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Resumo: Em abril de 1968 trabalhadores da região industrial de Contagem organizaram a 

primeira greve após o golpe militar de 1964 e uma das mais importantes greves da história do 

movimento operário brasileiro. 
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Resumo: Em abril de 1968 trabalhadores da região industrial de Contagem organizaram a 

primeira greve após o golpe militar de 1964 e uma das mais importantes greves da história do 

movimento operário brasileiro. 

Palavras-chave: Organização, formação, greve, classe operária. 

 

Abstract: In April 1968, Contagem industrial region workers organized the first strike after 

the militar coup of 1964. It was one of the most important strikes of the workers movement 

history. 
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Refletir cinquenta anos após a greve de abril de 1968, tomando como base epistêmica 

e referencia principal a dissertação de mestrado Conflito Social, Memória e Experiência: as 

greves dos metalúrgicos de Contagem em 1968. Proporciona dialogo sobre uma greve do 

passado, com o olhar do presente, imerso em memórias e experiências, dialogando com a 

conjuntura recente dos trabalhadores, ao mesmo tempo, projetando possibilidades futuras. 

Partindo da referência material da contradição capital x trabalho, histórica, ao analisar o 

passado e dialética ao contrapor discursos, analises reflexões, no campo político, social e 

cultural.  

Em abril de 1968 trabalhadores da região industrial de Contagem organizam a 

primeira greve após o golpe militar de 1964 e uma das mais importantes greves da história do 

movimento operário brasileiro. Procuramos reconstruir os acontecimento com base em fontes 

documentais como: boletins do sindicato, jornais de organizações de esquerda envolvidos no 

acontecimento, imprensa escrita e documentos do antigo DOPS, encontrados no arquivo 

público mineiro. Todavia, o objetivo central desta pesquisa, a reconstituição do acontecimento 

a partir da memória daqueles atores diretamente implicados.
1
 

Dialogamos com tais atores, que nos relataram suas memórias, experiências e lutas. 

Atores que nos forneceram suas lembranças e seus esquecimentos. Tentamos colocar no papel 

a cultura, tradição, costumes e formas de organização política contida nesta classe operária. 
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Priorizamos os sujeitos enquanto indivíduo, atuando no coletivo.  

Analisamos o cotidiano, as relações de poder, de trabalho e de vida contidos nas 

vivências destes trabalhadores neste contexto sócio político. Desta forma, consta nesta 

pesquisa, a história da luta dos metalúrgicos de Contagem em 1968, do ponto de vista 

daqueles que participaram dela. 

A cidade de Contagem localiza-se em uma posição privilegiada na área central do 

estado sendo cortada por eixos rodoviários que ligam importantes cidades de Minas Gerais e 

capitais da Região Sudeste do Brasil. Sua proximidade com Belo Horizonte (15 Km de 

distância) promove um eixo de conurbação integrando também os municípios de Betim, 

Ibirité e Ribeirão das Neves. Dentre as diversas rodovias que passam por Contagem 

destacam-se as rodovias federais BR-381, que corta o município em sua porção sul dentro da 

Cidade Industrial, ligando a cidade de São Paulo à Governador Valadares, BR-040, que liga o 

Rio de Janeiro à Brasília, e ainda a BR-262 indo de Vitória no Espírito Santo até o Pontal do 

Triângulo Mineiro. A ferrovia da Rede Ferroviária Federal S/A (RFF S/A) e Companhia Vale 

do Rio Doce atravessa o município ligando-o a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Vitória, e 

é destinada ao transporte de carga pesada como minérios, metais manufaturados e produtos 

químicos.  

Contagem nos anos 1960 era, uma região onde a base material das relações sociais era 

ordenada pela industrialização, a situação social era a situação da classe operária, a população local era 

envolvida na teia econômica da indústria. A situação social de Contagem neste período, continha parte 

da situação econômica nacional e mundial. Juntasse que, o ano de 1968 tornou-se um ano enigmático, 

pois foi o ponto de partida de várias transformações sociais, políticas e culturais em todo o mundo. 

Neste período de guerra fria, a juventude e a esquerda mundial se rebelavam contra os valores 

imperialistas do Capitalismo, e contra o Socialismo Real, nome que foi dado ao Comunismo ortodoxo 

implantado nos países do leste Europeu. Foi um ano de manifestações populares em todo o mundo, 

como a conhecida Primavera de Praga, na República Tcheca e o Maio de 68 na França, onde 

estudantes universitários e secundaristas protestavam contra o autoritarismo e anacronismo da 

academia, com a adesão dos operários o movimento toma proporção de contestação política contra o 

estado francês.  

Nos florescentes países do capitalismo industrial, ninguém mais levava a sério a clássica 

perspectiva de revolução social por insurreição e ação de massa. E, no entanto, no auge 

mesmo da prosperidade ocidental, no núcleo mesmo da sociedade capitalista, os governos 

de repente, inesperadamente e, à primeira vista, inexplicavelmente se viram diante de uma 

coisa que não apenas parecia a velha revolução, mas também revelava a fraqueza dos 

regimes aparentemente firmes. (HOBSBAWM, 1995, p. 431) 



 

A situação nacional e mundial refletia em Contagem, no plano social, político e econômico. 

