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A região e o período abordados neste artigo foram palco de lutas acirradas em busca de 

melhorias de condições de vida de grandes parcelas da população. As elites dominantes foram 

vitoriosas e operaram eficiente apagamento das recordações destas lutas, daí a importância de 

se divulgar este e estimular novos estudos sobre o tema. 

O P.C.B. deve ter funcionado, enquanto organização partidária em Uberlândia, desde 

inícios dos anos 1930. Nelson Cupertino, que segundo monografia de Ricardo P. de Oliveira1, 

teria se filiado ao Partido no ano de sua fundação (1922), em Juiz de Fora, voltou a morar em 

Uberlândia em 1930, compondo com o professor Mário de Magalhães Porto, o irmão deste e 

também professor, Milton Porto, e outros, ativo núcleo de intelectuais de esquerda, com forte 

ascendência entre os jovens. 

 Legalizado o P.C.B., em 1945, organizaram-se comitês municipais em Uberlândia e em 

outras cidades do Triângulo Mineiro, tais como Uberaba, Araguari, Ituiutaba, Canápolis e 

Toribaté (atual Monte Alegre). Cria-se, também, o Comitê de Zona do P.C.B. do Triângulo 

Mineiro, sediado em Uberlândia. O partido estimulou, participou e, muitas vezes, liderou 

importantes movimentos sociais na região. 

           O arrocho salarial e a crescente inflação da época somaram-se à escassez de produtos. 

Com isso, durante os anos 1940, muito se mobilizou contra a carestia e o câmbio negro de 

produtos racionados. As mulheres desenvolveram importante papel nessas lutas, bem como 

nas organizações que buscavam melhorias específicas para os bairros. Sociedade Amigos da 
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Vila Saraiva, Comitê Democrático da Vila Operária, Liga dos Amigos da Vila Carneiro e outras 

entidades congêneres foram criadas. 

            Noêmia Gouveia era militante do P.C.B., bem como seu pai e suas irmãs, Irma e 

Filomena. Foi fundadora e 2ª secretária da Sociedade Feminina Pró-Aquisição do Açúcar, na 

Vila Martins, em 1946. Em 1948, Olívia Calabria, Irma Gouveia e outras mulheres, inclusive a 

vereadora comunista de Araguari Hilda Ferreira, fundaram a Organização Feminina de 

Uberlândia, que tinha por objetivos as lutas por creches, berçários e escolas, bem como pela 

paz2. 

Esta mesma organização se dedicou, em 1951, a realizar o I Congresso Feminino 

Contra a Carestia e Pela Paz. O evento foi proibido pelas entidades policiais, mas não 

desmarcado pelas organizadoras. Em 22 de julho de 1951, são presas por realizarem o proibido 

evento algumas lideranças, inclusive o vereador Roberto Margonari, que foram posteriormente 

enviados para Belo Horizonte.  

No dia seguinte, conforme depoimento de Olívia Calabria, dado a Idalice Ribeiro3 em 

1994, e o de Noêmia, concedido a mim em 2003,4 manifestação pública pela libertação dos 

presos se deparava com aparato policial já reforçado por contingentes de Belo Horizonte e 

Uberaba, próximas à Delegacia, onde se encontravam os presos no dia anterior, e iniciou-se 

confronto físico, revolvido à bala pela polícia. A ex-vereadora comunista de Campo Florido, 

Lucília Soares Rosa e Olívia Calábria são presas por vários dias e, segundo entrevista de Olívia 

Calábria, Noêmia Gouveia foi baleada na perna, mas apesar disto conseguiu empreender 

fuga.5

No período estudado, ocorreram também greves e movimentos reivindicatórios não só 

por aumentos salariais, mas também objetivando a implantação de semana inglesa como 

horário de trabalho. 

ANPUH – XXIII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Londrina, 2005.

