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RESUMO As relações sociais em Minas Gerais, nos anos 50, são mar-
cadas pela contradição. Ao mesmo tempo em que o projeto de desen-
volvimento conseguia unir interesses de categorias sociais diversas, o
conflito se manifestava nos movimentos grevistas e nas explosões popu-
lares. Nessa trajetória, os trabalhadores vão se constituindo enquanto
classe.

ABSTRACT In the fifties social relations in the State of Minas Gerais
were characterized by contradiction. While the development project was
able to unite the interests of varied social categories, conflict was mani-
fested in strikes and popular social upheavaes. In this process workers
begin to constitute a class.

A complexidade das relações sociais e a diversidade da classe tra-
balhadora são características do século XX que estão intimamente rela-
cionadas com a trajetória dos trabalhadores brasileiros nos últimos de-
cênios. Em Minas Gerais, a configuração social dos trabalhadores ao
longo dos anos se fez através de sucessos e fracassos, de aceites e
recusas, de resistências e cooperações. A relação entre trabalhadores,
de um lado, e governo e empresários, de outro, nos anos 50, foi profun-
damente contraditória, mesclando relações cordiais e conflitos explíci-
tos. Uma aparente cordialidade indicava, em alguns momentos, uma con-
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vergência de interesses, principalmente quando o objetivo voltava-se
para a industrialização do estado, vista como o caminho capaz de retirar
Minas do atraso e, ao mesmo tempo, de elevar o padrão de vida e au-
mentar o poder aquisitivo da população.

Esta aparente cordialidade é substituída pelo conflito quando os in-
teresses divergentes se manifestam como expressão de classe. Os tra-
balhadores vêm construindo a sua configuração social ao longo dos anos,
como fruto de experiências, de sucessos e fracassos. Nessa trajetória,
mesclam-se movimentos de resistência com conivências e cooptações.

O historiador inglês E .P. Thompson nos chama a atenção para um
conceito dinâmico de classe social1 . Para ele “a noção de classe traz
consigo a noção de relação histórica ...A relação precisa estar encarna-
da em pessoas e contextos reais”. É no decorrer do processo histórico,
quando os indivíduos vão ocupando o seu papel no sistema de produ-
ção, que eles se identificam com outros homens em termos de experiên-
cias e valores. São experiências comuns que dão sentido social a um
agrupamento de pessoas, cuja identidade de interesses as distinguem
de outros grupos e de outros interesses. As experiências dizem respeito
a tradições, sistemas de valores, idéias e formas institucionais que, vi-
venciadas historicamente, constituiriam a consciência de classe, aquilo
que impulsiona os trabalhadores a agir e a comportar-se como tal.

A partir desse pressuposto, torna-se possível analisar a prática coti-
diana dos trabalhadores, que tanto aceitam, como recusam as transfor-
mações. Tanto cooperam com o poder público constituído, quanto resis-
tem às suas determinações e interferências. Tanto aplaudem as mudan-
ças tecnológicas introduzidas no processo de trabalho, quanto negam o
próprio trabalho porque instrumento de exploração.

Nos anos 50, um projeto de industrialização conclamava a união de
todos para o “engrandecimento do Estado”, visto como sinônimo de de-
senvolvimento econômico e progresso social. Juscelino Kubitschek al-
cançou o governo de Minas com a proposta do binômio “energia e trans-
portes”, considerados então os setores menos desenvolvidos. A propos-
ta de um programa básico de aumento do potencial hidrelétrico e de
melhoria do setor de transportes possibilitaria o desenvolvimento da in-
dustrialização e o escoamento da produção mineira. A industrialização
significaria o início de um “novo tempo” e de uma “nova mentalidade” e
este novo exigia soluções para os problemas primordiais de deficiênci-
as de estradas e de eletricidade, impulsionando a economia mineira de
tal forma que o resultado seria a elevação do padrão de vida da popula-

1 Cf. THOMPSON, E. P.. A Formação da Classe Operária Inglesa. 2.ed.,Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1987,v.1,pp. 9 – 11. Um dos valores do autor reside nos caminhos que ele apontou, para os historia-
dores, resgatando práticas sociais de sujeitos históricos muitas vezes desconsiderados pela histori-
ografia.
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ção, traduzido em saúde, educação, consumo, lazer. Desta forma, pro-
jetava-se uma realidade em que a distribuição da riqueza seria o resulta-
do natural do crescimento econômico e da industrialização.