Veremos que o governo militar impunha um custo econômico-social muito elevado às classes 

trabalhadoras. A política salarial, depois do golpe militar implantado pelo governo, foi nomeado pelos 

trabalhadores de arrôcho.  O governo controlava o reajuste salarial, e o mesmo era concedido por 

categoria, no intuito de conter a economia em declínio, os reajustes eram sempre menor que a inflação. 

A classe trabalhadora brasileira teria, talvez, umas das suas piores crises econômicas e uma das 

maiores dificuldades de se organizar na legalidade. 

A greve de abril de 1968 em Contagem, parte de um conjunto de elementos que vivenciavam a 

classe operária brasileira neste momento. Mesmo respeitando características regionais, a política 

nacional para os trabalhadores era o mais impactante. 

No dia 16 de abril, na seção de trefilaria da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, 

Cidade Industrial de Contagem, cerca de dois mil operários paralisaram sua atividades e 

começaram a maior greve do ano de 1968, no Brasil, e a primeira após o golpe de 1964. Os 

meios de comunicação de massa noticiaram assim: 

A partir daquele momento a ordem foi uma só: “entrada franca, mas saída proibida”. 

Ninguém sai da trefilaria. O movimento é pacífico mas há pequenos 

desentendimentos, no portão de saída [...] Piquetes de operários permitem a entrada 

mas impedem a saída de quem quer que seja na trefilaria da Belgo Mineira, na 

Cidade Industrial [...] Querem os operários um reajustamento de 25 por cento sobre 

os salários de primeiro de abril, mas, até então, a Companhia mostrava-se disposta a 

conceder apenas 10 por cento, ocasionando a greve.
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E assim: 

Os operários da Belgo-Mineira, da trefilaria da Cidade Industrial, entraram ontem, 

às 7 horas, em greve geral, exigindo aumento de vencimentos em 25%, depois de 

paralisarem todo o serviço e tomarem a fábrica de assalto. Os diretores da 

Companhia pediram providências às autoridades, pois consideram a greve ilegal.
3
 

Luís Fernando, ex-tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos, relata como foi a 

estratégia para a paralisação da fábrica Belgo-Mineira: 

A paralisação foi interna, a estratégia, foi até nós, os diretores, mas a estratégia foi 

de dentro pra fora, o operário que entrou, por exemplo, 10 horas da noite, já não saiu 

de dentro da fábrica. Se a comissão determinar parar, então, parou. Aí, de manhã, 

que vai haver o retorno do turno, já não entrou [...] estavam tão organizados que não 
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precisou fazer piquete, o pessoal mesmo já tinha consciência, trabalho muito bem 

feito, de casa em casa, com panfleto e tal, quem foi até a fábrica, foi pra ajudar a 

parar (Luís Fernando, entrevista ao autor, 27 de março de 2010)
.
 

O trabalho de politização dos operários pelos movimentos populares, organizações 

políticas e estudantis, através de jornais, panfletos, assembleias, reuniões, além da criação de 

comissões de fábricas, permitiram um levante de tomada do setor da fábrica, pelos operários. 

Essas comissões de fábricas, segundo Luís Fernando, funcionavam da seguinte forma: 

Eram os delegados sindicais, então, chegava na fábrica procurava assim, por 

exemplo, em cada setor, o setor de manutenção, procurava uma pessoa que se 

interessasse, manutenção elétrica, escritório [...] naquele tempo, nós não gostávamos 

muito de pessoal do escritório [risos] [...] é elite. É metalúrgico, mas é elite! Não 

briga! Não suja a roupa [risos] [...] Numa fábrica, por exemplo, se tivesse mil 

delegados, nós tínhamos dez pessoas, mas era pra ter, era uma estratégia [...] o que 

nós estamos mais precisando, o que nós vamos reivindicar, qual o ponto? Era como 

se fosse hoje, na prefeitura, projeto de participação popular, nós tínhamos dentro das 

fábricas, aí fizemos essa primeira paralisação (Luís Fernando, entrevista ao autor, 27 

de março de 2010). 

As comissões de fábricas, segundo Luís Fernando, era uma frente de luta, e uma das poucas 

possibilidades de mobilização da categoria diante da ditadura militar: 

Foi daí que nós fizemos essa greve, primeiro porque, pra mobilizar essa categoria, 

em plena ditadura militar, com a lei trabalhista, a lei sindical contra nós, então, era 

muito difícil mobilizar, fazer uma greve geral. Então, as comissões de fábrica que 

nós tínhamos optaram por paralisar. Então, assim, por exemplo, em abril, vamos 

parar a Belgo Mineira, que depois da Mannesmann, era a maior aqui em Belo 

Horizonte, né? Então, paralisava a Mannesmann, depois paralisava a [...] e assim 

sucessivamente (Luís Fernando, entrevista ao autor, 27 de março de 2010). 

No dia 17 de abril, havia, dentro da fábrica Belgo-Mineira, os trabalhadores que 

haviam entrado no período da noite e parado o setor de trefilaria, e os que entraram no 

período da manhã e não saíram. Esses trabalhadores estabeleceram grupos encarregados de 

manter a disciplina e decidiram formar, também, grupos de segurança. Ao mesmo tempo, 

permitiam a entrada na fábrica dos trabalhadores do primeiro turno (turno da tarde) para, 

depois, conquistá-los para a greve e ocupação da empresa.
4
 

Apesar da presença de 150 soldados da polícia militar nas proximidades da fábrica, a 

paralisação continua dentro da Belgo-Mineira; de maneira pacífica, os trabalhadores iniciam o 

diálogo com a diretoria da empresa, reivindicando o aumento de salário de 25%, enquanto a 

                                                           
4
 Jornal De Fato, ano 2, n. 20, dezembro de 1977, apud NEVES, 1995, p. 130. 



diretoria da companhia insiste em conceder apenas o reajuste de 10%. 

