrou-os para a 

“saída discreta” percebida por Geisel e Golbery na instrumentalização da “transição”. (REIS, 

2014). Por conta da forte pressão e mobilização social, a pauta da anistia tomava forma a 

partir dos Comitês Brasileiros pela Anistia (CBA). Diversas entidades como a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), além de entidades estudantis, de trabalhadores, 

sindicatos, partidos políticos, etc. em todos os seus níveis apoiavam e davam corpo a esta 

iniciativa (SANTANA 2016). O governo militar sob o comando do último ditador-presidente, 

o General João Batista Figueiredo, dando continuidade a distensão iniciado por Geisel, sem 

forças políticas de sustentação para continuar mantendo o Regime, inicia o ano de 1979 

tomando como medida a revogação do AI-5 (que anulou as liberdades civis e políticas dos 

brasileiros), e anuncia, também, a promulgação da Lei n° 6.683, de 28 agosto, a Lei de 

Anistia. Com a Lei de Anistia
41

 passando a figurar no cenário político nacional pôde-se ouvir, 

novamente, cantos progressivos de liberdades. “Todo esse amor reprimido, esse grito contido, 

esse samba no escuro” dos brasileiros e brasileiras presos nos porões da Ditadura, perseguidos 

nas fábricas ou exilados pedia “abre alas pra minha folia, já está chegando a hora”. Dessa 

forma, [eles] puderam finalmente comemorar (ainda que pouco) a liberdade e retorno ao 

Brasil.  

Pela importância no cenário nacional por conta da CSN, Volta Redonda, também 

despontou em casos de perseguição política
42

. Em paralelo ao que se dava no cenário 
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 A Lei de Anistia também anistiou os torturadores. 
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 Diversos casos foram relatados pela CMV-VR em seu Relatório Final, como o caso dos quatro soldados 

mortos dentro das dependências do 1° BIB de Barra Mansa e que tiveram seus corpos ocultados, ou os casos de 

prisão, tortura de padres, sindicalistas, metalúrgicos, integrantes de movimentos sociais etc. (CMV-VR, 2015). 

Também, o caso do metalúrgico Alcides João da Silva, militante do PCB, levado à Comissão de Mortos e 

Desaparecidos Políticos da Comissão de Justiça e Paz do Ministério da Justiça. Alcides desapareceu na década 

de 1960 e nunca foi encontrado (MIRANDA; TIBÚRCIO, 1999, p. 354-355).  
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nacional, a cidade de Volta Redonda, também passou a constituir e possuir comitês próprios 

pela anistia formados pelos perseguidos políticos ou pelas famílias de perseguidos
43

. Assim, 

se por um lado nem tudo eram “flores” para os militares, por outro era necessário não levá-las 

tão cedo “para a cova do inimigo”. O clima de hostilidade permanecia e o período da década 

de 1980 registra ataques contundentes a sociedade civil. A “carta bomba” que explodiu na 

OAB do Rio de Janeiro matando a secretária Lyda Monteiro da Silva em 27 de agosto de 

1980 e a bomba do Riocentro que explodiu no colo de um capitão (vindo a óbito) e deixou 

ferido um sargento do Exército em 30 de abril de 1981 durante um show de música popular 

realizado em comemoração ao 1° de maio (dia do trabalhador) daquele ano foram os sinais 

que de alguns setores militares não queriam a abertura. Em meio a tudo isso, o ano de 1982 é 

marcado pela estreia do PMDB, PDS, PTB, PDT e PT nas eleições estaduais e municipais 

(BRASIL, 2007, p. 28-29).  

Depois da eleição direta de Nelson Gonçalves dos Santos, Volta Redonda teve, 

sequencialmente, quatro prefeitos interventores nomeados pela Ditadura. Foram eles: Georges 

Leonardos entre os anos de 1977 e 1979, o coronel Aluízio Costa entre os anos de 1979 e 

1982, Willian de Freitas durante 7 dias do mês de abril de 1982, e, Benevenuto dos Santos, 

este, o último prefeito interventor da cidade (LIMA, 2010, p. 69). O caso de Benevenuto está 

descrito nos documentos do Arquivo Nacional do dia 26 de abril de 1982. Em ofício do 

Ministro da Justiça Ibrahim Abi-Ackel ao Governador do Estado do Rio de Janeiro Antônio 

Pádua de Chagas Freitas, a repressão informa a contraindicação ao nome de Célio Pivelo 

Siqueira (empresário, vice-presidente da ACIAP-VR) ao cargo de prefeito municipal de Volta 

Redonda. Dessa forma, em 27 de abril de 1982 o secretário-geral do Conselho de Segurança 

Nacional General-de-Brigada Danilo Venturini no aviso n° 005/5ª.SC/184/82 informa que o 

Presidente da República indicou para o cargo de Prefeito o senhor Benevenuto dos Santos 

Neto. A disputa pela nomeação continuou e em novo telegrama NR 072/5ASC/330/82 de 23 

de julho de 1982, o Ministro da Justiça informa nova contraindicação ao nome de Fernando 

Moreira da Silva indicado pelo Governador do Rio de Janeiro, e, solicita indicação de novo 

nome. O Governador desiste e o Ministério da Justiça arquivou o documento em 01 de 

dezembro de 1982
44

. Neste mesmo ano, nas eleições para vereador, o PDS obtém 7 cadeiras 

(27.546 votos), o PDT, 5 cadeiras (23.080 votos), o PMDB, 4 cadeiras (19.332 votos), o PTB, 

2 cadeiras (9.007 votos) e o PT, 1 cadeira (6.161 votos) (MOURA, 2013, p. 44). O 
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interventor-prefeito Benevenuto dos Santos Neto ficará à frente da administração municipal 

de Volta Redonda até o final do ano de 1985 quando sucedido por Marino Clinger. Isso 

mostra que Volta Redonda seguia à risca a receita da transição e caminhava em passos 

gradativos a abertura política total das suas instituições de Estado. 

 

 

4.2. As Eleições Municipais de 1985 e o Governo: Dr. Marino Clinger (PDT)  

 

No ano de 1984, o clima pelas “Diretas Já!” contagiava os movimentos sociais e os 

trabalhadores no Brasil inteiro. Diversos comícios e atos foram marcados em caráter 

suprapartidário pelas frentes do movimento para reivindicar um só grito: “queremos votar 

para presidente”. Em Volta Redonda não foi diferente. Apesar da derrota sofrida da emenda 

“Dantes de Oliveira” no Congresso Nacional, a organização política e sindical da cidade 

mostrou-se fortificada. Segundo o Informe n° 024/01/85 da DSI do Ministério da Justiça 

datado de 06 de maio de 1985, originário da ASI da CSN, em Volta Redonda aconteceu o 

lançamento da “Frente Socialista Democrática” na Câmara Municipal de Volta Redonda no 

dia 1° de maio daquele ano. O encontro promovido por membros do Diretório Municipal do 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) possuía a finalidade de discutir o nascimento do 

“Partido Socialista Democrático”, reuniu cerca de 50 pessoas e contou com a presença de 

secretários do Estado do Rio de Janeiro, além de figuras locais, como Rosalice Magaldi 

Fernandes Parreira (descrita como convidada especial), José Juarez Antunes, presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, e, Luiz Antônio Vieira Albano, diretor 

administrativo do Sindicato. No convite à população o grupo referia-se como “os Socialistas 

Autênticos de Volta Redonda”
45

. Com a eleição para o governo do Estado do Rio de Janeiro 

de Leonel de Moura Brizola e de Darcy Ribeiro (PDT) no ano de 1982, o PDT, estreante na 

vida política, ganhava força no cenário político. Em documento sobre “a conjuntura política 

do Estado do Rio de Janeiro” relacionado as eleições municipais do ano de 1985, o sistema de 

informação do governo federal realizou a seguinte avaliação: o governador do Rio de Janeiro 

Leonel Brizola procura dar apoio total as candidaturas do PDT, incluindo a do candidato à 

prefeitura de Volta Redonda, Dr. Marino Clinger Toledo Neto. Além, claro, também dos 

apoios realizados por Saturnino Braga e seus assessores de secretarias de Estado, como o 

Secretário de Justiça Vivaldo Barbosa. No dia 07 de outubro de 1985, o governador Brizola 
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visitou Volta Redonda, inaugurou um Centro Integrado de Educação Primária [sic] (CIEP) no 

bairro operário da Volta Grande, inaugurou, também, o “Comitê Operário do Partido 

Democrático Trabalhista” e o “Comitê Jovem” do candidato Marino Clinger. No mesmo dia 

assinou a ficha de filiação de Juarez Antunes e em seguida participou de um comício do PDT 

“para comemorar a filiação do grande líder metalúrgico”. Com a chegada de Juarez Antunes 

ao PDT de Volta Redonda, a sigla, aliada ao governo do Estado, ganhava força em âmbito 

municipal, uma vez que Juarez era a figura que aglutinava as forças políticas sociais e 

sindicais (convergentes e dissonantes à esquerda) da cidade.  