Nesse ponto havia uma perfeita sintonia entre governos, federal e
estadual, ao colocar o “homem” como centro dos esforços para a con-
cretização do processo industrial. Vargas, na Mensagem ao Congresso
Nacional, apresentada em 1951, estabelecia a relação entre política eco-
nômica e melhoria das condições de vida:

O que preconizo é uma política ampla de bem-estar apoiada no
desenvolvimento orgânico dos alicerces da economia do País, e
cuja finalidade imediata e precípua será levar ao povo, que traba-
lha e produz, o mínimo a que tem direito elementar, para uma exis-
tência de tranqüilidade econômica e paz social.

Juscelino, no governo mineiro, em palestra pronunciada em 19522 ,
recupera a mesma lógica de causa e efeito, em que o desenvolvimento
social aparece como conseqüência do econômico:

... estou em busca permanente de todos os meios possíveis para
garantir aos mineiros melhores condições de vida, no que respeita
à alimentação, à moradia e ao conforto pessoal. A chave principal
desse problema está, em verdade, no aumento da produção, mas
esse não se processará sem que tenhamos primeiramente resolvi-
do os problemas graves de energia e de transportes, que são os
dois grandes propulsores do trabalho. O binômio energia e trans-
portes é o golpe audacioso com que interromperemos, de uma
vez e para sempre, este círculo vicioso e pernicioso, dentro do
qual o mineiro se agita impotente, sem produzir mais porque não
tem meios e sem ter meios porque não produz mais.

Nesse projeto, empresários e trabalhadores se inserem reivindican-
do ações concretas que contemplassem seus interesses de classe. Do
governo, os empresários cobravam condições efetivas para a liberdade
de produzir, diminuindo sua interferência no processo econômico. Liber-
dade que significaria também “direito de trabalho livre” para os produto-
res, implantando a democracia econômica para a empresa privada e
destituindo a estrutura autoritária do governo “que aniquila os recursos
do produtor, amesquinha a sua dignidade e procura destruir a sua razão

2 Palestra proferida em 16/5/52. In: KUBITSCHEK, Juscelino. Palestras dirigidas ao povo mineiro pelo rádio em
1951-1952. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1953, p. 72.
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de ser”3 . Ao mesmo tempo, comungavam com o governo uma visão
unitária de sociedade , pautada no “espírito de concórdia”, na “conduta
patriótica”, no “desprendimento”, tanto de trabalhadores como de em-
pregadores, bases de uma “justiça social” que se construía no Brasil.

Os conceitos que norteavam a construção de uma sociedade sem
conflitos, em que o homem deveria ser a meta última a ser alcançada,
repetiam-se nos discursos políticos, independente da coloração parti-
dária. Os partidos políticos, junto com o Poder Executivo, expressavam,
no discurso, uma possibilidade de maior igualdade social, que não cor-
respondia às realidades cotidianas dos trabalhadores, mas que acena-
va sempre para o futuro, não previsível, com a concretização das mu-
danças prometidas. Quando candidato ao Senado, em 1954, Benedito
Valadares, presidente do Partido Social Democrático em Minas Gerais,
em pronunciamento dirigido aos trabalhadores, na Rádio Guarani, assim
se expressou:

Nosso país está atingindo seu amadurecimento político e econô-
mico. Já se compreende que o operário não é máquina de traba-
lho, do qual se tira tudo, sem quase nada lhe dar em retribuição.
Ele tem as mesmas necessidades materiais e espirituais dos favo-
recidos pela fortuna. E estes sabem que não se pode tirar nada de
nada, que o pão cresce com o fermento e que a relva se enriquece
com o adubo. Não pode haver melhoramento para o trabalhador
se não existir a riqueza, mas esta de nada vale, se acumulada à
custa de misérias e lágrimas. Trabalho e capital constituem bens
sociais e seu equilíbrio é condição essencial para que esses bens
sejam empregados em benefício de todos. Assim tem entendido
as mais civilizadas nações do mundo.4

A recuperação de alguns conceitos básicos, correntes nos pronun-
ciamentos de autoridades políticas e representantes dos empresários,
torna-se fundamental para entendermos o significado da Nação que se
queria construir: uma sociedade onde o progresso era o objetivo a ser
alcançado; onde a paz social era o substitutivo do conflito; onde empre-
gados e empregadores teriam como meta o bem comum e como fim a
elevação do país à categoria de desenvolvido. O primeiro desses con-
ceitos era o de “classes laboriosas”: ele unia operários e patrões sob a
categoria trabalho, atributo tanto de uns como de outros, estabelecendo

3 “Liberdade para produzir”. O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 18 fev. 1956, pp. 80-1. Discurso do Presidente da CNI,
deputado Augusto Viana, no Fórum Econômico de Minas Gerais.