O movimento vem transcorrendo em absoluta tranqüilidade, segundo informou o Sr. 

Arnaldo Cabral, Chefe do Departamento de Pessoal daquela Companhia. Segundo 

ele, o único incidente foi o impedimento da saída, que durou poucas horas, sendo 

logo normalizada a entrada e saída dos empregados, que continuam se revezando 

normalmente. Apenas não trabalham, permanecendo nos pátios da Companhia, sem 

barulho.
5
 

Houve, também, a visita do delegado do trabalho, Onésimo Viana, que advertiu os 

trabalhadores diante da possibilidade de intervenção no movimento. 

No dia 18 de abril, às 14 horas, mais de duzentos trabalhadores se reuniram no TRT 

(Tribunal Regional do Trabalho), a pedido da Procuradoria Geral do Trabalho. O presidente 

do TRT, Hebert Magalhães Drumond, solicitou dos grevistas o retorno ao trabalho, alegando 

que os juízes não decidem sob pressão, porém, os trabalhadores decidiram continuar em 

greve. 

Os trabalhadores ficaram em assembléia mais de duas horas e resolveram manter o 

movimento recusando a proposta de dez por cento de reajuste e o apelo do 

Presidente Regional do Trabalho, Hebert Magalhães Drumond, que advertiu os 

grevistas de que o movimento fora iniciado sem atendimento as exigências da lei 

4.330 que regula as greves, pedindo que eles retornassem ao trabalho.
6
 

Apesar da declaração de caráter pacífico, o decreto de ilegalidade do movimento pela 

DRT, que exigiu a volta imediata ao trabalho, colocou os trabalhadores em situação de 

acirramento; eles, então, convocam os trabalhadores de outras fábricas a pararem suas 

atividades e reivindicarem seus direitos: 

Os operários da Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira, pedem aos companheiros 

trabalhadores de todas as fábricas, que solidarizem-se com seu movimento pacífico 

de reivindicação salarial, parando seus setores de trabalho, pois, todos estão sentindo 

a fome que no momento atinge nossos lares.
7
 

Dessa forma, os trabalhadores buscam a adesão de novas fábricas e o fortalecimento 

das ações reivindicatórias, em caráter pacífico, apesar da tensão dos primeiros momentos de 

paralisação. Continua o documento dos trabalhadores: 

Companheiros, a união faz a força, se todos demonstrarem o seu descontentamento, 

o governo terá que ceder as nossas pretensões, não queremos fazer agitação, 
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queremos sim, é que nossos direitos humanos sejam respeitados, para que possamos 

manter nossas famílias e criar nossos filhos fortes, para a grandeza do nosso Brasil. 

Esperamos por você, pare agora.
8
 

Não havendo avanço nas negociações com a direção da Belgo-Mineira, e diante dos 

rumores de uma invasão policial-militar, os operários decidiram abandonar a fábrica e dirigir-

se à sede do Sindicato dos Metalúrgicos. 

No fim da noite de 19 de abril, o movimento dos trabalhadores atinge a Mannesmann; 

mesmo a diretoria da empresa negando a paralisação, circula entre os trabalhadores o aviso de 

greve geral. 

A reportagem de O DIÁRIO esteve nas imediações da empresa por volta das dez 

horas da noite e foi informada pelos operários que saíam do trabalho de que a turma 

que entrara às 20:10 horas tinha se recusado a trabalhar. Um dos diretores da firma 

veio ao portão número um e desmentiu o boato [...] No Sindicato dos Metalúrgicos, 

Antonio Santana, disse que recebeu um telefonema do interior da empresa 

informando que somente a aciaria estava funcionando e que os demais setores 

estavam paralisados.
9
 

Ênio Seabra, ex-trabalhador da Mannesmann, uma das maiores empresas da Cidade 

Industrial, relata as características dos trabalhadores da empresa naquela época: 

A Mannesmann tinha certo privilégio, porque era a empresa que pagava o salário 

melhor dentro de Belo Horizonte, então, só isso já dava assim um status diferente, a 

empresa tinha um status diferente em relação às outras, trabalhar na Mannesmann 

você tinha o comércio mais ou menos na sua disposição, né? Você trabalha na 

Mannesmann, isso já era o status. E lá não existia essa preocupação de mandar os 

outros embora, isso foi criado anos depois, você vê, porque a pessoa ficava ali um 

ano, dois anos, três anos, cinco anos, sete anos, dez anos... (Ênio Seabra, entrevista 

ao autor, 4 de fevereiro de 2010). 