Na análise dos informantes, o candidato da coligação PFL-PTB, Nelson Gonçalves 

Filho (PFL) apostava no “corpo-a-corpo” com o eleitorado por estar acostumado a esse 

contato com “vários níveis de pessoa” por conta de sua atuação no Hospital da CSN. Os 

candidatos do PT, o operário Edson Santana e o engenheiro Paulo Vilela, estão descritos 

como atores que exercem “fortes críticas ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos (Juarez 

Antunes), pelo apoio [dele] dado à Marino Clinger, depois de Juarez ter se desligado 

oficialmente do PT”. A campanha do PMDB de Ari Cabral (que contava com o apoio 

imediato do vereador Júlio Ferreira), segundo os informantes, ficou prejudicada por conta do 

racha no partido. Ari venceu Júlio nas convenções internas. No dia 26 de setembro, o ex-

postulante à candidatura ao Palácio 17 de Julho, Jorge Pantaleão Alves, e os membros Carlos 

Araújo Meira e Elcio Nascimento Sepúlveda foram expulsos do partido sob a acusação de 

estarem trabalhando nas campanhas de Nelson Gonçalves e Marino Clinger. O candidato 

Aluízio de Campos Costa (PDS), ex-interventor-prefeito, apesar de não desejar ser candidato, 

foi convencido. Ele tinha como vice o operário aposentado da CSN, Francisco Firmino das 

Chagas e ressaltou em sua campanha as obras nos três anos de governo em que foi 

interventor. Por fim, o documento cita Sylvestre Pereira Rosa (PSB) como uma “figura 

folclórica”. No horário gratuito de propaganda política “atacava” a todos os candidatos e ao 

prefeito Benevenuto dos Santos Neto por causa do “aumento da taxa d‟água”. Apesar dos 

“tempos serem outros” em significação à liberdade político-partidária, a repressão mantinha-

se atenta a todos os passos dados pelos candidatos e partidos. Nesse extenso documento há 

ainda uma pesquisa eleitoral (Quadro 3), realizada pelo Jornal Opção, com três amostragens 

demonstrando como o esforço empreendido pelo PDT durante o mês de julho de 1985 fez 

saltar as intenções de voto em seu candidato Marino Clinger de 8,92% para 28,65% fazendo, 

dessa forma, diminuir a margem para o primeiro colocado Nelson Gonçalves.  
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Quadro 3 – Pesquisa Eleitoral do Ano de 1985  

Partido Candidato 01 de Julho de 

1985 

12 de Julho de 

1985 

28 de Julho de 

1985 

PFL Nelson 

Gonçalves  

36,06% 32,43% 30,48% 

PDT Marino Clinger 8,92% 6,11% 28,65% 

PT Edson Santana 4,87% 3,88% 7,70% 

PMDB Ari Cabral 1,63% 2,35% 6,03% 

PDS Aluízio Campos 

Costa 

- 0,11% 2,51% 

PCB Raphael de 

Carvalho 

- - 0,15% 

PSB Sylvestre Rosa - - 0,02% 

Indecisos 24,43% 21,97% 24,48% 

Brancos e Nulos 0,18% 2,12% - 

(Jornal Opção de 1985 a partir de BR.AN.RIO.TT.O.MCP.AVU.318 in Arquivo Nacional). 

 

O cenário político de Volta Redonda, nessa análise, indicava uma disputa forte entre 

antigos e novos atores da política local. No espectro político, à esquerda, estavam PDT, PT, 

PCB e PSB, no centro PMDB e, à direita, o PFL e o PDS. Analisando o pleito, os informantes 

apontam uma disputa polarizada entre o PFL e o PDT; enquanto Clinger ganhava 

popularidade, Nelson Gonçalves perdia; o forte destaque para a ascensão de Clinger estava no 

apoio empregado pelo Governador Leonel Brizola e o ingresso de Juarez Antunes na legenda. 

No geral, Nelson apostava na boa administração realizada enquanto interventor-prefeito; 

Clinger na expectativa de mudanças; Aluízio de Campos Costa, também, na boa 

administração quando fora interventor-prefeito; Ari Cabral com a imagem de empresário 

bem-sucedido; Edson Santana é dos que julgam que “trabalhador vota em trabalhador”; 

Sylvestre Rosa e Raphael de Carvalho são desconhecidos
46

. Com o fim da intervenção em 

Volta Redonda e sob eleições diretas, Marino Clinger Toledo Neto vira a quantidade de votos 

para cima do adversário Nelson Gonçalves e com 37.846 mil votos contra 35.921 mil votos de 

Nelson. Clinger obtém um resultado apertado (como mostra o Quadro 5) e consagra-se 

prefeito de Volta Redonda (LIMA, 2010, p. 69; MOURA, 2013, p. 44).  
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Quadro 5 – Resultado da Eleição Municipal de Volta Redonda do ano de 1985 

Candidato Partido Quantidade de Votos 

Marino Clinger Toledo Neto PDT 37.846 

Nelson dos Santos Gonçalves PFL 35.921 

Edson Ricardo Sant‟Anna PT 11.203 

Ari Cabral PMDB 5.888 

Aluízio de Campos Costa PDS 3.764 

Sylvestre Ferreira Rosa PSB 1.770 

Helid Raphael de Carvalho Junior PCB 1.061 

(Fonte: TSE apud Moura, 2013, p. 44). 

 

O candidato do PT, Edson Sant‟Anna, apesar de obter expressiva votação ficando em 

terceiro lugar no pleito, permaneceu muito atrás do vencedor e do segundo colocado. Dessa 

forma, colocando o PT como força política em ascensão no cenário político de Volta 

Redonda. O governo Clinger ficou marcado pela realização de obras de caráter ligados à 

infraestrutura e fortes pressões populares (LIMA, 2010, p. 70). Dr. Marino Clinger governou 

até o final do ano de 1988 quando foi substituído pelo presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Volta Redonda, Juarez Antunes, também do PDT.  

