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O artigo aborda a chacina de operários ocorrida em 1963 na portaria da Usiminas, usina
siderúrgica situada na cidade de Ipatinga-MG. O Massacre da Usiminas é interpretado por
meio da análise do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e suas respectivas relações
políticas e sociais, principalmente no que se refere ao movimento operário na época. O estudo
tem como fundamento o processo de acumulação primitiva de capitais e seus processos
inerentes de disciplinamento da força de trabalho. Portanto, discute-se o tema não sob os
aspectos particulares do evento no Vale do Aço mineiro, mas como uma expressão do
momento histórico em que o país se encontrava nos anos de 1960 e suas devidas relações com
o movimento conspiratório de 1964.
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INTRODUÇÃO

Ao olharmos para o desenvolvimento do capital no Brasil durante os anos de 1960,



podemos observar um condensamento das suas contradições nesse período. A década se inicia

com o governo JK, ainda assentado no pacto populista, passa por uma severa crise, a partir de

1962, é marcada em 1964 pelo golpe empresarial militar, vivencia a irrupção das greves em

1968 e termina com uma repressiva ditadura.

Diversas contradições vieram à tona neste período, cujas resoluções, ou tentativas,

impactaram profundamente os rumos do país. Na esteira dos acontecimentos, destacamos um

devido à relevância e caráter elucidativo: o Massacre da Usiminas, que deixou, ao que tudo

indica, dezenas de mortos e centenas de feridos. Esse episódio fatídico ocorreu na portaria

principal da Usiminas, no então distrito de Ipatinga, em outubro de 1963. Na contramão da

relevância dos fatos, há poucos trabalhos sobre o episódio e muitas questões ainda estão por

ser investigadas.

O que se propõe com esse texto é levantar algumas questões sobre as causas que

levaram os policiais a atirarem contra uma manifestação operária por melhores condições de

trabalho e de vida. Para tanto, nos voltamos para a história do processo de colonização do

Vale do Rio Doce, à luz da teoria da acumulação primitiva de capitais desenvolvida por Marx,

em O Capital, e o processo de disciplinamento da nascente classe operária para atender às

necessidades do desenvolvimento capitalista no Brasil.

A construção da Usiminas, uma enorme usina produtora de aços planos, material

necessário a muitos ramos produtivos, se insere em um contexto de desenvolvimento de uma

nova articulação entre os departamentos produtivos inseridos na economia nacional e os

capitais internacionais. No entanto, este modelo já entra em crise por volta de 1962, trazendo

danosas consequências para a economia como um todo e em particular para os trabalhadores.

O massacre, portanto, se insere no rol de respostas que as classes dominantes brasileiras, em

conluio com seus aliados internacionais, deram para a crise, entre as quais a mais relevante foi

o golpe que instaura a ditadura empresarial militar em 1964. A partir de então, os esforços

para o relançamento da acumulação de capitais (e seu principal motivador, o lucro) vão ser

jogados nos ombros da classe trabalhadora, através do arrocho salarial e da repressão.

Por fim, os condicionantes que fizeram com que os policiais tomassem a decisão de

puxar o gatilho podem ser buscados na teoria do processo conspiratório, desenvolvida pela

Escola Superior de Guerra, nas instituições e vínculos estabelecidos para a implementação do

golpe empresarial militar de 1964 e na reorganização do movimento operário no Brasil.

O MASSACRE DA USIMINAS



Descrever os processos que constituíram o assassinato de, ao que tudo indica, dezenas

de trabalhadores, na portaria principal da siderúrgica Usiminas em Ipatinga, Minas Gerais,

será sempre um trabalho de grande fôlego, entretanto, tentaremos fornecer uma perspectiva,

mesmo que ampla, dos acontecimentos que circundam os dias 06, 07 e 08 de outubro de 1963.

As quatro maiores formulações sobre o tema são de Pereira (1984), Tuler (2007), Freitas

(2008) e Silva (2013) e tentaremos apontar suas principais contribuições e discutir suas

conclusões.