Adélia comenta o perfil desses trabalhadores com relação aos outros trabalhadores na 

época: 

Pra te ser franca, os trabalhadores que estavam trabalhando na fábrica se 

consideravam superiores. É, achavam que eram melhoress do que da construção 

civil, por exemplo, sabe? Isso tá no homem, né? Você trabalhando na fábrica, você 

tinha um guarda-pó, com um certo uniforme, né? você tinha uma hora de entrar, 

tinha uma hora de sair. Então, o povo que vinha da cidade [centro de Belo 

Horizonte] pra cá, falava mal da sirene da fábrica, falavam mal da fábrica, e tal, e os 

operários ouviam isso, mas eles estavam feliz da vida de trabalhar ali. Acho eu, que 

nem todos, provavelmente tinha muita gente que trabalhava, por exemplo, que às 
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vezes na vida dele queria ser uma outra coisa e trabalhava ali por necessidade, isso é 

igual hoje, né? Mas o cara que tava fichado ali na fábrica, ganhando o salário dele, 

ele se sentia bem, sabe? Se sentia até meio dono da fábrica (Adélia Hernandez, 

entrevista ao autor, 4 de fevereiro de 2010). 

Luís Fernando, ex-trabalhador da Mannesmann, conta sobre o valor que o trabalhador 

dava ao trabalho e à empresa: 

Dava muito! [valor ao trabalho]. Acho que mais até do que hoje. Trabalhador, 

naquela época, era profissional, o sujeito entrava numa fábrica pra fazer aquilo e ele 

fazia, não era só, é claro que o dinheiro precisava, mas ele ainda era mais 

profissional, sabe? Cumpria mais [...] foi evoluindo, ne? Nós tamo falando isso de 

1968 (Luís Fernando, entrevista ao autor, 27 de março de 2010). 

Segundo Luís Fernando, a Mannesmann era uma empresa com capital, tecnologia e projetos 

estrangeiros. A sede da empresa, na Alemanha, enviava os projetos para a filial brasileira, na Cidade 

Industrial. A falta de qualificação dos trabalhadores, na época, para execução de tais projetos, criava 

uma relação de trabalho complexa, como relata o entrevistado: 

o projeto da Alemanha, e aqui eles aperfeiçoavam, colocavam as plantas em 

português, e nós executávamos aquilo, e ia pro campo, né? Fazer aquela montagem, 

então, é claro, você se especializava dentro daquela montagem [...] Ia subindo de 

cargo, ia pressionando individualmente, não tô ganhando aqui, o que a Belgo tá me 

dando lá, ia surgindo, quando surgiu a Usiminas, então, foi uma correria, sabe? 

Bancar [o salário]. Eu mesmo fui um deles que a Mannesmann bancou [...] era a 

melhor empresa. Era cargos relativamente altos (Luís Fernando, entrevista ao autor, 

27 de março de 2010). 

Mesmo com essa relação de trabalho privilegiada, se comparada com outras empresas da 

Cidade Industrial, como relata Luís, os empregados da Mannesmann aderiram à greve. A relação 

capital x trabalho, talvez, menos acentuada na Mannesmann, não foi suficiente para encobrir as 

péssimas relações de trabalho e a política de arrocho salarial implantada pelo governo militar. 

O noticiário nacional divulga a possibilidade de adesão de novos trabalhadores: 

“Considera-se como iminente o alastramento da greve para outras fábricas na Cidade 

Industrial, onde a concentração de centenas de indústrias facilita o contato entre os 

trabalhadores”.
10

 

No dia 20 de abril, o movimento se estendeu à Mannesmann, oficialmente, com cerca 

de 4.500 operários em greve; segundo Ênio Seabra, a empresa tinha entre sete e oito mil 

trabalhadores. A organização dos trabalhadores permitiu a expansão da greve para outras 
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fábricas, como diz Delsy: 

Toda fábrica tinha uma pessoa, mas uma pessoa bastava pra dizer “olha, gente, num 

é possível ficar parado, vão parar, entendeu?” Então, tem histórias bonitas [...] de 

várias empresas, que não esperava, mais que ali tinha gente de uma ou de outra 

organização (Delsy Gonçalves de Paula, entrevista ao autor, 16 de novembro de 

2009). 

Adélia explica como era, naquele contexto, o processo de formação e preparação dos 

trabalhadores para organizar a greve. Fala, ainda, sobre as células que eram formadas dentro 

das fábricas para organizar os trabalhadores: 

Eu lembro das preparações, né? soltava panfletos, fazia encontros, organizava 

células nas fábricas [...] não estava mais dentro da fábrica quando veio a greve, mas 

a célula é isso: era pegar uma pessoa na fábrica, essa pessoa procurava reunir com 

algum simpatizante. Esse simpatizante pra divulgar a greve, a hora de parar, a 

organização da greve. Então, na fábrica que tinha uma pessoa mais avançada ou um 

estudante que tava trabalhando, fazia esse tipo de trabalho ali dentro, e reunia fora 

também (Adélia Hernandez, entrevista ao autor, 04 de fevereiro de 2010). 

Nesse mesmo dia, o ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, vai ao encontro dos 

trabalhadores no Sindicato dos Metalúrgicos, e tenta negociar com eles, além de declarar a 

greve ilegal. 