No cenário nacional, o que destaca o sociólogo Florestan Fernandes
47

 (1990 apud 

MACIEL, 2010) é que a transição política da Ditadura Civil-Militar para o Estado 

Democrático de Direito no Brasil foi realizada por uma negociação entre os militares e a elite 

brasileira - uma espécie de “acordão” - provocada primeiro: com a perda do movimento das 

“Diretas Já!” da emenda “Dante de Oliveira”, e, segundo: com a eleição indireta do presidente 

Tancredo Neves (PMDB) (sucedido, por motivo de falecimento, pelo vice-presidente José 

Sarney (PFL)). O que, dessa forma, denunciava a não ruptura profunda com o regime 

autoritário. Portanto desencadeando uma série de eventos e aspectos denunciadores dos 

“resquícios” deixados pela Ditadura Civil-Militar. 
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4.3. A Mobilização pela Constituinte, Eleição do Deputado Constituinte: Juarez Antunes 

(PDT), Assembleia Nacional Constituinte e a “Carta Cidadã” de 05 de Outubro de 1988  

 

Entre os anos de 1985 e 1987, o sociólogo Raphael Lima destaca que movimentos 

ligados às associações de moradores, sindicatos e às CEBs passaram a desenvolver diversas 

atividades através do Comitê Municipal pela Constituinte de Volta Redonda pela Constituição 

Federal e pela Constituição Estadual (LIMA, 2010, p. 70). O Encaminhamento n° 526/87 

produzido pela DSI do Ministério da Indústria e Comércio datado do dia 19 de junho de 1987 

narra a realização da Assembleia Popular Constituinte no Colégio Manoel Marinho. Na 

ocasião uma “Carta-Denúncia à População” assinada por diversas organizações foi distribuída 

à população no dia 16 de junho daquele ano. A carta fazia a denúncia em geral da violência 

empregada por “grupos ligados à burguesia” da cidade. Em específico, também, denunciava o 

ocorrido com o então vereador Edson Santana (PT) dizendo que ele recebeu uma série de 

ameaças de morte por cartas, telefonemas e tentativas de atropelamento. O fato principal diz 

respeito ao dia 12, daquele mês, em que “elementos” invadiram sua casa o amarraram e 

roubaram uma máquina fotográfica contendo fotos das últimas ocupações realizadas em Volta 

Redonda. Por fim, informava que no dia 21 de junho, às 14 horas, seria realizada uma 

“Assembleia Popular Constituinte” no Colégio Manoel Marinho contando com a presença de 

constituintes como Lula, Benedita da Silva, Vivaldo Barbosa, Paulo Ramos, e em seguida um 

ato público às 16 horas na Praça Brasil
48

. No dia 20 de julho de 1987, segundo consta no 

Informe n° 201/87 da ASI da CSN, o ato realizado no Manoel Marinho começou por volta das 

14 horas e 40 minutos e terminou às 18 horas. Contou com a presença de cerca de 400 pessoas 

entre eles o Padre Normando Cayovette, coordenador e organizador dos eventos da 

Constituinte pela Cúria Diocesana, deputados federais, representantes de associações de 

moradores e entidades sindicais e partidárias. Em fala, Padre Normando enfatizou o prazo 

para a coleta das assinaturas das propostas populares de emendas à Nova Constituição até 25 

de julho de 1987, também discorreu a respeito da arrecadação de fundos para a caravana a 

Brasília – DF dos aposentados no dia 05 de agosto daquele ano. O documento registra ainda a 

presença de Maria das Dores Pereira Mota (Dodora), diretora do Centro Estadual dos 

Professores (CEP) e Mauro Coelho Nogueira e de membros do departamento de aposentados 

do Sindicato dos Metalúrgicos (SMVR), da atual direção do Sindicato dos Engenheiros 

(SEVRE), os padres operários Pierre Claude Marie Leboulan Ger, Arlindo Fagundes e do 
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professor Edgard Bedê, representando o Partido dos Trabalhadores. Foram distribuídos 

diversos panfletos sobre a Reforma Agrária, panfletos do movimento “Diretas Já!”, do 

SEVRE intitulado: “a cidade tem que ser nossa” e Sindicato dos Professores (SINPRO) 

intitulado: “organização e luta”
49

. Assim, os fatos políticos surgidos a partir do contexto 

nacional eram rapidamente objetos de disputa pelos grupos políticos locais de Volta Redonda 

que, organizados, colocavam em pauta as ações políticas que seriam tomadas coletivamente 

pelos movimentos.  

A cidade de Volta Redonda contou com a participação de dois deputados 

constituintes: José Luiz de Sá e José Juarez Antunes. Gandra narra que Juarez nasceu em 

Estrela D‟Alva no estado de Minas Gerais (MG) onde trabalhou na roça. Na década de 1950 

“ingressou na CSN como ajudante de cozinha”, depois passou a mestre de forno na aciaria. O 

caderno sobre o perfil dos constituintes, também guardado pela Ditadura, apresenta o 

constituinte Juarez Antunes como operário de 51 anos de idade oriundo do PT. “Defende 

eleições gerais depois da constituinte, moratória para a dívida externa e ampliação dos direitos 

sociais dos trabalhadores”
50

. Na vida política, Juarez Antunes filia-se ao Partido dos 

Trabalhadores (PT), incialmente, concorrendo a eleição de Deputado Federal na qual sai 

derrotado. Depois filia-se ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) no qual é eleito 

Deputado Federal Constituinte no ano de 1986. Sua primeira vitória no âmbito político-

partidário e institucional. A troca de partido se deu preponderantemente por conta dos rachas 

havidos dentro do Sindicato. Juarez e parte da diretoria optam pelo PDT (MANGABEIRA, 

1993; GANDRA, 2009, p. 48). A atuação de Juarez Antunes, nesse momento, fica dividida 

entre a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos e o cargo de Deputado Federal 

Constituinte. Como Deputado, Juarez possui uma atuação marcante na defesa constante dos 

trabalhadores e dos aposentados. Em seus discursos registrados nas atas dos diários oficias da 

Câmara dos Deputados, Juarez Antunes evidenciava as condições de trabalho dos 

metalúrgicos da CSN, FEM e empreiteiras, a violência sofrida no cotidiano e de forma 

enérgico nas críticas ao governo federal do presidente Sarney e aos setores conservadores que 

tomaram conta da República na “transição”. Em suas próprias palavras em discurso na tribuna 

da Câmara Federal, o Deputado Juarez Antunes diz: 

 

 

No dia 30 do mês passado, o diretor administrativo da Companhia Siderúrgica 

Nacional, Engenheiro André Martins, parente do Ministro da Indústria e do 

Comércio, José Hugo Castello Branco, encomendou 100 cassetetes de 70 cm. 

                                                           
49

 Arquivo Nacional, ASI/CSN, BR DFAN BSB V8.MIC, GNC.AAA.87063322, 30/07/1987.  
50

 Arquivo Nacional, B1C, BR DFANBSB V8.MIC, GNC.AAA.87061031, P. 126-127, 09/03/1987.  



 

77 
 

Estamos na primeira fase de negociações. A primeira rodada aconteceu quinta-feira 

última. Pois bem, esse diretor administrativo foi buscar no Rio de Janeiro, mais 100 

policiais - a polícia de Moreira - para reforçar o batalhãozinho de Volta Redonda, de 

470 homens. Assim vem-se preparando a Siderúrgica Nacional para negociar com os 

trabalhadores, cuja data base é o próximo 1° de Maio. Na Companhia Siderúrgica 

Nacional trabalham 22 mil operários: na Fábrica de Estruturas Metálicas, também 

estatal, três mil operários; os empreiteiros da Companhia Siderúrgica Nacional são 

em número de cinco mil. Ademais, como convém ao capitalismo, no Brasil inteiro - 

e até mesmo aqui, dentro desta Casa, isto não é novidade - existe sublocação de 

mão-de-obra. Desses trinta mil homens, 28 mil trabalham na Usina Presidente 

Vargas. [...] Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero convidá-los todos, sobretudo os 

representantes do Estado do Rio de Janeiro, para, neste mês de abril, voltarem sua 

atenção para a luta salarial em Volta Redonda. Violência gera violência, e o 

trabalhador não pode ficar correndo da polícia por aí, enquanto "colarinhos brancos" 

estão soltos - inclusive, há belos exemplares deles neste Congresso - e não correm da 

polícia [...] Apelo, portanto, a todos os membros desta Casa, sobretudo aos 

companheiros do Estado do Rio, de todos os partidos, que acompanhem o 

movimento reivindicatório, estritamente de caráter econômico, dos trabalhadores da 

siderurgia nacional. Era o que tinha a denunciar. (Palmas.) (ANTUNES, 1987, p. 

813-814).  