O que entrou para a história como Massacre de Ipatinga1 foram os eventos que se

desenvolveram a partir da noite do dia 06 de outubro de 1963, mas o primeiro evento

marcante, apontado pela literatura, foi uma assembleia referente à campanha salarial dos

metalúrgicos. O clima era tenso, pois a inflação era alta e os operários, ao discutirem a

questão, comparavam os reajustes oferecidos por outras empresas e as condições de vida em

Ipatinga (FREITAS, 2008; TULER, 2007).

Na noite do dia 06, um grupo de operários deixava a Usina quando são obrigados,

pelos vigilantes, a ficarem em fila para serem revistados, prática então recorrente nas portarias

da empresa. Chovia muito e os trabalhadores já estavam indignados com os ditames da

Usiminas. O corpo de vigilantes executava os procedimentos com bastante truculência e

desaforos. Um destes operários, Rodir Rodrigues2, operador de laminador, tem a carteira de

identidade retida pela vigilância sem muitas explicações, o que deixa a situação ainda mais

complicada. Segundo Freitas (2008), passam pelo local, neste momento, quatro policiais

militares e os vigilantes tentam entregar o trabalhador à polícia. Rodir foge do local e é

perseguido pelos policiais e pela vigilância. Quando o alcançam, é espancado e enviado para

o galpão do Serviço de Vigilância da Usina. Os outros operários deixam o local “revoltados,

gritando palavras contra os policiais e os vigilantes e ameaçando retornar no dia seguinte”

(TULER, 2007, p. 49). Cerca de duas horas depois, os dois soldados da cavalaria, que

estavam na represália aos operários na portaria, vão fazer ronda no bairro Santa Mônica.

Neste bairro, havia dois alojamentos de operários, o Chicago Bridge e o Santa Mônica. Os

policiais são expulsos pelos trabalhadores, depois de um tumulto, e ameaçam voltar com

1 A denominação dos acontecimentos de outubro de 1963 em um distrito da cidade de Coronel Fabriciano como
"Massacre de Ipatinga" se deu a partir da primeira publicação sobre o assunto em 1984 por Carlindo Marques
Pereira. Porém, a cidade de Ipatinga só existirá formalmente a partir de abril de 1964. O espaço físico onde
ocorreram os acontecimentos daquela semana eram de propriedade da Usiminas e ou do governo federal, na
medida em que a portaria principal da usina ficava às margens de uma rodovia federal. Assim, a denominação
do ocorrido como Massacre de Ipatinga, de certa forma, oculta parte da história já em sua denominação.
Utilizaremos a denominação de Massacre da Usiminas.

2 No livro de Tuler, o operário que é chamado por Freitas e Silva como Rodir Rodrigues é chamado de Odir
Rodrigues (p. 48).



reforços para se vingarem. Barricadas são erguidas na entrada do Santa Mônica e os

trabalhadores se aglomeraram atrás delas. Os policiais, ao não conseguirem invadir o Santa

Mônica, arrombam o Chicago Bridge e atacam os trabalhadores ali mesmo. Os relatos do

Inquérito Policial-Militar, de 1963, sobre o Massacre detalham os atos de extrema crueldade

por parte dos policiais. Cerca de 300 trabalhadores tentam subir para o Santa Mônica, mas

acabam presos e levados para o galpão do Serviço de Vigilância da Usiminas. As prisões

foram realizadas de forma violenta e vários trabalhadores ficaram feridos (TULER, 2007;

FREITAS, 2008).

O comandante do destacamento da Polícia Militar de Ipatinga, Robson Zamprogno,

juntamente com Gil Guatimosim, chefe do Departamento de Relações Industriais da

Usiminas, por intermédio do padre do distrito, negociam a retirada da polícia do local, que é a

primeira exigência dos operários. Horas depois, já na manhã do dia 07, os operários que se

alojavam no Santa Mônica e Chicago Brigde vão para a portaria principal da Usiminas falar

com os trabalhadores que estavam largando o turno da noite sobre os acontecimentos da

madrugada, bem como exigir a soltura dos companheiros presos. Relatos apontam para uma

aglomeração que, às 6 horas da manhã, já era de 2000 metalúrgicos, mas iria chegar a cerca

de 6000. Assim que começa a aglomeração, a Polícia Militar se posiciona do outro lado da

rodovia, em frente à portaria que dava acesso ao galpão do Serviço de Vigilância da Usiminas

(TULER, 2007).