2



Os motoristas de caminhão fizeram, por mais de uma vez, greves pela revogação da 

proibição de transporte de passageiros e contra os preços abusivos de combustíveis, vindo a 

obter sucessos parciais em suas lutas. Uma de suas lideranças era o comunista Élson Costa, 

que aqui se formou nas lutas populares e transformou-se em liderança estadual e nacional do 

P.C.B. e, segundo Segatto et al., possivelmente (...) a 11 de janeiro de 1975, são seqüestrados 

e posteriormente assassinados pela repressão Élson Costa e Hiran Pereira, membros do 

Comitê Central do PCB.6

Fato pouco comum ocorrido em Uberlândia foi a intervenção sindical para a remoção do  

diretor de sindicato patronal, que seria comunista, conforme relatado em “Flores do Mal” 7 . 

Alcides Simão Helou era diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Uberlândia, em 1948, 

por apoiar reivindicações do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Uberlândia e, 

principalmente, por denunciar a especulação por parte dos comerciantes atacadistas, foi 

cassado de sua função. 

A questão agrária foi uma das tarefas urgentes para a América Latina na concepção da 

Internacional Comunista de 1920, às quais os comunistas americanos dedicaram por décadas 

especial atenção, segundo Paulo Sérgio Pinheiro.8

Nos anos 1940 ampliou-se muito o plantio de arroz na planície do Triângulo Mineiro. Era 

necessária grande produção para abastecer o crescente mercado regional, bem como Mato 

Grosso e Goiás. Camponeses de várias regiões do Brasil para cá se dirigiram, procurando 

trabalho junto aos latifúndios quer como diaristas, quer como meeiros ou terceiros. Considero 

ter sido o trabalho junto ao campesinato área de concentração de esforços do P.C.B. de 

Uberlândia e região. 

A partir de 1946 várias ligas camponesas foram constituídas na região, destacando-se 

as de Sucupira, Martinésia, Cruzeiro dos Peixotos, entre outras. Apesar de alguns comunistas 
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locais acreditarem ser os primeiros do Brasil, Irineu Luiz de Moraes organizou em 1945 a Liga 

Camponesa de Dumont, como demonstrado na obra de Welch e Geraldo.9

           Canápolis sediaria, em 25 de abril de 1948, um Congresso Nacional dos Trabalhadores 

Rurais, e Noêmia Gouveia, que já estava a serviço do Partido em Belo Horizonte, é mandada 

para auxiliar na realização do evento que acabou não ocorrendo em função da proibição e da 

repressão por parte da polícia. 

           Em 1950, na região da Liga Camponesa de Canápolis, radicalizou-se a luta. Como 

Coelho10 nos conta, os meeiros da fazenda dos ingleses estavam sendo expulsos da terra pois 

os arrozais estavam sendo substituídos por pasto para o gado, que deveria abastecer o 

frigorífico Anglo de Barretos-SP. Segundo orientação partidária, os camponeses passaram a 

arrancar as mudas de capim plantadas e vários deles são presos 

O candidato do P.C.B. à presidência da República, em 1945, teve votação pouco 

expressiva em Minas Gerais, se compararmos com seu desempenho em outros estados. 

Enquanto no Brasil obteve 9,7% dos votos, em Minas atingiu pouco mais de 2% dos sufrágios 

válidos. Yeddo Fiúza obteve, em Uberlândia, 16,4% dos votos e na Zona Eleitoral de Toribaté, 

que compreendia, além da própria Toribaté os municípios de Canápolis, Centralina, Sucuri e 

Flores, espantosos 27,5%, o que significa, respectivamente, a segunda e primeira melhores 

votações alcançadas no estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte a candidatura pecebista 

obtém apenas 7,5% dos sufrágios e em Juiz de Fora, cidade apontada por vários autores como 

berço do P.C.B. mineiro, somente 5,2%. Na cidade de Nova Lima, devido à forte organização 

partidária junto aos operários, registra-se 16,1% dos votos à candidatura de Fiúza, 

caracterizando o terceiro maior desempenho em Minas. 

  Chegou-se às eleições municipais de 1947 com o P.C.B. cassado, mas com seus 

militantes atuando às claras. Vivia-se a chamada semilegalidade. 
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Em Uberlândia, os comunistas abrigados em outra legenda são quatro dos 15 

vereadores eleitos: o médico Virgílio Mineiro, o dentista prático Roberto Margonari, o professor 

e contador Henckmar Borges e o operário Enoque Caldeira de Paiva. 