 

 

Recorrentemente, Juarez Antunes é descrito durante toda a Assembleia Nacional 

Constituinte como pertencente ao grupo de Deputados combativos tanto nos discursos quanto, 

se preciso fosse, “na força física”. Isso é notável no noticiado pelo jornal O Globo durante 

uma sessão tumultuada de votação de um projeto do “Centrão” em que os deputados Gilson 

Machado (PFL) e Juarez Antunes (PDT) trocaram socos e ponta pés em meio a um plenário 

lotado de deputados e das galerias lotadas de sindicalistas xingando os parlamentares e 

atirando moedas e notas de CZ$ 1,00 (um cruzeiro), copos de papel e “um chinelo velho”. A 

confusão começou quando o deputado Juarez Antunes tentou fazer uso do microfone que 

estava ao lado da bancada do “Centrão”. No empurra-empurra o deputado Gilson Machado ao 

tentar tirar o microfone de Juarez foi agarrado pelo pescoço, em seguida deu um soco em 

Juarez, que reagiu com um pontapé no líder de seu partido deputado Brandão Monteiro. 

Juarez foi retirado do plenário e diversos deputados e senadores compareceram para ficarem a 

par da situação
51

 (O GLOBO, 1987). Neste clima “quente”, de disputa constante entre as 

“velhas” e “novas” forças políticas surgidas e que se organizavam e consolidavam na 

Assembleia Constituinte, é que no dia 05 de outubro de 1988 o Congresso Nacional 

promulgava a Constituição Federal de 1988, também conhecida como “Carta Cidadã”. A nova 

Constituição trouxe no seu bojo uma série de direitos sociais e trabalhistas constitucionais 

(artigos 6° e 7°) reafirmando, por exemplo, portanto, o direito a jornada de 6 horas em 

atividades ininterruptas de revezamento (inciso XIV), o direito a greve no setor privado e 

público (respectivamente, no artigo 9° e artigo 37, inciso VII), o direito a associação sindical 
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(artigo 8°), entretanto, mantendo a estrutura sindical atrelada ao Estado. Na avaliação de 

Sérgio Martins Pereira “[...] esta Constituição, [é] considerada um marco na proteção das 

questões sociais, aumentou as expectativas dos movimentos sociais e populares quanto a 

transformações sociais e estimulou várias greves por todo o país” (PEREIRA, 2010, p. 130).  

 

 

4.4. As Eleições Municipais de 1988, Greve e o Abraço à CSN 

  

A década de 1980, principalmente, o final dela é marcado pela ocorrência de inúmeras 

greves (MATTOS, 2009). Em Volta Redonda, os metalúrgicos da CSN e FEM já haviam 

experienciado algumas paralisações desde 1984 com Juarez Antunes a sua frente. Agora, 

Juarez dividia e acumulava o cargo de Deputado Constituinte. No ano de 1988 novas eleições 

municipais seriam realizadas. Juarez Antunes se gabaritava para a prefeitura. Nos documentos 

da Ditadura, os informantes de plantão narram que no dia 03 de agosto (véspera da convenção 

do PDT) foram distribuídos panfletos (com cópia anexada à informação) aos metalúrgicos da 

CSN e FEM com teor de propaganda da candidatura de Juarez Antunes a prefeitura de Volta 

Redonda. No panfleto intitulado: “aos companheiros da CSN, da FEM e das Empreiteiras” 

Juarez faz fortemente um apelo aos companheiros, trabalhadores, para que estejam unidos 

para levá-lo à prefeitura. Juarez escreve: “não podemos deixar que a Prefeitura caia nas mãos 

da Direita, do conhecido CENTRÃO – (PFL, PMDB, etc.)”. A tônica da mensagem é de 

constante combate às forças ligadas a “Direita” em Volta Redonda. Juarez Antunes, continua: 

 

 

“A Direita andou rezando para o PDT lançar um candidato fraco. Já estava 

assanhada dizendo que o Juarez não ganhava a prévia. E agora? Agora é chumbo 

grosso nessa direita, que tenta elamear [sic] o nosso Sindicato com calúnias e 

difamações. Não tem choro nem vela. A população de Volta Redonda é composta de 

90% de assalariados. A direita fica com os donos das Empreiteiras, de Empresas de 

Ônibus e outros Magnatas. Juarez entra com o Povão. [...] Com os trabalhadores nós 

chegaremos à Prefeitura. [...] Com a Prefeitura nas mãos, os trabalhadores terão mais 

força. CHUMBO GROSSO NA DIREITA!!” (grifo nosso) (ANTUNES, 1988).  

 

 

Após esta mensagem, Juarez Antunes convida todos os trabalhadores para a 

convenção do PDT a ser realizada no dia 04 de outubro das 08 horas às 13 horas e que 

homologará a sua chapa
52

. O PDT governava a cidade de Volta Redonda desde 1985, e, 

mantinha seu prestígio com o passar dos anos. A repressão militar continuou realizando seu 

trabalho de vigilância. Em uma breve análise da situação política de Volta Redonda naquele 
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ano [1988], os informantes registraram que as eleições municipais da cidade de 1988 seriam 

disputadas por 9 candidaturas
53

 entre “novas” e “velhas” figuras da política local, entre eles 

Benevenuto dos Santos (PDC), Antônio Francisco Neto (PL), Nelson Gonçalves Filho (PFL), 

Edson Sant‟Anna (PT) e Juarez Antunes (PDT). O documento destaca que o melhor colocado 

é Juarez Antunes e elege como principal fator disso o PDT possuir o atual governo municipal 

e o fato do candidato ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. No entanto, fazem uma 

ressalva e elegem como obstáculos os candidatos Nelson Gonçalves e Antônio Francisco 

Neto. O primeiro, por ser filho de político conceituado. O segundo, porque conta com o apoio 

do Deputado Federal Constituinte José Luiz Sá (PL), detentor de prestígio. O documento 

ressalta ainda que Edson Santana não possui chances de vitória e que pode enfraquecer Juarez 

porque disputam o mesmo eleitorado
54

. Dessa forma, a cidade vivera a todo momento 

(principalmente, desde a revogação do AI-5 em 1979) um forte clima político dado pelas 

forças políticas locais, na figura, principalmente, da organização de base dos trabalhadores, do 

seu Sindicato dos Metalúrgicos (outros também, como o Sindicato da Construção Civil), das 

associações de moradores, dos movimentos femininos, dos mandatos dos deputados, e, de 

forças políticas institucionais atuantes na cidade como a CSN e o governo federal.  

 

 

“O conjunto variado de lutas urbanas e operárias assumiria um caráter geral de luta 

pela democracia, pela anistia política e por eleições diretas. A palavra de ordem 

“abaixo a ditadura” significava liberdade política, mas também salário, moradia, 

educação e saneamento. Para militantes e trabalhadores metalúrgicos, como para 

muitos moradores e moradoras, os anos 1980 abriria, a possibilidade de tomar a 

Cidade do Aço, sua história e seu destino em mão” (PEREIRA, 2007, p. 110). 

 

 

As eleições de 1988 acontecem no contexto da greve dos trabalhadores metalúrgicos 

deflagrada no dia 07 de novembro, logo após o acontecimento trágico do assassinato dos três 

metalúrgicos no interior da Usina no dia 09 de novembro. As agressões que todos os 

movimentos organizados de trabalhadores e de moradores sofriam no cotidiano da cidade, 

materializada na morte dos três jovens operários, fez a greve tomar outra proporção. Como já 

elucidado nesse trabalho, as preparações para as greves ocorriam junto aos bairros, com a 

famílias, as associações e o chão-de-fábrica da Usina. Todos participavam em algum grau da 

organização e realização dela. Nesta greve, no entanto, os moradores da cidade sentiram-se, 

também, agredidos. No acontecimento do 09 de novembro a cidade inteira consternada, sai as 

ruas e passa a identificar a luta dos operários metalúrgicos como sendo a sua própria. 
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Estudantes, mulheres, crianças, trabalhadores de outras categorias mobilizavam-se nas 

assembleias em praças públicas para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos e 

orientarem-se por Juarez Antunes. Em entrevista à Moura, Dodora ressalta que:  

 

 

[...] em Volta Redonda não tinha greve de categoria, tinha greve da cidade. 

Qualquer greve a cidade se mobilizava. (grifo nosso) Então todo mundo ia junto. 