Ao mesmo tempo, dentro do escritório da Usiminas, acontecia uma reunião de

negociação entre representantes da Usiminas, da Polícia Militar e do Sindicato dos

Metalúrgicos, estando presente também o padre do distrito. Geraldo Ribeiro, presidente do

sindicato na época, expõe, na reunião, as reivindicações dos trabalhadores, dentre as quais a

primeira é a retirada dos policiais da cavalaria de Ipatinga. No entanto, antes mesmo da

reunião acabar, os 19 policiais da Polícia Militar, armados de 15 revólveres 45, um revólver

38, duas metralhadoras de mão, um fuzil metralhadora ZB3 e três fuzis abrem fogo contra os

milhares de metalúrgicos. Um dos policiais está em cima de um caminhão com uma

metralhadora ZB em um tripé e, mesmo depois de caírem os primeiros corpos e começar a

dispersão da multidão, o caminhão arranca e os policiais continuam a atirar contra os

trabalhadores (FREITAS, 2008). O resultado do Massacre, em sua versão oficial, foi de oito

mortos e centenas de feridos.

3Este fuzil metralhadora ficou famoso durante a Segunda Guerra Mundial e era o armamento mais potente que a
Polícia Militar de Minas Gerais detinha na época. O ZB era capaz de disparar 200 disparos por minuto (SILVA,
2013, p. 37).



A chacina de outubro de 1963 não foi um acontecimento isolado que possa ter suas

causas e explicações imputadas a atores e fatos locais. Ao contrário, pretende-se debater o

Massacre da Usiminas como parte de um momento histórico no qual classes e frações de

classe, através de instituições governamentais e não governamentais, intensificaram uma

estratégia há muito planejada, que combinava a repressão, na tentativa de domesticação da

classe trabalhadora, à uma forte propaganda anticomunista pautada no nacionalismo e no

desenvolvimento capitalista do país. A perspectiva apresentada destoa, portanto, de

interpretações que analisam o Massacre da Usiminas como resultante de uma série de

equívocos imputados ora a uma incapacidade administrativa da direção da usina, ora a um

despreparo da Polícia Militar da região.

A ACUMULAÇÃO PRIMITIVA E O DISCIPLINAMENTO DA FORÇA DE

TRABALHO

Para entender o Massacre da Usiminas é importante analisar o processo de

disciplinamento dos trabalhadores na região. A colonização da região do Vale do Rio Doce

pode ser interpretada sob a perspectiva da “acumulação primitiva de capitais”, formulada por

Karl Marx (1988), em O Capital. Esta acumulação “não é resultado do modo de produção

capitalista, mas sim seu ponto de partida” (MARX, 1988, p. 251), ou seja, um processo que

cria as condições necessárias à produção capitalista. Marx resume da seguinte forma:

(...) o processo que cria a relação-capital não pode ser outra coisa que o processo de
separação de trabalhador da propriedade das condições de seu trabalho, um processo
que transforma, por um lado, os meios sociais de subsistência e de produção em
capital, por outro, os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A assim
chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o processo histórico de
separação entre produtor e meio de produção (MARX, 1988, p. 252).

A história da acumulação primitiva assume, segundo o autor, “coloridos diferentes nos

diferentes países e percorre as várias fases em sequência diversa e em diferentes épocas

históricas” (MARX, 1988, p. 253). Nesse sentido, Francisco de Oliveira (2013) aponta que

“as economias pré-industriais da América Latina foram criadas pela expansão do capitalismo

mundial, como uma reserva de acumulação primitiva do sistema global” (OLIVEIRA, 2003,

p. 33). A colonização das Américas, África e Ásia foi determinada, portanto, pelo

desenvolvimento do modo capitalista de produção que, naquele momento, tinha como fulcro a

Inglaterra.