4 “O Sr. Benedito Valadares fala aos trabalhadores mineiros”. Estado de Minas. Belo Horizonte, 29 set.1954,
p.3.
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um princípio de igualdade entre empregados e empregadores. Esse
conceito se complementava em outro, o de “democracia social”, como
“adoção de medidas adequadas à progressiva abolição de todos os
privilégios que se contrapõem ao bem estar coletivo”5 , que acenava para
a possibilidade de participação de todos no desenvolvimento nacional,
competindo ao governo “preservar os direitos fundamentais e abolir os
privilégios injustos”.

Ao conceito de democracia se associava o de “justiça social”, repre-
sentando uma ordem social mais homogênea:

A justiça social representa a inspiração suprema, porque tende a
eliminar as desigualdades iníquas, a atenuar as diferenças das
condições e a criar um nivelamento inicial capaz de oferecer a
todos as mesmas oportunidades. A livre iniciativa é um reflexo do
princípio de liberdade, sem o qual o indivíduo, oprimido nos seus
movimentos legítimos, acaba por anular seus impulsos fecundos e
reduzir-se a unidade automática, vazia da divina essência que o
enobrece. A valorização do trabalho é o honesto reconhecimento
de um lado do mundo moderno que, retificando a idéia de proprie-
dade como fonte exclusiva dos direitos, inclui, também, o trabalho
como base da ordem jurídica e título legítimo para a conquista dos
bens da vida.6

Justiça social, liberdade de iniciativa e valorização do trabalho fun-
cionaram como princípios justificadores e perpetuadores das relações
sociais capitalistas na medida em que elevaram a propriedade privada
à condição de requisito básico do sistema, em que a promessa de opor-
tunidades iguais anulava os aspectos negativos da desigualdade.

Liberdade, igualdade e propriedade são esteios do liberalismo. Ao
mesmo tempo que “escondem” realidades concretas de trabalho e de
vida, possibilitam acenar com a probabilidade de uma sociedade cor-
porativa, onde todos têm os mesmos direitos e deveres e se unem em
vista de um fim comum. Se entendemos a realidade social como com-
plexa, deixando de perceber empresários e trabalhadores como com-
partimentos estanques, fechados em si mesmos ou em luta aberta entre
si, é possível ter uma outra visão sobre a prática cotidiana desses agen-
tes sociais. Nela, os trabalhadores podem aceitar ou recusar, serem co-

5 “Democracia social, trabalhismo produtivo e nacionalismo cooperativo”. Entrevista com Juscelino Kubits-
chek. Manchete. Rio de Janeiro, 24 dez. 1955, p. 54.

6 Discurso do Governador Milton Campos na sessão inaugural da II Conferência Nacional das Classes Produ-
toras. “Justiça social, liberdade de iniciativa e valorização do trabalho”. Folha de Minas. Belo Horizonte, 26 jul.
1949, p.3.
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optados ou resistir, sem que isto signifique fragilidade ou ausência de
consciência de classe.