Toda greve formava uma frente que juntava todo mundo. Claro que tinha o comando 

da categoria, mas todo mundo participava. [...]” Maria Aparecida das Dores Mota 

(Dodora) do PSOL (MOURA, 2013, p. 51).  

 

 

Segundo pesquisa do Jornal do Vale (apud LIMA, 2010, p. 72) realizado antes do 

fatídico dia 09 de novembro, José Juarez Antunes possuía 32% da preferência do eleitorado, 

enquanto que o candidato Nelson dos Santos Gonçalves Filho, da coligação PFL-PMDB, 

possuía 22%, e o deputado estadual Antônio Francisco Neto (PL) possuía 10%. No dia 15 de 

novembro de 1988 (com os trabalhadores ainda em greve) o metalúrgico da CSN, Juarez 

Antunes era eleito prefeito da cidade de Volta Redonda com cerca de 50 mil votos (60% dos 

votos) (LIMA, 2010, p. 72). Gandra (2009, p. 56) e Lima (2010, p. 82) salientam que a 

proporção tomada na greve dos metalúrgicos da CSN daquele ano teve efeito reverberado 

sobre as eleições de Luiza Erundina (São Paulo), Jacó Bittar (Campinas), Telma de Souza 

(Santos) e Olívio Dutra (Porto Alegre) todos do PT. No dia seguinte (16 de novembro), já 

eleito prefeito de Volta Redonda, Juarez Antunes em assembleia que reuniu milhares de 

pessoas mantém sua posição ferrenha contrária a chefia da Usina, ao Exército e ao presidente 

da República José Sarney. Em suas palavras “[...] é isso (a greve) que incomoda os homens. É 

o fato político. O rei está nu. O comandante não tem comandado. O comandante lá em cima 

não tem subordinado, porque a turma não obedece. O rei está nu!”
55

, expressões usadas em 

referência aos trabalhadores parados que não obedeciam mais às ordens da empresa e do 

governo federal. Neste interim, sob as ameaças de fechamento da Usina, no dia 21 de 

novembro de 1988, em um ato simbólico de solidariedade, a população de Volta Redonda se 

mobilizou através da Frente Sindical-Popular e cerca de 60 mil pessoas deram um enorme 

“abraço” na maior Usina Siderúrgica da América Latina (LIMA, 2010, p. 50). A greve 

terminou 17 dias depois com saldo pouco positivo no âmbito econômico, mas muito positivo 

no sentido político para os trabalhadores de Volta Redonda. Naquele ano, o documento 

Informe NR 373/88 da ASI da CSN, referente ao Encaminhamento NR 369/88, também, da 

ASI da CSN, de 29 de dezembro de 1988, a respeito da transmissão de cargo de prefeito do 
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município de Volta Redonda narrava que o advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, João 

Campanário, encontrava-se na passagem superior da UPV distribuindo panfleto que 

convidava a todos para a posse do de Juarez Antunes que ocorreria às 20 horas do dia 01 de 

janeiro de 1989 no Palácio 17 de Julho na Praça Sávio Gama
56

. Os trabalhadores, finalmente, 

chegavam ao poder.  

 

 

4.5. O Governo Juarez Antunes (PDT): “Volta Redonda é o Brasil!” 

 

Alguns trabalhos sobre Volta Redonda debruçaram-se a entender a composição 

política da cidade (governos) ao longo de sua história (LIMA, 2010; PALMEIRA, 2007; 

MOURA, 2013; CMV-VR, 2015), principalmente, durante a década de 1990 no contexto da 

privatização da CSN. Acertadamente, a meu ver, quando o fazem atrelam o surgimento das 

forças políticas aos acontecimentos da década de 1980, quando a exemplo disso procuram 

justificar a vitória de Juarez Antunes (PDT) nas eleições de 1988. Os trabalhos nesse recorte 

temporal de maneira contundente tratam das relações de organização dos trabalhadores, 

sindicatos e greves, mas, quando levados a explicar o governo de Juarez Antunes o fazem de 

maneira pouco substancial. Nossa intenção, nesse caso, é oferecer subsídios a discussão e 

construção da história dos 51 dias de governo do operário Juarez, analisando, para isso, a 

partir de fontes primárias constantes na plataforma digital do sistema de informação do 

Arquivo Nacional, sua composição de forças políticas, instrumentos utilizados para governar 

e suas ações.  

O metalúrgico Juarez Antunes tomou posso como prefeito da cidade de Volta Redonda 

no dia 01 de janeiro de 1989. No dia 02 de janeiro, aconteceram as eleições para a 

composição da Mesa da Câmara de Vereadores. Segundo o Informe n° 002/89 produzidos 

pela ASI da CSN a composição ficou assim: 

 

Quadro 6 – Composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Volta Redonda no ano de 

1988 

Cargo Nome do Vereador Partido 

Presidente Reinaldo Hidalgo Ferreira PT 

Vice-Presidente Mário Carneiro PL 
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1° Secretário Paulo César Baltazar da 

Nóbrega 

PSB 

2° Secretário Fued Namem Cury PTB 

(Quadro elaborado a partir de BR DFANBSB V8.MIC, GNC.CCC.89017124 in Arquivo Nacional). 

 

O partido do Prefeito, o PDT, elegeu 07 vereadores. O PT elegeu 03 vereadores. Os 

dois partidos somados perfaziam metade da Câmara de Vereadores. Entretanto, conforme 

consta no documento, o PDT recusou-se a negociar a Mesa Diretora porque desejava eleger, 

para todos os cargos, os vereadores do PDT. Nessa disputa, Juarez perdeu por 10 votos dados 

à sua chapa, contra 11 votos a favor da outra chapa
57

. Começava a caminhada do governo dos 

trabalhadores no poder executivo e com ampla formação também no poder legislativo. Ainda 

no início do mês de janeiro, registra o relatório final da CMV-VR (2015, p. 536), o bispo 

diocesano Dom Waldyr Calheiros “foi alertado por [...] policiais emissários de um primo de 

Alagoas [...], Fausto Calheiros, de que havia um plano em curso para matar o Bispo e o 

Prefeito, Juarez Antunes, em acidentes de carro simulados para não revelar os atentados”. No 

desenrolar do governo, o prefeito Juarez realiza a composição do secretariado. No 

Encaminhamento n° 011/89 produzido pela ASI da CSN e datado do dia 11 de janeiro de 

1989 os órgãos da Ditadura registravam essa composição
58

 (Quadro 7):  

 

Quadro 7 – Quadro da Composição do Secretariado de Juarez Antunes  

Cargos Nomes 

Secretário Municipal de Governo Colombo Vieira de Souza Júnior 

Secretário Municipal de Administração Nilton de Almeida Aguiar 

Secretário Municipal de Serviços Públicos e 

Meio Ambiente 

Paulo Roberto Gomes de Oliveira 

Secretário Municipal de Saúde e Promoção 

Social 

Leniel Bairral Dias 

Secretária Municipal de Educação Marlene Fernandes 

Secretária Municipal de Cultura e Turismo Jesse Jane Vieira de Souza 

Secretário Municipal de Planejamento Roberio Batista Campos 

Secretário Municipal de Finanças Luiz Alberto Leite 
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Secretário Municipal de Obras Sérgio Sodré da Silva 

Procurador Geral do Município João Nery Campanário 

Fundação Educacional de Volta Redonda 

(FEVRE) 

Marlene Fernandes (Interina) 

Secretária Municipal de Esporte e Lazer Jesse Jane Vieira de Souza (Interina) 

(Quadro elaborado a partir de BR DFANBSB V8.MIC, GNC.CCC.89017336 in Arquivo Nacional). 