O ministro Jarbas Passarinho dirigiu-se diretamente aos trabalhadores em greve numa 

assembleia geral e colocou a posição do governo. Os trabalhadores não se intimidaram com as 

ameaças e mantiveram as suas reivindicações. O ministro acabou se retirando da assembleia 

sob as vaias dos operários. Era a primeira vez que isso acontecia, como diz Conceição 

Imaculada: 

Quando chegou ao sindicato, ele [Jarbas Passarinho] pensou que ia se sair bem no 

debate com os trabalhadores. Quando ele falava que o salário não era tão baixo 

assim, e que essa história de arrocho era coisa de agitador, de subversivo, os 

operários falavam o preço do produto anotado na caderneta e mostrava que o salário 

não dava para pagar a comida. Ele chegou a pedir um quadro negro em que ele, 

meio afobado, tentava fazer as contas. Quanto mais ele tentava explicar, mais 

complicado ficava. Aí ele se desesperou e resolveu ir embora (Notas de depoimentos 

coletados por ocasião da comemoração dos 40 anos da Greve de 1968, no dia 23 de 

abril de 2008, no Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem). 

Ainda no dia 20 de abril, eram cerca de sete mil trabalhadores paralisados. Os 

operários realizaram uma grande assembleia e elegeram um comando de greve unificado. O 

operário Ênio Seabra, candidato cassado à presidência do sindicato, foi eleito presidente da 

comissão, que redigiu o seguinte documento, intitulado Boletim Informativo aos 



Trabalhadores: 

Nossa luta é uma só: contra a situação de miséria e exploração que a classe 

trabalhadora está vivendo. E a nossa exigência é também a mesma: reajuste imediato 

de 25% (vinte e cinco por cento). Em setembro tivemos um aumento miserável de 

17%, muito inferior ao aumento do custo de vida. De lá para cá tudo tem aumentado 

mais ainda: o gás, o arroz, o feijão, o aluguel etc. Enquanto uns poucos enriquecem, 

nossas famílias morrem de fome. Por isso, estamos hoje decididos a lutar com 

firmeza contra a exploração
11

 

Para Delsy, a situação de vida dos trabalhadores fortalecia a adesão ao movimento 

grevista: 

o nível de insatisfação e de disposição das pessoas. Então, eu acho que o estômago 

falou muito alto, porque era uma situação mesmo complicada, [...] nós tínhamos um 

jornal específico da Belgo, um jornal específico da Mannesmann e íamos criar 

outros de outras fábricas e, além disso, tínhamos um jornal chamado Companheiros 

e que pegava notícias de todas as fábricas. Então, eu lembro da Belgo-Mineira, ele 

falando o seguinte: que os operários eles têm sempre costume de comer, porque, 

hoje, tem refeitório, naquela época, não tinha refeitório, como na hora levavam 

marmita, na hora se ajuntavam aqueles que eram mais amigos e tal, e conversavam, 

jogavam truco não sei o que e tal, e comiam. E que a vergonha de abrir a marmita na 

frente do outro, quebrou essa possibilidade de encontro, então, cada um ia pro seu 

canto escondido e tal, pra poder comer porque era todo dia a mesma coisa, angu, 

angu, angu ou só arroz, entendeu? porque não tinha nenhuma mistura, não tinha 

carne, não tinha ovo, porque o salário não dava. Então, a coisa do arrocho era muito 

forte mesmo, entendeu? (Delsy Gonçalves de Paula, entrevista ao autor, 16 de 

novembro de 2009). 

Adélia também relata a ausência de políticas sociais estatais ou governamentais para 

reverter a situação da classe operária dessa época: 

O Estado não dava nenhuma ajuda, então, a ajuda que tinha era da Igreja, dos 

vicentinos, de esmolas, né? [...] Então, era uma vida assim que você vivia no limite, 

né? [...] a minha mãe comprava dois pãezinhos, nós éramos em casa oito, nove 

pessoas, né? e ela partia as fatias para cada um comer um pedacinho, o operário 

levava aquela marmita: arroz, feijão, farinha [...] (Adélia Hernandez, entrevista ao 

autor, 4 de fevereiro de 2010). 

A situação precária da classe trabalhadora de Contagem era fato que impulsionava a 

revolta dos trabalhadores. Como diz João Anuciato Reis, conhecido como Canela, que era 
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metalúrgico da Sociedade Brasileira de Eletrificação (SBE): “Barriga vazia é tambor de 

revolução e o que arrocha mais é a barriga dos filhos”.
12

 No documento, os trabalhadores 

pautam politicamente os patrões e o governo: 

Os patrões não trabalham como nós, mas vivem do lucro do nosso trabalho [...] 

Quando paramos, a fábrica, os patrões param de enriquecer e são obrigados a nos 

atender. É o que estamos fazendo hoje, mostrando aos patrões e ao governo a força 

que a classe trabalhadora tem.
13

 

Para o governo militar, a greve de Contagem poderia ser uma faísca que incendiaria a 

classe operária em todo o país. O principal motivo seria a política de recessão e de arrocho 

salarial da ditadura. Uma possível aliança operário-estudantil começou a roubar o sono de 

alguns generais e do governo. 

No dia 21 de abril, mesmo sob as ameaças do ministro-coronel Jarbas Passarinho, a 

greve se expandiu. Pararam os trabalhadores da Acesita, da RCA-Victor, da Demisa e da 

Industam. O governo, então, apresentou uma proposta de conciliação: um reajuste de 10% 

que, ao contrário do que propuseram os patrões, não seria descontado na próxima data-base. 