O primeiro momento da expropriação na região do Vale do Rio Doce é realizado ainda

pela Coroa portuguesa por meio da guerra à população nativa e do povoamento forçado,



criando posseiros de pequenas terras. Posteriormente, já no século XX, a instalação e a

inauguração da Cia. Siderúrgica Belgo Mineira causaram grandes transformações. Aqueles

mesmos posseiros, que foram incentivados, quando não forçados, a morarem na região, foram

expulsos de suas terras e nelas a Belgo desenvolveu empreendimentos de desmatamento e

reflorestamento em larga escala, levando a uma grande concentração fundiária na região

(ESPINDOLA, 2005). Costa (1995) relata que “(...) a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira

adquiriu em 1935 direitos de posse de uma área que correspondia a 90% do então distrito de

Coronel Fabriciano, incluindo-se aí quase toda a zona urbana central” (COSTA, 1995, p. 91).

Após a separação do trabalhador da sua propriedade e da sua condição de subsistência,

outro momento importante da acumulação primitiva de capitais é o processo de

disciplinamento dessa recém liberada força para as novas atividades de produção. Neste

sentido, aponta Marx (1988):

Não basta que as condições de trabalho apareçam num polo como capital e no outro
polo, pessoas que nada têm a vender a não ser a força de trabalho. Não basta
também forçarem-nas a se venderem voluntariamente. Na evolução da produção
capitalista desenvolve-se uma classe de trabalhadores que, por educação, tradução,
costume, reconhece as exigências daquele modo de produção como leis naturais
evidentes (MARX, 1988, p. 267).

Essa dura transição para a classe trabalhadores será realizada, em Ipatinga, pela

Usiminas e pelos processos necessários à sua construção e posterior produção. Para

entendermos o disciplinamento da força de trabalho em Ipatinga, que teve contornos

singulares devido ao contexto histórico nacional do período, e culminou com um massacre,

precisamos, no entanto, compreender os anos de 1950 e início da década de 1960.

O DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO NO BRASIL E OS IMPASSES DOS

ANOS 1950 E 1960

O processo ocorrido na cidade mineira guarda muitas similaridades com o movimento

geral do capitalismo no Brasil pós-meados da década de 1950 e que será determinante para a

ditadura. Portanto, para o entendimento do Massacre da Usiminas torna-se necessário

entendermos esse movimento.

A relação entre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil e o capital imperialista

mundial determinou um processo de queima das etapas tidas como clássicas para a

implementação e consolidação do modo capitalista de produção. Esse processo é salientado

por Trotsky ao analisar as peculiaridades do processo de desenvolvimento do capitalismo na



Rússia: “Os países atrasados assimilam as conquistas materiais e ideológicas das nações

avançadas. Mas isto não significa que sigam estas últimas servilmente, reproduzindo todas as

etapas de seu passado (...)” (TROTSKY, 2007, p. 20). Lênin aponta mais profundamente o

desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo nos diferentes países. Ao analisar o

que denomina de fase imperialista do capitalismo, caracterizada por ele, de forma sucinta,

“como a fase monopolista do capitalismo” (LENIN, 1981, p. 641), o autor aponta que,

diferentemente do período de livre concorrência, no qual predominava a exportação de

mercadorias, no monopólio, a predominância é da exportação de capitais para outros países,

determinando nestes um processo por “saltos”. Nas palavras de Lenin: “O desenvolvimento

desigual, por saltos, das diferentes empresas e ramos da indústria e dos diferentes países é

inevitável sobre o capitalismo” (LENIN, 1981, p. 621). Os saltos, dos quais Lênin trata, eram

o único caminho possível para um país que estava estruturando seu parque industrial e

consolidando a dinâmica mercantil em um momento no qual os países centrais já tinham

ingressado no imperialismo monopolista. Este primeiro momento do desenvolvimento do

capitalismo no Brasil é elucidativo do caráter desigual e combinado do capitalismo e trará

consequências profundas para a sociedade brasileira.