 

No corpo do secretariado, destacamos a presença de Marlene Fernandes, Jessie Jane 

e Colombo Vieira de Souza Júnior, estes últimos, militantes da Aliança Libertadora Nacional 

(ALN) perseguidos pela Ditadura, presos e torturados (CMV-VR, 2015). Juarez realiza uma 

composição com pessoas oriundas de movimentos sociais. Isso mostra a tônica que o governo 

municipal dava para a constante luta contra o capital e o empresariado. Assim como descreve, 

também, o Informe n° 025/89 – ASI/CSN, de 25 de janeiro de 1989, em que Juarez convocou 

uma Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Volta Redonda para realizar um pedido 

de empréstimo para o pagamento de salários de janeiro, encargos, férias e consertos dos 

equipamentos dos caminhões responsáveis pela limpeza urbana da cidade. Em mensagem a 

Câmara, Juarez solicitou autorização para taxar em 3% os combustíveis comercializados em 

Volta Redonda, conforme previa a nova Constituição da República. O vereador Isaque 

Fonseca (PDT/VR), após o aumento dos preços do combustível, denunciou a possível 

deflagração de lock-out das empresas de ônibus porque Juarez não concedeu o aumento no 

preço da passagem. Segundo consta no documento a avaliação de Juarez com relação ao 

aumento dos combustíveis é que isso não prejudicaria os pobres que “possuem um fusca ou 

um fogão”, só os ricos que possuem vários carros, a CSN e suas empreiteiras. Nesta mesma 

mensagem, o prefeito solicitava autorização para a construção do monumento em homenagem 

aos metalúrgicos mortos durante a Greve de 1988, aprovada pelos parlamentares
59

.  

O lockout
60

 realmente aconteceu. Documentos à época relatam que no dia 15 de 

fevereiro de 1989 foi realizada na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 Julho, entre as 

17:05 horas às 17:45 horas da tarde uma assembleia cujo objetivo era explicar a população 

sobre os ataques e pressões que estavam ocorrendo por parte dos donos das empresas de 

ônibus com relação ao aumento das passagens de ônibus. A assembleia contou com a 

presença de cerca de 100 pessoas, entre elas representantes de movimentos sociais, Marcelo 
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Felício (presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos), Isaque Fonseca (suplente da 

diretoria do Sindicato e vereador pelo PDT), Bartolomeu Citeli da Silva e Edmar Lima Pereira 

(suplentes da diretoria do Sindicato), Luiz Antônio Vieira Albano (diretor secretário do 

Sindicato), Colombo Vieira de Souza Júnior (secretário de governo de Volta Redonda) e João 

Campanário (Procurador Geral do Município). O único orador dessa assembleia é o prefeito 

Juarez Antunes. Sua longa fala novamente é de embate ao capital local e aos empresários das 

linhas de ônibus da cidade. Juarez explicou que a greve teria sido deflagrada pelos 

trabalhadores, mas que o patronato estava utilizando-a para realizar um lockout recolhendo os 

ônibus às garagens antes do horário previsto para o início da paralisação, nas palavras de 

Juarez para “jogar a população contra a prefeitura, forçando assim o prefeito a autorizar o 

aumento de preço das passagens”. Os donos das empresas de ônibus estiveram na prefeitura 

no dia 10 de fevereiro pedindo o aumento das passagens de forma retroativa ao dia 14 de 

janeiro daquele ano, não sendo autorizado pelo prefeito. Em declaração o prefeito diz:  

 

 

“Juarez Antunes está comprometido com a luta do povo e não com os patrões que só 

querem aumentar seus lucros às custas da miséria do trabalhador. A luta dos 

motoristas é justa e eu peço a população da cidade de Volta Redonda que apoie. 

Informo também que os caminhões da prefeitura irão buscar e levar os funcionários 

da cidade [...] enquanto essa greve durar” (ANTUNES, 1989).  

 

 

Ao finalizar seu discurso disse aproveitar o momento em que os trabalhadores da 

prefeitura estavam presentes para dizer que estava trabalhando junto a sua equipe os estudos 

para conceber o aumento de salário dos funcionários públicos de Volta Redonda
61

. No dia 

seguinte a realização da assembleia, Juarez Antunes volta às ruas. Na documentação, os 

registros acerca do “Dia Nacional de Luta” que aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1989 às 

18:45 e 19:45 horas em frente à sede velha do Sindicato dos Metalúrgicos. Uma passeata, que 

contava com cerca de 50 pessoas lideradas por Sérgio Murilo Braito de Oliveira 

(representante dos aposentados) e Dejair Martins de Oliveira (presidente regional da CUT do 

Sul Fluminense e presidente do Sindicato da Construção Civil de Volta Redonda). Os 

discursos em cima do carro de som do Sindicato dos Metalúrgicos foram realizados por Dejair 

Martins, Bartolomeu Citeli da Silva (suplente da diretoria do SMVR), Marcio Pereira Faria 

(diretor secretário do SCCVR), Marcio Domingues da Anunciação, José Garcia (vereador 

eleito pelo PT), Luiz Adelmo [sic] (diretor da Federação das Associações de Moradores do 

Estado do Rio de Janeiro), Tadeu José Hermógenes Durval (filiado do PCB), um 
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representante do Centro de Cultura Popular (CCP), da União Municipal dos Estudantes 

(UMES), Conselho das Associações de Moradores (CONAM/VR), um representante da 

oposição do Sindicato do Comércio da cidade e o prefeito de Volta Redonda, José Juarez 

Antunes. A tônica de todos os discursos era: contra o “plano verão” do governo Sarney, 

chamando-o de corrupto, e, um convite à população a aderir à greve geral de 14 e 15 de março 

mobilizada pela CUT
62

. A repressão acompanhava todos os seus passos e, mais uma vez, 

registra a participação do prefeito de Volta Redonda no Congresso Nacional dos 

Trabalhadores Metalúrgicos da CUT realizado no dia 17 de fevereiro de 1989 às 19 horas e 30 

minutos na Universidade Federal “do Estado” do Rio de Janeiro (UFRJ). O evento é 

promovido pela CUT, pelo PT, pela Convergência Socialista, pela CGT e Sindicatos dos 

Metalúrgicos de: Volta Redonda, Vitória, Curitiba, Porto Alegre, Salvador etc. Contou com a 

presença de mais de 1.200 pessoas dentre as quais: Jair Menegele [sic] (presidente da CUT), 

Carlos Santana (presidente da CUT/RJ), João Eduardo da Fonseca (Reitor da UFRJ), 

Heiguiberto Belabela Navarro (presidente do Congresso), além de delegações vindas de várias 

partes do mundo
63

. 

O relatório final da CMV-VR registra que no dia 18 de fevereiro de 1989 em uma 

entrevista do General José Luiz Lopes (comandante das ações do Exército no assassinato dos 

três jovens metalúrgicos na Greve de 1988) ao Jornal do Vale, o General cita um cartão de 

boas festas enviado por Juarez, recebido em dezembro daquele ano, como uma provocação, e, 

responde: “nossas autoridades já estão estudando a maneira mais conveniente e adequada para 

dar a melhor resposta a esses provocadores que não estão compreendendo a situação atual de 

respeito à ordem” (CMV, 2015, p. 540-541).  

 

 

O governo de Juarez Antunes iniciado em 1º de janeiro de 1989 ampliava a força do 

bloco popular e sindical para a Prefeitura Municipal para onde se transferiram as 

práticas do sindicalismo de massas: enfrentamento com empresário de ônibus, 

assembleias populares nas sextas-feiras em frente ao prédio da Prefeitura, comissões 

de funcionários, dentre outras. Cabe destacar que seu secretariado mais próximo era 

composto por ex-sindicalistas ou assessores do Sindicato e que a Câmara Municipal 

contava com 7 sindicalistas eleitos vereadores. Uma dessas mudanças simbólicas foi 

a execução do Hino da Internacional Comunista pelo coral e a banda municipal nas 

inaugurações e solenidades (CMV-VR, 2015, p. 535).  

 

 

Realizando um balanço dos 51 dias de governo de Juarez Antunes, a partir dos 

documentos consultados, podemos afirmar que Volta Redonda, novamente, foi um 
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“laboratório” e serviu de ensaio para a utilização de métodos de governar até antes nunca 

vistos na cidade. O chefe do poder executivo estava presente em todas as atividades que 

envolviam os trabalhadores, participava da organização, dos movimentos sociais, realizava 

assembleias marcadamente com a população e enfrentava os grupos dominantes. A 

participação direta dos trabalhadores era constante e as organizações presentes nas ações de 

governo.  