Foi na complexidade da conjuntura brasileira dos anos 50 que os
trabalhadores mineiros foram construindo sua trajetória. No espaço fa-
bril e no espaço urbano, as resistências foram mais perceptíveis porque,
interrompendo o trabalho, atacando a produção ou revoltando-se contra
a alta do custo de vida, os movimentos exibiam uma imagem de classe e
conseguiam resultados, nem sempre duradouros, no confronto que se
estabelecia entre os interesses divergentes. Nesse período, inúmeros
movimentos grevistas aconteceram em Minas Gerais, tendo nas ques-
tões salariais e nas condições de trabalho seus motivos básicos. A mai-
oria deles foi deflagrada por categorias profissionais específicas ou em
determinadas empresas, como foi o caso da Companhia de Morro Ve-
lho. Talvez o movimento de 1954, convocado pelo Congresso dos Traba-
lhadores Mineiros, seja o que fuja a essa regra, apresentando um caráter
mais global, em função da causa que o motivou: o não cumprimento dos
novos índices do salário mínimo decretado naquele ano. Foi uma greve
de curta duração, de 16 a 21 de agosto, que contou com a interferência
do governo do Estado, defendendo o decreto de primeiro de maio e
garantindo seu cumprimento pelos empregadores. Trabalhadores do setor
de transportes (incluindo transporte coletivo urbano, motoristas de ca-
minhão, aeroviários e funcionários das estradas de ferro), bancários e
operários das indústrias siderúrgicas e metalúrgicas foram os que mais
se manifestaram. Algumas das greves não tiveram seus limites no esta-
do, eram greves nacionais com a participação dos trabalhadores minei-
ros.

Ao lado dos movimentos paredistas, outras manifestações, não-or-
ganizadas, trouxeram também à tona problemas sociais urbanos que
afetavam a população e ultrapassavam as questões do trabalho. Essas
manifestações descortinaram as condições de vida nas cidades, emer-
gindo de um descontentamento geral contra a carestia e eclodindo mo-
tivadas por uma alta de preços específica, como, por exemplo, dos trans-
portes coletivos. Essas altas serviam de estopim para a exteriorização
de um descontentamento até então latente, ligado ao cotidiano de uma
parcela da população urbana, que enfrentava problemas com a mora-
dia, com o preço do transporte coletivo, com o abastecimento dos gêne-
ros alimentícios. Em Minas, o protesto mais importante aconteceu em
Uberlândia, no Triângulo Mineiro, quando, em janeiro de 1959, a cidade
foi palco de uma revolta popular, conseqüência da carestia que vinha
marcando a vida econômica brasileira.

A estes movimentos faltava a organização, entendida como a pre-
sença de sindicatos, partidos ou associações capazes de liderar e cen-
tralizar as lutas, o que fez com que fossem desconsiderados por parte
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da historiografia. Como são grupos heterogêneos que se manifestam,
que não podem ser identificados com os operários urbanos, encontran-
do-se no seu interior tanto trabalhadores fabris como pequenos proprie-
tários e comerciantes, estudantes, desempregados e mendigos, o elo
que os une é a insatisfação momentânea que é canalizada para uma
forma de pressão conhecida como “quebra- quebra”.

Essas “perturbações periódicas” se dirigem normalmente para pro-
blemas e alvos específicos, mas nem por isso deixam de ser eficazes. A
afirmação de Hobsbawm, contida no texto “Devem os pobres se organi-
zar?”7 , bem que poderia ser aplicada nesta conjuntura que o Brasil vivia
nos anos 50:

... é por vezes verdadeiro que movimentos organizados e solida-
mente estruturados são menos eficazes na mobilização da insatis-
fação coletiva do que movimentos soltos e sem estruturação. Es-
tes últimos podem não durar, mas, enquanto duram, podem ser
extraordinariamente influentes, exatamente graças à sua capaci-
dade de apreender e propagar um estado de espírito em um mo-
mento crucial, com o objetivo de descobrir e assegurar aquele
consenso espontâneo, entre os militantes e as massas, que pro-
duz a ação coletiva.

Movimentos, como o de Uberlândia em 1959, aconteceram porque,
de alguma forma, existiam brechas no sistema para a sua eclosão. O
Estado estabelecia os limites em que os protestos podiam acontecer,
com o uso da força policial e da lei e, à medida que as manifestações
incomodavam, “concessões” eram feitas em nome da conciliação ou da
harmonia de interesses entre o Estado e as classes sociais.

Ao lado do protesto, outras ações e vivências marcaram as relações
entre as classes sociais. A atuação das organizações sindicais, consi-
derando as características que possuíam, derivadas da legislação tra-
balhista de Vargas, oscilava entre movimentos grevistas e aproximação
com o Estado e com o empresariado, como formas de expressão das
reivindicações operárias.