Para suprir as demandas do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a partir da

década de 1930, o Estado realizará vultuosos investimentos, a maioria de longo prazo, para a

criação da estrutura necessária a produção de bens duráveis, intermediários e de capital. Esse

período se estende de meados da década de 1930 até meados da década de 1950.

A revolução de 1930 marca o fim de um ciclo e o início de outro na economia
brasileira: o fim da hegemonia agrária exportadora e o início da predominância da
estrutura produtiva de base urbana industrial. Ainda que essa predominância não se
caracterize em termos da participação da indústria na renda interna senão em 1956,
quando pela primeira vez a renda do setor industrial superará o da agricultura
(OLIVEIRA, 2003, p. 35).

Os investimentos estatais se concentram nos setores de infraestrutura de transportes e

energia, insumos industriais e na indústria mecânica com a criação da Fábrica Nacional de

Motores. Os marcos nos quais JK assumirá o comando da República, em 1956, e as

consequências da relação do seu governo com as empresas e governos de países

desenvolvidos determinarão todo o curso do posterior desenvolvimento do capitalismo no

Brasil.

O governo Kubitschek deixará de herança para o Brasil dos primeiros anos da década

de 1960 uma série de relações industriais e de vínculos institucionais que darão base material

para os conflitos de classes que desembocarão na ditadura empresarial militar. Tais conflitos



podem ser relacionados, entre outros aspectos, com o processo de intensificação do êxodo

rural, fruto das sucessivas expropriações realizadas no campo. Esse processo teve como

consequência, nas grandes cidades, o adensamento do proletariado urbano nos aglomerados,

favelas e cortiços. Na contramão das demandas das classes trabalhadoras, o Estado atuou para

garantir aos parques produtivos do capital internacional, que se instalaram no Brasil na

segunda metade da década de 50, todos os recursos financeiros, materiais e humanos que

necessitassem.

Esse novo cenário da produção no país e as condições de trabalho nos polos industriais

coadunaram em uma ascensão do movimento operário, seja no sentido do enfrentamento

cotidiano com greves, paralisações e passeatas, seja numa maior organização. Além disso, a

abertura de um período democrático, após um longo período de ditadura que se encerra em

1945, permite aos trabalhadores se colocarem em movimento por toda uma série de demandas

reprimidas e contidas pela ditadura varguista.

É perceptível o crescimento do número de greves, que estendem para além das

questões meramente econômicas. A organização dos sindicatos, federações e confederações

vai se aprimorando e adquirindo uma dimensão cada vez mais centralizada. Portanto, no

governo de Juscelino Kubistchek o movimento operário vai adquirindo um caráter mais

politizado. Mas é, sem sombra de dúvidas, no período de 1961 a 1964, durante o governo de

João Goulart, que o proletariado brasileiro se alça a um novo patamar de organização. A

quantidade de encontros, conferências, seminários, conselhos e congressos é muito

significante.

No trabalho de Lucília de Almeida Neves Delgado (1981) podemos ver, com riqueza

de detalhes, esse momento da história dos trabalhadores no Brasil. Dentre o volumoso

material contido no livro sobre esses eventos de discussão e deliberação do rumo do

movimento operário no Brasil, destacamos dois. Primeiramente, o II Encontro Nacional

Sindical, que teve participação de três mil trabalhadores de diversas categorias profissionais,

representando um total de 586 entidades sindicais. O Encontro teve duração de quatro dias e

ocorreu na cidade de São Paulo, em agosto de 1962, e, dentre outras questões, deliberou pela

criação do Comando Geral dos Trabalhadores – CGT. Em segundo lugar, o II Encontro

Sindical de Minas Gerais, que ocorreu em Belo Horizonte, em julho de 1963, e teve a

participação de 300 delegados de vários sindicatos. A CGT de MG tirou deste encontro

deliberações sobre: “luta pelo salário família; necessidade de reformas de base; luta contra os

golpistas – defesa da democracia; reforma urbana; democratização do ensino; anti-



imperialismo e outras” (DELGADO, 1981, p. 82).