O ministro-coronel Jarbas Passarinho convocou o sindicato para uma reunião na 

Delegacia Regional do Trabalho, para apresentar a proposta de reajuste oferecida pelo 

governo e negociar o fim da greve, os ex-sindicalistas presentes nessa reunião, Antônio 

Santana e Luís Fernando relatam o encontro. Segundo Antônio Santana: 

Ele veio aqui em Belo Horizonte exatamente preocupado, ele tava com medo de ser 

um movimento nacional, um movimento revolucionário pra derrubar o governo, 

quer dizer, existia por trás do movimento um desejo [risos] que a gente pudesse 

estender esse movimento pro Brasil inteiro. E vir até a conseguir derrubar o 

governo, mas o movimento ficou local em Belo Horizonte. Então, ele veio aqui 

preocupado né? que aquilo era um movimento revolucionário, e veio aqui pra 

conversar conosco, então, nos reunimos na Delegacia Regional do Trabalho aqui de 

Belo Horizonte, ali na Av. Amazonas, ali esquina com Tamoios [...] não, esquina 

com Tupinambás. Fui eu, a Conceição Imaculada, que era secretária do sindicato, e 

o nosso tesoureiro, o Luís Fernando, ele foi, e fomos participar da reunião com o 

Jarbas Passarinho, naturalmente os assessores dele, e o delegado da regional do 

trabalho, presente também (Antônio Santana, entrevista ao autor, 25 de março de 

2010). 

Luís Fernando: 

A visita se deu por isso: o delegado do trabalho não conciliava, não tinha poder mais 
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de conciliação, a greve não terminava, prender um, dois, três, prendia, mas a 

categoria tava [organizada], ele não podia juridicamente, a OAB tomou parte 

também. Juridicamente, nós estávamos dentro da lei atual, então, ele não podia 

cortar a cabeça, a cabeça era o sindicato. Então, trouxe o Jarbas Passarinho, que era 

ministro do trabalho e da previdência social [...] então, ele veio, a planilha toda, o 

aumento, quanto pagava de aluguel, quanto o operário precisava pra sobreviver, e 

tava aquém [...] Faltava muito pra chegar e tal [...] aí o argumento dele é que não 

podia: “– O que vocês querem é um absurdo! Vocês têm que entender que a gente tá 

num regime de contenção de despesa [...]” Mas despesa só nossa? E a despesa do 

resto? [...] Despesa só do metalúrgico, só o metalúrgico é que tem que dar a sua 

contribuição, e o resto? Não, não é possível [...] E, na discussão calorosa, ele meteu 

o dedo na minha cara. Peguei a mão dele e: não faz isso não! [risos] me respeite, eu 

estou aqui como pessoa jurídica, igual você também está. Então, me respeite na 

frente do delegado [...] (Luís Fernando, entrevista ao autor, 27 de março de 2010). 

Luís Fernando revela também as ameaças do ministro aos sindicalistas: “Muito agressivo, me 

chamou de moleque [...] E me ameaçou: “– Você me aguarde que você vai ter esse troco”. Naquele 

tempo, eu não pensava muito não [...] Ele era coronel do exército né? o que ele pode me perseguir 

depois, ele perseguiu (Luís Fernando, entrevista ao autor, 27 de março de 2010). 

Antônio Santana: 

então começamos a conversar e ele fez uma proposta ótima pra nós, ótima na época, 

porque era a quebra daquele sistema de manutenção dos salários né? Ele propôs 

10% de aumento sem nenhum desconto, sem descontar em nenhum dos aumentos 

posteriores. Então, nós falamos com ele: impossível, porque nós não decidimos 

sozinhos, quem tem que decidir são os operários, em reunião, em assembleia, nós 

não podemos aceitar e depois eles não vão aceitar [...] (Antônio Santana, entrevista 

ao autor, 25 de março de 2010). 

Depois da reunião na Delegacia Regional do Trabalho, os sindicalistas organizaram uma 

assembleia para discutir a proposta apresentada pelo governo por intermédio do ministro-coronel 

Jarbas Passarinho. Antônio Santana conta como foi a assembleia: 

A Conceição [ex-secretária do sindicato], hoje ela é médica, ela formou na Rússia, 

ela é médica pediatra, mas, na época, ela mal escrevia o nome dela, mas tinha uma 

capacidade, uma inteligência, arquivava dados de estatística, tudo na cabeça, numa 

facilidade tremenda. Então, ela botou o Passarinho no bolso [risos], literalmente, ele 

perdeu a condição de argumentação com ela [na reunião na DRT], porque, pra tudo 

que ele falava, ela tinha argumentos, tinha estatística, tinha tudo pra colocar pra ele, 

então, nós saímos da reunião com aquela coisa. Ele fez questão de comparecer na 

assembleia do sindicato, aí nós marcamos a assembleia e ele foi, foi com o guarda-

costas dele [risos]. Chegou a receber uma tremenda duma vaia, aí o pessoal ficou 

reclamando e tal, a gente tentando manter o ambiente ali e tal. O pessoal não 

concordou em paralisar a greve não, queriam continuar, que queriam um aumento 

maior. O certo é que passou dali, ele esteve aqui em Belo Horizonte mais uma 

semana ainda, tentando contornar a situação, porque tava tudo parado mesmo, as 



indústrias metalúrgicas de Belo Horizonte tava todas paralisada (Antônio Santana, 

entrevista ao autor, 25 de março de 2010). 