O primeiro de maio foi, das celebrações oficiais, a que mais simboli-
zou essa política de aproximação entre os trabalhadores e o Estado.
Demonstrando uma vontade legalista e uma certa confiança nas autori-
dades, as organizações sindicais aproveitavam a oportunidade para tor-

7 Hobsbawm, Eric J.. Mundos do Trabalho: novos estudos sobre a história operária. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1987. No texto “Devem os pobres se organizar?” o autor tece comentários sobre o livro de Piven e Cloward,
que enfoca os “movimentos dos pobres nos Estados Unidos durante as décadas de 30 e 60.” PIVEN, Francis
Fox e CLOWARD, Richard. A Poor People’s Moviments: why they succeed, how they fail. Nova York, 1977.
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nar pública as suas reivindicações. Transformada em festa cívica, o pri-
meiro de maio significava, também, um ato político deliberado, que se
inseria na experiência da classe operária e que se transformava em es-
tratégia para propostas de reformas sociais que resultariam em melhoria
das condições de vida e de trabalho. As representações sindicais elegi-
am, nessas comemorações, os poderes públicos como interlocutores
que, presentes, respondiam com a possibilidade de mudanças nas rela-
ções de trabalho.

Se, de um lado, governo e empregadores tentaram absorver o pri-
meiro de maio, transformando-o de manifestação em festa, de outro, a
dimensão política dada a ele pelos trabalhadores foi preservada na me-
dida em que se conservou a data como meio de pressão e de encami-
nhamento das suas reivindicações. As comemorações do “Dia do Tra-
balho”, acontecido em Belo Horizonte, em 1957, exemplifica essa postu-
ra. Transformado em comício, com a presença de representantes do
governador Bias Fortes, de políticos, de delegados sindicais e de traba-
lhadores, as festividades serviram de espaço para que os delegados
sindicais abordassem as questões trabalhistas que, naquele momento,
afetavam os trabalhadores. O Sr. Raimundo Lelis, presidente da Confe-
deração dos Trabalhadores na Construção Civil, aproveitou a oportuni-
dade para fazer a leitura de um documento encaminhado ao Presidente
da República e ao Ministro do Trabalho, contendo reivindicações dos
mineiros8 . Dentre elas:

1º- aposentadoria com 55 anos de idade e 30 anos de serviço,
abono de família de 10 por cento sobre o salário mínimo;
2º- salário móvel e profissional;
3º- revogação do decreto 9070 que regula as greves;
4º- Justiça do Trabalho, sua aplicação em Belo Horizonte e mais
rápido andamento ao projeto que cria sete novas juntas de conci-
liação e julgamento em Minas.

Preocupados com a participação de políticos e daqueles que as
entidades organizadoras denominaram “falsos trabalhadores”, os sindi-
catos tentaram cercear as presenças nas comemorações do dia do tra-
balho, visando preservar o controle nas mãos das entidades sindicais.
Em 1959, foi tomada a decisão de limitar a participação no comício pro-
gramado para a Praça 1º de Maio9 . Além dos representantes dos indus-

8 “Reivindicações dos operários no comício de anteontem”. Estado de Minas. Belo Horizonte, 3 maio 1957,
p.10.

9 “Os operários não querem políticos nas celebrações do dia do trabalho”. Estado de Minas. Belo Horizonte, 25
abr. 1959, p.8.
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triários, bancários, estudantes, comerciários, moradores das vilas e bair-
ros proletários, a programação incluiu apenas os pronunciamentos do
prefeito de Belo Horizonte e do governador do estado. A tentativa de
reformulação preservava, assim, o vínculo que unia as organizações sin-
dicais com o poder público, visto como o caminho através do qual as
reivindicações operárias poderiam se concretizar. Os efeitos dessa ação
foram limitados, na medida em que tanto os trabalhadores como os po-
líticos viam no evento uma oportunidade de manifestação externa de
suas intenções, selando publicamente uma “aliança” que, esperava-se,
rendesse frutos no futuro, através de mudanças nas relações de traba-
lho ou através do voto.

