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Criciúma, setembro de 1979 - Uma cidade sacudida   

pelos trabalhadores: As greves operárias em setembro de 1979. 

Antonio Luiz Miranda 

 

O presente trabalho analisa as mobilizações dos trabalhadores na cidade de  Criciúma, 

Santa Catarina, durante o mês de setembro de 1979. A cidade até   

então conhecida pela atividade de mineração de carvão, sendo a categoria dos 

trabalhadores nas minas a mais importante e com um histórico de grandes   

mobilizações antes de 1964. Em 1979 a classe operária local apresenta uma outra 

configuração com outras categorias ligadas a outros setores econômicos, como a 

cerâmica de azulejo, metalúrgicos, vestuario. Em   

setembro daquele ano uma onda de greves dos operários dessas categorias sacudiu a 

cidade deixando a classe empresárial atônita, pois não estava   

acostumada a lidar com a insubordinação da classe operária local. Essas mobilizações 

foram destaque nos jornais de Santa Catarina, acompanharam do   

início ao fim todas as mobilizações, produzindo, assim, uma fonte  documental 

importante para análise do período. Essas mobilizações colocaram a cidade de Criciúma 

no circuito das grandes mobilizações  operárias que estavam ocorrendo no Brasil a 

época, principalmente a partir   

das greves dos metalúrgicos do ABC em São Paulo. 

 

Piquetes na mobilização coletiva dos metalúrgicos   

do ABC paulista (1980). 

Francisco Barbosa de Macedo 

 

Neste trabalho, exploraremos a Greve de 1980, empreendida pelos metalúrgicos do 

ABC paulista, por meio da análise da ação dos piquetes nesta mobilização coletiva. 

Evidenciaremos, a partir de ampla documentação   

policial, que, na “Greve dos 41 dias”, a formação de piquetes apoiou-se, em boa 

medida, em redes sociais – baseadas em vínculos sociais   



primários, construídos no espaço social e territorial, envolvendo parentes, vizinhos, 

amigos, colegas e conterrâneos – tecidas, nos anos anteriores, pelos metalúrgicos 

residentes no ABC paulista. Abordaremos,   

também, como o recurso a várias modalidades de violência por parte dos piquetes foi, 

diante de cisões entre os próprios trabalhadores, igualmente constitutivo da mobilização 

coletiva. Por isso, não apenas apontaremos o   

uso de violência por parte de piqueteiros, mas discutiremos algumas características do 

mesmo, procurando analisar seu duplo fundamento  (“racionalidade política” e 

“moralidade”). Finalmente, sugeriremos   

que, apesar da relutância de dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo 

em admitirem que, na Greve de 1980, houve atuação de  piquetes, estes, como podemos 

inferir a partir da bibliografia nacional sobre   

o tema, parecem ser elemento constitutivo, mais visivelmente desde meados do século 

XX, de uma tradição operária de mobilização coletiva. Como   

veremos, além de buscar conter fura-greves, os piquetes, ao longo de décadas, têm tido 

o papel adicional de dificultar, em contextos de aguda assimetria de recursos entre 

patrões/Estado e trabalhadores, que os  primeiros lancem a pecha de “grevista” e as 

punições que dela podem   

resultar sobre aqueles que aderem à paralisação coletiva do trabalho. 

Greve como “caso de polícia”: a repressão   

policial na greve geral por um gabinete nacionalista em julho de 1962. 

Demian Bezerra de Melo 

 

A greve geral de 5 de julho de 1962, primeira paralisação nacional da classe 

trabalhadora brasileira, constitui um dos episódios mais dramáticos   

da crise daquela República. Feita com o firme propósito de apoiar as ações do 

presidente João Goulart contra o sistema parlamentarista, a greve política receberia a 

oposição do próprio Goulart. Não obstante, o movimento triunfou nas mais importantes 

cidades do país, com exceção da   

capital paulista. Na Guanabara, onde o movimento foi mais significativo, a repressão 

desencadeada pelo governador Carlos Lacerda e sua polícia política foi implacável, 

ainda que tenha se mostrado ineficiente para   



desmontar o movimento. O propósito desta comunicação é discutir a ação do aparelho 

de repressão da Guanabara ao movimento que, por fim, contribuiu   

decisivamente para Goulart impusesse ao Congresso um gabinete afinado com 

sua estratégia de retorno ao presidencialismo. Para isso, lançamos mão da   

documentação da polícia política da Guanabara disponível no Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro (APERJ) e de notícias publicadas na imprensa carioca. 

 

Rupturas e alianças com o “império dos pelegos”:   

Goulart e as eleições da Confederação Nacional dos Trabalhadores da  Indústria. 

Felipe Pereira Loureiro 

 

O artigo analisa as articulações do presidente João Goulart no apoio a líderes sindicais 

para o comando da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI), a 

mais importante entidade de representação dos trabalhadores do setor manufatureiro do 

país no início   

dos anos 1960. Na primeira das eleições para a CNTI realizadas durante a administração 

janguista (1961-1964), em dezembro de 1961, Goulart sustentou   

(com sucesso) a vitória de uma chapa trabalhista-comunista para a liderança da 

entidade. Todavia, a crescente independência demonstrada pela chapa   

vitoriosa diante do presidente, em especial a partir do final de 1962, fez  com que 

Goulart mudasse de posição nas eleições seguintes, ocorridas em   

janeiro de 1964, apoiando (desta vez sem êxito) a ascensão de 

sindicalistas  conservadores, identificados como “pelegos” por líderes comunistas e   

trabalhistas. Esses episódios são relevantes não apenas porque demonstram a 

complexidade da relação entre Jango e o movimento sindical – caracterizada ora por 

alianças táticas com setores progressistas, ora por   

sérios conflitos e divergências –, mas também na medida em que iluminam fatores que 

contribuíram para o processo de radicalização no âmbito das  relações de trabalho no 

Brasil meses antes do golpe militar de março de 1964. 