O ano de 1963 é o auge dessa politização e conflito entre os interesses da classe

trabalhadora e os interesses do capital nacional e internacional e dos militares. Vale a pena

levantar alguns eventos marcantes neste sentido. O ano começa com o plebiscito sobre a

forma de governo, em janeiro, no qual o presidencialismo é escolhido por ampla maioria,

dando força ao governo de João Goulart. Em março, o Estatuto do Trabalhador Rural entra em

vigor, estendendo os direitos da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT para o campo,

concomitante com o aumento da sindicalização rural. No mês seguinte, uma ameaça de greve

nacional pelas reformas de base se estende até julho. Em maio, o II Congresso Brasileiro dos

Trabalhadores inicia a elaboração do projeto para legalização e estruturação do CGT e é

criada a Frente de Mobilização Popular, por Brizola. Ocorre ainda a sublevação dos Policiais

Militares em Alagoas e Rio Grande do Sul e dos bombeiros da Guanabara, com apoio do

CGT. Em julho a União Sindical dos Trabalhadores é criada para atuar contra a influência

comunista nos sindicatos. Em setembro, os metalúrgicos de Belo Horizonte entram em greve.

Em outubro estoura a greve dos 700 mil, em São Paulo, envolvendo 14 categorias

profissionais e reunindo 78 federações e sindicatos, dirigida pela Confederação Nacional dos

Trabalhadores na Indústria – CNTI, pelo CGT e pelo Pacto de Ação Conjunta, entre outras

federações. Esta greve adquire, por mais que tenha sido motivada por questões econômicas,

uma dimensão política significativa, que não conseguimos superar até hoje no movimento

operário. Uma das pautas de negociação era que a Federação da Indústrias do Estado de São

Paulo – FIESP negociasse diretamente com a CNTI, e não com cada sindicato ou federação, a

campanha salarial daquele ano. Em dezembro, ocorreu uma grande campanha pelo aumento

do salário mínimo e a conquista do salário família (ABREU, 1989; MONIZ, 2001;

DELGADO, 1981; FAUSTO, 1999).

O MASSACRE DA USIMINAS, PRELÚDIO DO QUE VIRIA

A maneira pela qual o Vale do Rio Doce foi transformado em Vale do Aço,

principalmente com a construção da Usiminas, pode ser tomada como um dos exemplos mais

emblemáticos do período JK. Em 16 de agosto de 1958, foi cravada, pelo próprio JK, a estaca

inicial das obras de construção da Usiminas (FURTADO, 2011; CORRÊA e GRACIOLLI,

2012). O empreendimento foi realizado em conjunto pelo governo brasileiro, que detinha 60%

do capital, e japonês, representado por um consórcio que detinha 40% do capital, além do

fornecimento de maquinário e tecnologia. O capital brasileiro, por sua vez, dividia-se entre o



Estado de Minas Gerais e o Governo Federal.

Decidido o local de construção da empresa, em 1957, iniciou-se a contratação dos

operários que iriam construir a Usina Intendente Câmara. As condições de moradia do

nascente operariado ipatinguense eram extremamente precárias. Os alojamentos construídos

pela usina eram desprovidos de infraestrutura para a acomodação destes trabalhadores. Feitos

de madeira, comportavam cerca de 100 homens cada um, onde os operários eram amontoados

em beliches. Entretanto, as dependências construídas não comportavam o contingente de

trabalhadores que vinham para a cidade. Tuler (2007) relata que foram criadas diversas

repúblicas e pensões onde se alugava quartos, “chegava-se a alugar camas e não quartos, pois,

como os operários trabalhavam de turno, as camas eram alugadas num sistema de rodízio”

(TULER, 2007, p. 32). Procedimento semelhante encontraremos nas descrições feitas por

Marx (1988) dos dormitórios das fábricas de Lancashire, Inglaterra, entre os séculos XVII e

XVIII. Há uma grande diferença entre as duas cidades, pois, na cidade inglesa, os grupos de

operários que revezavam as camas tinham entre 7 e 14 anos, mas, assim como em Lancashire,

“é tradição popular” em Ipatinga “que as camas jamais esfriavam” (MARX, 1988, p. 281).