Entre os políticos, a figura que, talvez, mais tenha simbolizado essa
política de aproximação entre governo e trabalhadores foi a do Sr. Amé-
rico René Gianetti. Em março de 1950, quando era Secretário da Agri-
cultura, Indústria, Comércio e Trabalho do governo de Minas, diversas
confederações, federações e sindicatos prestaram a ele uma homena-
gem em reconhecimento à sua obra administrativa no estado. Os pro-
nunciamentos feitos pelos representantes sindicais destacaram a atua-
ção de Américo René Gianetti “visando o bom entendimento entre as
classes empregadoras e salariadas, revelando-se sempre o amigo de
todas as horas dos trabalhadores mineiros, com eles identificando-se
nos seus justos movimentos de reivindicação”10 . O homenageado, em
seu discurso, devolveu aos trabalhadores as referências elogiosas, res-
saltando o papel deles na vida econômica e social do país, frisando
ainda a preocupação do governo Milton Campos com o bem-estar do
proletariado.

Esta não foi uma manifestação isolada, ao contrário, repetiu-se em
outras oportunidades, com características semelhantes. Ressaltava-se
a construção de uma realidade estadual, ao nível da retórica, semelhan-
te à elaborada para a nação brasileira, em que caberia ao governo valo-
rizar o trabalhador, integrando-o na vida econômica e social do país. Era
como se um “pacto social” estivesse estabelecido, com os trabalhado-
res, de um lado, cumprindo o seu papel na edificação do progresso do
país e, de outro, o governo e os empresários reconhecendo o esforço
desses trabalhadores, retribuindo com a legislação social, com a pro-
messa de emprego e salários adequados, uma política de assistência
social voltada para o atendimento médico e odontológico e qualificação
de mão-de-obra, dentre outros. Com este pacto, o conflito entre empre-
gados e empregadores adquiria uma conotação de excepcionalidade,
dentro da harmonia que deveria caracterizar as relações sociais.

10 “Os trabalhadores homenageiam o Sr. Américo Gianetti” . Estado de Minas. Belo Horizonte, 3 mar. 1950, p.3.
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O universo simbólico da Nação una adquiriu o seu pleno significado
quando a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a Im-
prensa Mineira e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Industri-
ais – seção Belo Horizonte – se uniram, em 1960, para prestar uma ho-
menagem ao presidente Juscelino Kubitschek, concedendo a ele o título
de “Trabalhador nº1 do Brasil”11 . Aliás, título que o presidente deu a si
mesmo em diversas oportunidades: em setembro de 1960, ao visitar Bra-
sília em obras, falando de cima de um caminhão aos trabalhadores, co-
locou-se em pé de igualdade com todos eles usando a expressão “so-
mos todos candangos”; quando das comemorações do dia do trabalho
no Rio de Janeiro, referiu-se a si mesmo como “homem do povo” e à sua
“qualidade de trabalhador”. Essa postura se inseria na construção da
realidade harmônica, em que as “classes laboriosas”, patrões e empre-
gados, se uniriam em busca da emancipação econômica, sinônimo de
desenvolvimento, produtividade e justiça social.

Um outro lugar onde a relação governo, empresários e trabalhado-
res pode ser percebida enquanto contradição são os Congressos dos
Trabalhadores do Estado de Minas Gerais. De 1945 a 1952 aconteceram
sete Congressos , em Belo Horizonte e em cidades do interior como Juiz
de Fora, Uberaba, Barbacena e São João del Rei. As posições defendi-
das nesses eventos, posições de caráter reformista na maioria das ve-
zes, e as homenagens prestadas às autoridades convidadas, confirmam
o percurso contraditório das organizações sindicais em Minas Gerais,
que sempre cultuaram uma aproximação com o Estado e com a Igreja.

O Estado sempre se fez representar nesses Congressos nas figuras
dos governadores e de seus secretários e, em 1952, do próprio presi-
dente da República, Getúlio Vargas, que em seu discurso de abertura
ressaltou o fato dos trabalhadores mineiros encontrarem-se “à frente do
movimento trabalhista brasileiro”, ao proporem um fórum de debates
amplo, imparcial e construtivo sobre os problemas do Estado. O objetivo
era ressaltar a índole pacífica dos trabalhadores e o caminho da concili-
ação na resolução dos conflitos que pudessem surgir, provenientes da
diversidade de interesses dos grupos sociais.