Além de toda a convulsão local, havia um aparato político que apoiava a greve; o movimento 

passa a ser uma luta política contra a ditadura militar. A proporção de envolvimento de organizações 

políticas e estudantis nesse momento demonstra a reorganização da esquerda e o seu poder de 

enfrentamento. Segundo Delsy: 

Isso tudo era das organizações, eram as igrejas que também ajudavam, entendeu? 

[...] essa parte de mimeógrafo, a AP [Ação Popular] tinha, as organizações também 

tinham, se nós tinham nossas bases de apoio, as outras organizações também tinham 

né? e o próprio movimento estudantil dava esse apoio também , [...] todas as 

organizações estudantis, os DAs, os DCEs, todos eles tinha unidades públicas e 

privadas, tava nas mãos de pessoas ligadas às organizações ou sob a área de 

influência de um ou de outro, então, todas elas davam essa ajuda e tinha uma rede de 

simpatizantes enormes (Delsy Gonçalves de Paula, entrevista ao autor, 16 de 

novembro de 2009). 

Antônio Santana também relata o envolvimento de vários grupos políticos no 

movimento grevista e algumas práticas organizacionais da época: 

Na época, quem armou esse movimento grevista de 68 foi o pessoal da Polop, o 

pessoal da Política Operária, clandestinos, quase todos eles eram estudantes 

universitários, na época, eu até coloquei um ou dois, que eram ligados a eles, que 

ficavam na porta das fábricas. Mas eles se arriscavam demais porque eles não eram 

metalúrgicos, eram estudantes universitários. De repente, a polícia pegava na porta 

lá do coisa, ia preso, ia ser torturado, aí, nós criamos no sindicato, através de opinião 

da Conceição, a Imaculada, que era secretária do sindicato, um departamento social 

de pessoas responsáveis por conseguir documentação pra aposentadoria daqueles 

operários, que estavam em condição de se aposentar. Então, ela foi pegando o 

pessoal da Polop, foi colocando lá, fichando eles como pessoal do sindicato, que aí 

eles tinham todo o direito de estar na porta da indústria [risos], procurando o 

operário pra conversar, certo? Então, eles aproveitaram e organizaram aquele 

movimento. O pessoal da AP, a Ação Popular, e da Polop, que organizaram aquele 

movimento grevista, muito bem feito, por sinal. O trabalhador já tava revoltado com 

o governo militar, e todo mundo aceitou, tanto é que foi uma greve pesada, uma 

greve que praticamente toda a indústria metalúrgica de Belo Horizonte participou 

cem por cento, então ficou todo mundo no movimento. E, em decorrência disso, 

começou a haver perseguições né? Nós não fomos afastados do sindicato na época 

[abril de 1968] (Antônio Santana, entrevista ao autor, 25 de março de 2010). 

O dia 22 de abril é marcado pelo debate, assembleia e negociação. O governo 

pressiona os grevistas com a proposta de aumento: 

Depois de ouvir longa explicação do Ministro do Trabalho [Jarbas Passarinho], o 

presidente Costa e Silva autorizou o abono de emergência para os trabalhadores na 

base de 10 por cento, a partir de 1º de maio [...] O ministro, na oportunidade, fez um 



relato ao Presidente sobre a greve dos metalúrgicos em Minas, considerando-a 

ilegal, [...] além de responsabilizar os grevistas por quaisquer estragos nas 

instalações das empresas.
14

 

No dia 24 de abril, o ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, em cadeia nacional de 

rádio e televisão, comunicou “o início da guerra” contra os operários de Contagem: 

da parte do governo, estão esgotadas todas as possibilidades de composição. Se a 

classe operária tem dispositivo militar forte, que continue a greve e prepare os 

grevistas para as consequências que virão, se desafiam o governo, é porque estão 

dispostos a receber a resposta. Este é meu último apelo para que voltem ao trabalho. 

A greve será declarada formalmente ilegal, e as consequências serão a demissão de 

todos os grevistas com a responsabilização criminal dos participantes do movimento 

[...].
15

 

Em carta publicada em jornais de circulação local, o presidente da FIEMG (Federação 

das Indústrias do Estado de Minas Gerais), Fábio de Araújo Motta, e o presidente do Centro 

das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais, Waldir Soeiro Emrich, convocaram os 

trabalhadores a voltarem ao trabalho: 

Dado o caráter ilegal do movimento, fato também reconhecido pelo próprio 

Sindicato dos Trabalhadores, incorrem a todos aqueles que a eles aderiram em 

graves sansões legais. O prosseguimento da greve poderá, assim, levar 

trabalhadores, entre os quais se acham pais de famílias, a difícil situação em suas 

relações de trabalho. As empresas atingidas pelo movimento acham-se, todavia, no 

propósito de receber imediatamente em suas usinas e fábricas todos os que vem 

faltando ao trabalho. Para tanto, contam com amplas garantias das autoridades 

competentes no sentido de que o direito ao trabalho seja livremente assegurado.
16

 

A polícia militar ocupou as ruas da Cidade Industrial e tentou impedir a realização de 

assembleias e aglomerações operárias. Os empresários tomaram a ofensiva e, com a ajuda da 

polícia, passaram a convocar os trabalhadores nas suas próprias casas, sob a ameaça de 

demissão sumária e por justa causa. 