 

 

4.6. A Morte de Juarez Antunes  

 

O Prefeito José Juarez Antunes, metalúrgico, líder das greves que pararam a cidade 

de Volta Redonda e que redesenharam o posicionamento dos trabalhadores na esfera política 

da cidade, morreu em um trágico acidente de automóvel no dia 21 de fevereiro de 1989 na 

cidade de Felixlândia/MG. Seu destino era a capital federal da República para realizar, 

pessoalmente, a entrega das chaves do apartamento funcional a que tinha direito quando era 

deputado. O prefeito estava acompanhado pelo motorista oficial da prefeitura, que teve fratura 

nas costelas, um corte no braço e escoriações pelo corpo. Quando a notícia chega a Volta 

Redonda uma comoção toma conta da população. Ninguém acreditava no que havia 

acontecido e muitos questionamentos foram lançados a respeito de uma suposta ação 

proposital. Centenas de pessoas se aglomeraram em frente à Prefeitura (CMV, 2015, p. 539-

540). No dia seguinte a morte do prefeito Juarez, por força do decreto n° 3.033, de 22 de 

fevereiro de 1989 o vice-prefeito municipal Wanildo, junto do secretário de governo, 

Colombo, declaravam feriado municipal excepcional destinado às cerimônias de sepultamento 

de Juarez
64

. No mesmo sentido a CSN também dispensou seus funcionários na parte da tarde 

para acompanhar o enterro. A decisão foi tomada porque pela manhã um grupo de ativistas e 

dirigentes realizou uma convocatória com o objetivo de paralisar as atividades da empresa
65

. 

O enterro do metalúrgico foi acompanhado por cerca de 100 mil pessoas no dia 22 de 

fevereiro de 1989. Diversas figuras políticas estiveram em Volta Redonda para acompanhar o 

cortejo realizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos: Leonel Brizola, Lula, Fernando Gabeira, 

Roberto Freire, Luiz Carlos Prestes. A cidade viu-se novamente parada por Juarez Antunes, 

dessa vez, pela sua morte (CMV-VR, 2015, p. 541).  
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Funerais, como os antropólogos advertem-nos com fartura, são rituais estratégicos, 

plenos de significados religiosos e também, em episódios específicos, políticos. No 

caso da morte de figuras políticas, os funerais costumam se tornar um momento de 

consagração de suas vidas. Trata-se da ocasião em que, morto o corpo, a alma torna-

se imortal, como imortais tornam-se alguns de seus “feitos”, selecionados e 

ressignificados pela memória, poderosa força que permite “que se saia da vida para 

entrar na história” (GOMES, 2004, p. 12-13).  

 

 

O Informe n° 072/89 – ASI/CSN, de 01 de março de 1989 relata a ocorrência da 

Missa de 7° dia do ex-prefeito de Volta Redonda, Juarez Antunes, realizada no dia 28 de 

fevereiro entre às 19 horas e 20 horas e 30 minutos em frente ao Escritório Central da CSN e 

contou com cerca de 800 pessoas, a diretoria do Sindicato, Wanildo de Carvalho e um 

dirigente de um Sindicato do México, Antônio. Na ocasião foram distribuídos panfletos à 

população, como o “comunicado ao povo de Volta Redonda” da direção municipal do PCB. 

Uma forte crise política recai sobre a “Cidade do Aço”. A direção do Sindicato não aceitava a 

nova direção da prefeitura de Wanildo de Carvalho. No dia 28 de março de 1989 Wanildo 

exonera todos os secretários. No dia 29 de março de 1989 os secretários exonerados 

distribuíram para a população um panfleto “o segundo assassinato de Juarez – a traição de 

Wanildo” acusando-o de estar “a serviço da ditadura militar”. O sindicato pressiona Wanildo 

a renunciar e realizar novas eleições
66

. Quando Juarez morre o vácuo de poder novamente 

volta a ser ocupado pelos grupos de direita ora dominantes da cidade: CSN, empresários, 

comerciantes.  No panfleto os dizeres:  

 

 

“Para nós estava claro que o governo Wanildo-Luiz Alberto se caracterizaria pela 

corrupção desenfreada e por uma política anti-povo. Daí nossa posição de exigir 

novas eleições, tentando com isso resguardar o legado de Juarez e preservar a 

imagem política do Partido. [...] Mas por uma manobra hábil, a opinião pública não 

chegou a entender a nossa proposta e os setores dominantes da cidade, donos dos 

meios de comunicação, logo se aglutinaram em torno do novo prefeito. Assim, 

temos assistido todos os inimigos do Juarez tornarem Wanildo-Luiz Alberto 

verdadeiros heróis da direita. [...] Hoje Wanildo tira a máscara e assume 

publicamente que, enterrado Juarez, ele não tem qualquer compromisso com aqueles 

que, leais aos trabalhadores, resistiam há 30 dias ao avanço da direita. [...] Agora, 

com a nossa exoneração, quem manda na Prefeitura é a CSN, a UDR, o Exército e 

todo o patronato da região. [...]” (VIEIRA DE SOUSA JR ET AL., 1989).
67

  

 

 

No dia 1° de maio de 1989 foi inaugurado o Monumento 9 de novembro idealizado 

por Oscar Niemayer em homenagem aos três operários mortos. A antiga Praça Edmundo de 

Macedo e Soares passou a ser chamada Praça Prefeito Juarez Antunes, o metalúrgico. Poucas 
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horas depois, o Monumento sofreu um atentado a bomba. A pedido do próprio arquiteto, o 

Monumento foi reerguido, mas não foi restaurado para que ficassem visíveis as marcas 

deixadas pelo atentado (CMV-VR, 2015). Em julho de 1989, o Monumento é reerguido. Em 

meio à efervescência da organização e mobilização dos movimentos grevistas no ano, também 

estavam às eleições presidenciais: Lula, Brizola, Luiz Carlos Prestes, Roberto Freire, 

retornam para prestar suas homenagens aos companheiros metalúrgicos da CSN.   
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5. CONCLUSÃO 

 

Volta Redonda foi pensada pelos ideólogos do Estado Novo para ser o “laboratório” 

onde seriam forjadas novas relações sociais e um “novo homem” a partir das concepções de 

Estado. É inegável, portanto, como demonstrado, que a “fábrica-cidade” desenvolveu na 

subjetividade dos “trabalhadores-cidadãos” a identidade de “trabalhador ordeiro”, expresso na 

narrativa de Regina Morel. A mesma “fábrica-cidade” que consolidou a ideia de “família 

siderúrgica”, também foi responsável por desfazê-la. A força motriz dessa relação fábrica x 

cidade mostrava-se na CSN sua maior fonte energética. Dizemos isso porque a razão da 

existência da cidade pressupõe a da fábrica. Nessa relação dialética, a CSN esculpiu a cidade 

Volta Redonda, e durante muito tempo foi o epicentro das relações sociais. Desde a instalação 

da Usina, a imbricação existente entre os limites da fábrica e da cidade, espaço social onde 

acontecem as relações sociais entre os operários, técnicos, engenheiros, militares, transeuntes, 

fez moldar a identidade dos indivíduos, das instituições civis e políticas e das próprias 

relações sociais entre eles. Os espaços múltiplos funcionavam como espelhos um do outro e 

refletiam as estruturas e estratificações existentes dentro e fora, da fábrica, da cidade e do 

indivíduo. Em 1964, com a mudança de concepção de Estado, a partir da Ditadura Civil-

Militar, a primeira greve política dos trabalhadores da Usina Siderúrgica Nacional acontece, 

assinalando em termos pedagógicos a organização dos trabalhadores a partir dos 

departamentos de manutenção da Usina. 