A Igreja foi outra presença constante. Seus representantes figura-
vam no rol das autoridades convidadas e ela chegou mesmo a encami-
nhar documentos solicitando apoio dos trabalhadores às questões de-
fendidas pela instituição. No Congresso de Juiz de Fora, em 1951, foi
aprovada, como resolução, a tese esposada pelos bispos brasileiros,
intitulada “Manifesto do Episcopado sobre o movimento internacional e
nacional”, em que a questão social era tratada do ponto de vista da

11 “O Sr. Juscelino Kubitschek receberá o título de Trabalhador nº1 do Brasil”. Estado de Minas. Belo Horizonte,
29 jun. 1960, p.4.
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Igreja. Consoante com a conjuntura do pós-guerra, a Igreja questionava
os regimes totalitários e o partido único, porque eram contrários ao bem
comum e, acompanhando Pio XII, defendia a forma democrática de go-
verno, a única capaz de transformar o indivíduo em cidadão. Entre os
direitos do cidadão, encontrava-se o trabalho, como fonte de bem estar,
e a sua remuneração deveria corresponder às necessidades da pessoa
humana. Alertando para os possíveis desvios na garantia desse direito,
o Manifesto do Episcopado afirma:

As empresas industriais não deveriam esquecer que não é apenas
o capital empregado que lhes permite prosperar, mas também o
trabalho de seus operários. Não seria, pois, razoável, que estes
tivessem, além do justo salário, a distribuição eqüitativa ou partici-
pação proporcional nos lucros das mesmas? Numa ordem social
bem estruturada, a remuneração do trabalho deveria proporcionar
ainda o acesso à propriedade particular de bens móveis e imó-
veis, quando possível, a todo operário econômico e honesto. A
propriedade particular, com as limitações sociais que a exigência
do bem comum impõem é direito natural da pessoa humana, ga-
rantia de segurança e defesa de sua liberdade, ameaçadas até a
escravidão pela total dependência econômica12 .

Mais do que com o trabalhador urbano, o episcopado estava preo-
cupado com a situação das populações rurais, para quem a legislação
social inexistia, e a situação de miséria e desamparo comprometia a
concretização da dignidade humana. As referências ao justo salário, à
participação no lucro das empresas, ao acesso à propriedade aproxi-
mavam a Igreja das reivindicações operárias e, embora não fossem indi-
cados por esta os caminhos para a concretização dessas reivindica-
ções, elas só poderiam se efetivar em uma economia capitalista que
assegurasse o direito à propriedade e à liberdade de produzir. Nesse
sentido, a Igreja apenas propunha a necessidade de reformas que trou-
xessem melhorias nas condições de vida e de trabalho dos trabalhado-
res brasileiros, reafirmando as propostas levadas pelos diversos repre-
sentantes sindicais aos Congressos dos Trabalhadores do Estado de
Minas Gerais.

Com pequenas variações, as teses aprovadas nos Congressos apre-
sentaram um elemento de continuidade, repetindo-se nos diversos en-
contros e demonstrando que as organizações sindicais tiveram um pa-
pel limitado no encaminhamento das questões trabalhistas. As relações

12 “Manifesto do Episcopado sobre o movimento internacional e nacional”. In: VI Congresso dos Trabalhadores
do Estado de Minas Gerais. Anais. Juiz de Fora, Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1952, p. 119.
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sociais marcadas, a nível do discurso, pelo equilíbrio, são trabalhadas
na perspectiva da harmonia pelos empresários e reforçadas pelas orga-
nizações sindicais, na medida em que estabelecem o poder da lei e do
Estado como os caminhos para a concretização das suas reivindica-
ções. Embora os movimentos grevistas e as manifestações populares
sirvam para desmistificar essa construção, é preciso reconhecer que ela
cumpriu um papel importante na elaboração da imagem do mineiro como
pacífico, trabalhador, artífice do progresso da Nação.

Desta forma, conciliação, e resistências13  se mesclam nas relações
que se desenvolvem entre governo, empresários e trabalhadores. Às
vezes cordiais, às vezes conflituosas, estas relações devem ser analisa-
das historicamente, na tecitura do cotidiano, nas vivências, nas propos-
tas e nos caminhos utilizados para a luta, deixando de ver as classes
sociais como compartimentos estanques, em constante conflito aberto
entre si, e desconhecendo outras práticas sociais tão reais quanto as
greves.

13 Para um aprofundamento deste tema ver: CARDOSO, Heloisa Helena Pacheco. Conciliação, reforma e resis-
tência: governo, empresários e trabalhadores em Minas Gerais nos anos 50. São Paulo: FFLCH/USP, 1998
(Tese de Doutorado).