           Os representantes comunistas pautaram seu trabalho nos esforços de dar ressonância e 

cobertura legal aos mais diversos movimentos sociais, tornando-se verdadeiras linhas auxiliares 

destes 

A direita, reunida na coligação capitaneada pela UDN (União Democrática Nacional), 

tem a maioria na Câmara de Uberlândia e exerce com mão de ferro sua supremacia. Na Ata de 

Instalação,11 de 3 de dezembro de 1947, percebeu-se que a totalidade dos cargos de direção 

da Câmara ficaram com os Udenistas, sendo negado o pedido de urgência à propositura de 

Margonari de envio de repúdio ao processo de cassação dos mandatos dos deputados 

constituintes eleitos pelo P.C.B., que estava tramitando no Congresso Nacional. A repressão 

aos comunistas e aos movimentos populares aumentou em todo o país, não sendo Uberlândia 

e região exceção a isto. Em Nova Lima são assassinados impunemente os operários e 

dirigentes comunistas William Gomes em 1948 e José dos Santos em 1949. O primeiro no 

exercício da vereança e diante de centenas de testemunhas e o segundo em emboscada 

noturna quando voltava de atividade partidária.12

O P.C.B. respondeu a esta situação com mudanças em sua política que o levam a um 

maior isolamento na sociedade. O estreitamento do leque de alianças quase que imposto pela 

situação vigente, somado ao medo gerado pelo aparelho repressivo do Estado, bem como pela 

sua máquina de propaganda, levaram o Partido a vivenciar um declínio acentuado não só em 

seu número de militantes, mas também em sua capacidade de atuação. 

Em 1950, novas eleições municipais foram realizadas e mesmo tendo o P.C.B. em 

Uberlândia atuado em diversos movimentos sociais, diminui-se a votação recebida pelos 
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comunistas. Somente Virgílio Mineiro foi reeleito para a legislatura de 1951/1954, ficando 

Roberto Margonari como seu suplente. 

O P.C.B. existiu em Uberlândia talvez a partir da segunda metade da década de 1920, e 

certamente a partir do início dos anos 1930. De um núcleo inicial de professores e intelectuais 

desenvolveu-se, como verificamos neste trabalho, até tornar-se referência fundamental nas 

lutas dos trabalhadores, confundindo-se até o Partido e os movimentos sociais como se fossem 

um corpo só. Organizado como um partido de quadros, seus poucos militantes constituíram 

uma vanguarda revolucionária com forte poder de atuação junto às massas. Conseguiu-se, com 

isso, uma enorme inserção junto à população, produzindo expressivos movimentos sociais. 

Tornou-se o Partido em significativo canal de expressão para os operários e camponeses na 

política institucional, cenário do qual, até então, estavam totalmente excluídos. 

Nesse contexto, foram formados militantes que vieram a ser quadros dirigentes, tanto 

em âmbito estadual, quanto nacional, como Noêmia Gouveia, que atuou no estado de Goiás e 

em Belo Horizonte e Élson Costa, integrante do Comitê Central, assassinado pela polícia em 

1975. Ao atuarem dessa forma, os comunistas da região atraíram para si a fúria dos setores 

conservadores da sociedade, sendo combatidos pelo Estado e pela classe dominante local, por 

meio da constante combinação de violenta repressão e eficiente campanha publicitária 

anticomunista. 

Radicalizaram sua atuação ao serem expulsos da política institucional e, com isso, 

acabaram por cair em grande isolamento, com o conseqüente declínio de seu poder de 

intervenção na realidade. Entenderam a necessidade da democracia para a construção de uma 

sociedade em que não houvesse exploração do homem e também a relevância de se construir 

um poderoso partido de massas. Em suma, tiveram seus projetos políticos derrotados em curto 

prazo, mas seu exemplo de dedicação à humanidade não será esquecido. 
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