A forte relação de domínio que a CSN exercia sobre os metalúrgicos estremece a 

partir da década de 1970, quando, também, começa a ruir a ideia de “família siderúrgica”. A 

consolidação da periferia urbana na expressão de milhares de trabalhadores marginalizados na 

fábrica municia a narrativa da exclusão social. A fricção gerada entre as instituições da 

sociedade civil, da sociedade política e do Estado, seria sentida em 1979 com a “Revolta dos 

Peões”. Claro, as crises econômicas e a instabilidade política também foram fatores 

importantes para a desmistificação da ideia de “trabalhador pacífico”.  

Os trabalhadores exaustos da exploração do capital encontram nas próprias 

condições de trabalho o canal para sua indignação, e, determinados a transformar as condições 

de trabalho em que vivem, fazem a Companhia, assim como diversos outros setores no 

cenário nacional, viver a “década das greves”. As conexões realizadas pela organização dos 

trabalhadores a nível nacional deixava claro o surgimento de um “novo” tipo de se organizar e 

enfrentar o Estado e capital. Em Volta Redonda, os núcleos de bairros começam a se 
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organizar junto com os trabalhadores. Dessa forma, são realizadas a partir de 1984 com a 

conquista do Sindicato cerca de 8 greves até o ano de 1989. Independente da forma como 

apareçam, todas as greves da CSN da década de 1980 foram políticas e econômicas; 

começaram nos bairros; e os trabalhadores organizaram-se a partir do “chão-de-fábrica”. Na 

greve em 1984, a maior expressão de vitória não foi econômica, mas política, dos 

trabalhadores e da cidade. A Greve Geral de 1987 expressou o amadurecimento da 

organização política dos metalúrgicos quando do surgimento de grupos específicos dentro da 

Usina com boletins diários próprios e um posicionamento de contestação fortificada a partir 

do seu local de trabalho.  

A hegemonia mantida pelos poderes institucionais (CSN, governo federal, polícia, 

Exército), aliado ao capital local, fora abalada pela consolidação da organização dos 

trabalhadores, que se viram atores ativos da sociedade civil e política (Sindicatos, 

movimentos sociais, partidos políticos) na disputa pelo Estado. Essa hegemonia é rompida no 

processo da Greve de 1988 quando do “poder popular dos trabalhadores” sobre a cidade, 

ocasião, inclusive, em que Juarez é eleito prefeito de Volta Redonda.  

O governo de Juarez Antunes é marcado pela atuação do Estado junto das 

organizações dos trabalhadores de diversas categorias numa espécie de democracia 

participativa “direta”. O posicionamento oficial do governo municipal de confronto direto as 

“instituições burguesas” da cidade levou ao descontentamento dos atores, agora, contra 

hegemônicos, que voltaram a se reorganizar para anular as forças populares crescentes e 

impulsionadas pelas experiências grevistas. Sua morte representou uma expressão dessa 

reorganização de forças e os acontecimentos trágicos subsequentes do ano de 1989 realizaram 

uma denúncia de “ditadura tardia” em Volta Redonda.  

O que se tentou demonstrar de maneira breve nesse trabalho foi a relação existente 

entre o exercício do direito de greve dos trabalhadores metalúrgicos da CSN e a organização 

política dos trabalhadores, desde as comissões de fábrica, passando pelo Sindicato, chegando 

vida social da cidade de Volta Redonda (representada na eleição de Juarez Antunes). A 

expressão dessa organização teve a greve (ação de parar) como instrumento. O direito, então, 

mostrou-se uma ferramenta potencializadora desse processo, seja na sua reivindicação, seja no 

seu exercício, mas, o mais importante é a ação proporcionada pelo direito de greve como 

prática da liberdade dos trabalhadores, independentemente, da legalidade do Estado. Contestar 

o direito e disputá-lo com o Estado levou ao surgimento de uma força política, até então 

negligenciada na história da cidade.  
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Os trabalhadores durante 10 anos (incluindo a greve de 1979) participaram ativa e 

passivamente de 9 greves e atividades de paralisação na Companhia e na cidade (perfazendo a 

marca de quase uma greve por ano), os levando, dessa maneira, a um acúmulo de experiência 

política. A partir da pedagogia de Paulo de Freire, este acúmulo resultou na organização mais 

bem consolidada dos grupos sociais e de trabalhadores na cidade e da própria democracia. 

Portanto, organizar-se é fundamental, mas somente quando se assume uma postura 

pedagógica.     
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7. ANEXOS  

 

Quadro 1 – Quadro de Presidentes do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda (1943-

1989) 

Local de 

Funcionamento 

do Sindicato 

Tempo de 

Gestão 

Presidente Composição da 

Diretoria 

Influência 

Político-

Partidária ou 

Institucional 

Barra Mansa 1943-1946 José Calaça 

Gomes 

Álvaro Freitas 

Guedes (secretário); 

José Luiz Chiesse 

(tesoureiro); 

- 

- 1946 Antônio Frizzas 

(Junta 

Governativa) 

- - 

Volta Redonda 1946-1951 José Pimenta (1° 

Interventor) 

- Ministério do 

Trabalho 

- 1951-1953 Alan Cruz 

(Eleito) 

Walter Millen da 

Silva (1° secretário); 

José Pereira (2° 

secretário); Joaquim 

Heliodoro 

(tesoureiro); Jaime 

Martins de Souza 

(assessor político do 

Sindicato); Raimundo 

Nonato (advogado 

trabalhista) 

PSD 

- 1953-1955 Walter Millen 

da Silva (Eleito) 

- PSD 

- 1955-1956 José Cláudio 

Alves 

(Integralista, 

Nestor Lima, José 

Bonifácio da Silva e 

Rubem Prota 

Integralistas e 

PCB 
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destituído pelos 

trabalhadores) 

- 1956-1957 Nestor Lima - PCB 

- 1957-1961 Othon Reis 

Fernandes 

- PTB 

- 1961-1963 Samuel de Paula 

Reis 

Waldir Bedê 

(secretário); Odair 

Aquino e Silva 

(tesoureiro) 

PTB 

- 1963-1964 João Alves dos 

Santos Lima 

Netto (Deposto 

pelo Exército) 

Odair Benedito de 

Aquino e Silva; 

Nestor Lima; José 

Bonifácio de Castro; 

José Maria Feitosa e 

Laranjeiras 

PCB 

- 1964-1968 Orlando Alvize 

(2° Interventor) 

- Ministério do 

Trabalho 

- 1968 Wilton de 

Araújo Meira 

(Destituído pelo 

AI-5) 

Genival Luiz da Silva 

(secretário); Isnard 

Ferreira (tesoureiro) 

PCB 

- 1968-1973 Olímpio Gomes 

de Oliveira (3° 

Interventor) 

- Governo Federal 

- 1974-1983 Waldemar 

Lustoza Pinto 

- Igreja Católica e 

MDB 

- 1983 João Martins 

Bahia (Interino) 

- - 

- 1983-1986 José Juarez 

Antunes 

- Igreja Católica, 

MDB, PDT e 

PT. 

- 1986-1989 José Juarez 

Antunes 

- Igreja Católica, 

MDB, PDT e 
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PT. 

- 1988-1989 Marcelo Felício - Igreja Católica, 

MDB, PDT e 

PT. 

- 1989-1992 Vagner 

Barcellos 

- Igreja Católica, 

MDB, PDT e 

PT. 

(Quadro elaborado a partir de Monteiro (1995) e Veiga & Fonseca (1990)). 

 

Quadro 4 – Quadro de Candidatos as Eleições Municipais de 1988 

Candidatos Partidos 

Antônio Francisco Neto 

(Deputado Estadual) 

PL 

Benevenuto dos Santos Neto 

(Ex-Prefeito) 

PDC 

Edmar Matos da Silva PTR 

Edson Santana 

(Vereador) 

PT 

José Juarez Antunes 

(Deputado Federal) 

PDT 

Júlio Ferreira 

(Vereador) 

PSB 

Nelson Gonçalves Filho 

(Médico) 

PFL 

Pedro Magalhães 

(Ex-Deputado) 

PDS 

Sabymar Masiero PSC 
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Figura 1 – Confusão no Plenário da Assembleia Constituinte  

 

(O Globo, 04 de setembro de 1987). 

 