Algumas empresas voltaram a funcionar, mas, mesmo sob forte aparato policial, a 

assembleia dos trabalhadores teve início às 15 horas do dia 24 de abril, na sede do sindicato. 

                                                           
14

 Jornal O Diário, Belo Horizonte, 23 de abril de 1968. 

15
 Jornal Diário de Minas, Belo Horizonte, 24 de abril de 1968, p. 6. 

16
 Jornal O Diário, Belo Horizonte, 24 de abril de 1968. 



Segundo o jornal O Diário, apesar de vigiados e fotografados por agentes do DOPS, os 

operários demonstraram seu descontentamento com aqueles que voltaram ao trabalho.
17

 O 

Sindicato dos Metalúrgicos emitiu o seguinte comunicado: 

Os trabalhadores que estão em greve, reunidos em Assembléia Geral já decidiram 

não aceitar a proposta de reajuste salarial de 10% oferecida pelos patrões. Estamos 

exigindo um aumento mínimo que sirva para compensar os constantes aumentos de 

custo de vida [...] Unidos e firmes saberemos continuar a luta até conseguirmos a 

vitória. Alguns companheiros nossos, pressionados pelos patrões voltaram a 

trabalhar. São poucos esses companheiros [...] Não aceitem as propagandas das TVs, 

rádios e jornais dizendo para os companheiros voltarem ao trabalho. Procure o 

Sindicato para você ter certeza de como se encontra o movimento da greve. As 

notícias falsas são pagas pelos patrões [...].
18

 

A assembleia foi aberta por Antônio Santana, presidente do sindicato, que se mostrou 

decepcionado com a atitude dos companheiros que resolveram voltar ao trabalho. Quanto ao 

movimento, os trabalhadores proclamaram que foi vitorioso, pois, para eles, a greve não 

estava derrotada, mas sufocada pelas ameaças.
19

 

No dia 25 de abril, segundo o jornal O Diário, 80% dos trabalhadores haviam voltado 

ao trabalho.
20

 Os trabalhadores se reuniram às 18 horas, em assembleia, no Sindicato dos 

Metalúrgicos, e decidiram pelo fim da greve e retorno ao trabalho. 

Olha, uma greve [...] a maior pressão de uma greve, a maior possibilidade uma greve 

acabar ela não pode demorar muito, ela tem que ter assim um tempo limitado, tem 

que saber como é que controla este tempo, ela assim de muito tempo ela começa a 

envolver família, já começa a necessidade [...] Umas coisas assim que atrapalha 

muito, como a espécie da fome, então, as necessidades vão assim enfraquecendo o 

movimento, isso é perigoso. Então, vai reduzindo o número de pessoas que 

aguentam aquela situação, que tem persistência, isso vai diminuindo, o perigoso é 

isso, ela não tem tempo de duração nem nada não, mas não pode durar muito não, 

uma greve não pode durar mais que uma semana não (Ênio Seabra, entrevista ao 

autor, 4 de fevereiro de 2010). 

Os trabalhadores retornam ao trabalho com um reajuste de 10%, considerado uma 

vitória, ainda que inferior à reivindicação dos grevistas, que era de 25%, levando-se em conta 

as pressões pelo fim da greve, com base na necessidade material dos trabalhadores, citada 

acima por Ênio Seabra, e também a repressão que impedia a continuação do movimento. 
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Como diz Delsy Gonçalves: “A presença da polícia era grande demais. A repressão na greve 

de abril, como foi um susto pra repressão, então, ela existiu pra poder impedir e pressionar pra 

ela acabar, durar o mínimo possível” (entrevista ao autor, 16 de novembro de 2009). 

Após as pressões e repressões, no dia 26 de abril, os metalúrgicos decidiram encerrar a 

paralisação, pois não havia mais condições de continuar com a greve e, como diz Ênio Seabra: “existia 

um momento que era possível de fazer, existia condições pra isso. Agora, só não existia tanta 

organização assim pra sustentar. Isso é que foi sempre pior no meio do trabalhador, foi isso, condições 

de sustentação” (entrevista ao autor, 4 de fevereiro de 2010). 

A greve, em forma de paralisação e de interrupção ao trabalho, tinha terminado, porém, as 

suas consequências ainda não. Continuava a perseguição e apuração dos envolvidos pelos órgãos de 

repressão, e os trabalhadores discutiam e refletiam sobre o movimento. Para o sindicato e os 

trabalhadores envolvidos na greve, a análise do movimento era positiva. Segundo Delsy Gonçalves: 

[O governo militar] nunca imaginou que fosse lá em Contagem, que fosse o tamanho 

que foi, que tivesse dificuldade pra poder controlar. Porque uma greve do nível de 

repressão que foi, depois que saiu e as fábricas paravam mesmo independente da 

repressão, as pessoas paravam as fábricas, até que chegou um porte de ter quase os 

16 mil trabalhadores parados. O Jarbas Passarinho [...] veio, então assim, num é 

qualquer greve, num conseguia [conter], era uma coisa assim [...] foi uma surpresa 

pra eles muito grande, muito grande, eles não esperavam essa greve. Que eu acho 

que eles não tinham ideia da quantidade de pessoas organizadas que tinha na Cidade 

Industrial espalhadas pra tudo quanto é lugar, entendeu? (Delsy Gonçalves de Paula, 

entrevista ao autor, 16 de novembro de 2009). 
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