O movimento migratório do campo para cidade, que alterou a estrutura social do país,

teve como força propulsora a expropriação fundiária dos moradores do campo, que, como

descrevemos (MARX, 1988; OLIVEIRA, 2003), lançou massas de camponeses pobres,

desprovidos de seus meios de subsistência, nas nascentes cidades em busca de trabalho na

incipiente indústria nacional. Esta realidade também se passava em Ipatinga, para onde iam

trabalhadores de diversas partes do Brasil, entre eles aqueles provenientes da área rural da

região do Vale do Rio Doce, assim como trabalhadores já qualificados em uma profissão

industrial para operar e dar manutenção no funcionamento da siderúrgica. Os dois setores do

nascente operariado em Ipatinga, vindos do campo e de outras cidades, vão ser marcados por

um duro processo de disciplinamento, mas de naturezas distintas. O setor proveniente do

campo não estava acostumado com a vida na cidade e tão pouco com a rigidez do trabalho

industrial e quem já estava acostumado havia experimentado as lutas e mobilizações em

outras regiões do país, já descritas.

A acumulação primitiva de capitais, na perspectiva de Marx (1988), apresentada no

segundo ponto desse trabalho, não se limita a existência de meios de produção, na forma de

capital e força de trabalho, desprovida de meios de subsistência, na forma de mercadoria,

como condições do desenvolvimento do capitalismo. Além desses elementos, é necessário

disciplinar essa nascente classe trabalhadora para as exigências do trabalho industrial. A



subordinação do trabalho ao capital era, ainda, apenas formal, ou seja, a classe trabalhadora

não estava acostumada aos processos próprios das relações capitalistas e, para transitar para a

subordinação real ao capital, o primeiro movimento necessário era o disciplinamento por meio

da violência explicita. Este processo envolve, necessariamente, a combinação entre o

movimento repressivo e o de convencimento, começando pela violência aberta.

A violência e a truculência da Polícia Militar e dos vigilantes da usina contra os

trabalhadores em Ipatinga constituem, portanto, o primeiro momento desse processo de

disciplinamento. No primeiro livro produzido sobre os conflitos de outubro de 1963, escrito

por Carlindo Marques Pereira (1984), existem alguns relatos de como era feito o policiamento

e o que ocorria na cadeia da cidade:

O pau comia no interior da cadeia. Gritos, urros e mugidos eram ouvidos à longa
distância pelos vizinhos que acordavam com o barulho dos espancamentos. (...) A
ordem tinha que ser mantida a qualquer custo. Qualquer movimento diferente
poderia se tornar um risco para a tranquilidade da empresa (PEREIRA, 1984, p. 28).

Nesse sentido, as teses que tentam explicar o massacre de Ipatinga apontando um

despreparo da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG e dos vigilantes da Usiminas como

causas essenciais da morte dos operários em 1963 nos parecem insuficientes. Os vigilantes e

policiais eram preparados para serem rígidos e truculentos ou havia um despreparo destes?

No período de conspiração que culminará no golpe empresarial militar em 1964,

estava em curso uma propaganda ideológica, nacional e internacionalmente, contra a ameaça

comunista. Logo, qualquer ação dos trabalhadores no sentido de preservar e ampliar seus

direitos era tida como uma ação ligada à estratégia comunista e, como tal, deveria ser

repreendida. As Polícias Militares dos estados cumprem nesse aspecto um papel importante e,

em Minas Gerais, onde o contingente do exército era parco, esta importância se acentua.

Para a estratégia empresarial-militar em curso, o estado de Minas Gerais era essencial,

seja pela sua extensão territorial e posição geográfica, situado entre a atual capital e a antiga,

seja pelo seu potencial econômico, principalmente na produção de aço. Simões (2006)

descreve a relação de preparação da PMMG por meio de cursos que variavam desde

alfabetização a táticas militares. O autor cita dois manuais utilizados nesses cursos que são

esclarecedores: Supressão de Operações de Guerrilha Terrorista de 1963, e Distúrbios Civis

(planejamento) Segurança de Instalações Vitais (planejamento) de 1962 (SIMÕES, 2006, p.

12). Nestes manuais, encontram-se orientações expressamente anticomunistas e se “aborda de

maneira incisiva a atuação da PM para evitar ações de sabotagem e atentados em

estabelecimentos essenciais ao Estado e à sociedade” (SIMÕES, 2006, p. 12). Já institutos,



como o IPES - Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e o IBAD - Instituto Brasileiro de

Ação Democrática, promoviam visitas dos militares à grandes obras do Estado e a instalações

industriais, no intuito de vincular os militares ao desenvolvimento capitalista do país, como na

formulação da Doutrina de Segurança Nacional. (DREIFUSS, 1986) A projeção da defesa

nacional para o interior do país é peça fundamental para essa propagação ideológica. Segundo

Simões, “o discurso ideológico do IPES-MG resgatou os ideais da Inconfidência Mineira

como espírito de liberdade e tradição do Estado e articulou essa ideia com o movimento

conspiratório de 1964” (SIMÕES, 2006, p. 9).

Como dito antes, qualquer ação dos trabalhadores no sentido da defesa de seus direitos

era duramente reprimida, sendo prontamente interpretada pelas classes dominantes como uma

ação do inimigo interno, dos agitadores comunistas. Outro exemplo dessa dura repressão foi a

atuação da Guarda Especial de Brasília e o Massacre de Pacheco Fernandes Dantas, em 1959,

durante a construção de Brasília, abordada nos trabalhos de Souza (2011) e Teixeira (1996).

O já mencionado caso de Rodir Rodrigues, na portaria da empresa, na noite de 06 de

outubro, é relatado como o estopim dos acontecimentos fatídicos daquela semana. Segundo

Tuler:

Em outro depoimento, afirma-se que os incidentes começaram devido ao incidente
envolvendo o operário Odir Rodrigues. (...) Devido a esse incidente, foi chamada e
compareceu ao local uma dupla do Regimento da Cavalaria Militar – RCM (...)
também uma viatura da Polícia (...), estiveram no local com o objetivo de acalmar os
ânimos (TULER, 2007, p. 48 e 49)

Entretanto, só no trabalho de Silva (2013), o caso aparece, não como um

acontecimento ocasional, mas como um elemento utilizado pela Usiminas e pelo setor de

vigilância para reprimir o crescente movimento operário em Ipatinga. O encarregado da

vigilância, Augusto Pereira Braga, subtenente reformado do setor de inteligência da PMMG,

arquitetou, por meio das notícias que teve acesso referentes a assembleia do dia 06, que

relatavam que os trabalhadores estavam indignados com a vigilância e pretendiam se opor a

truculência a que eram submetidos, um estratagema para desmobilizar os trabalhadores se

utilizando do caso Rodir.

Já informado de que “desceram o pau” na vigilância na assembleia Omar autorizou
Braga a aproveitar esse caso do Rodir para dar uma lição nos operários. O
subtenente armaria um estratagema para desmobilizar os operários na saída do turno
e acabar, de uma vez por todas, com as resistências às revistas. Precisaria da
cavalaria para conseguir que Robson Zamprogno liberasse o policiamento, contaria
que havia uma ameaça concreta de insurgência. Na saída, os vigilantes saberiam
exatamente o que fazer para provocar um tumulto e desencadear a intervenção da
violenta cavalaria (SILVA, 2013, p. 83-84)

Ao ser questionado sobre o caso, Augusto Pereira Braga responde: "É preciso



consertar essa turma de safados ou tenho de matar muito homem" (FREITAS, 2008, p. 33 e

34). O plano implementado por Braga criou o último elemento necessário para que a Polícia

interpretasse os acontecimentos como um levante operário em Ipatinga. Dessa forma, a

PMMG lançou mão do seu treinamento diante do que considerava uma ameaça real à ordem.

Freitas defende a ideia de que os acontecimentos de Ipatinga, em 1963, foram o

resultado de “uma série de erros logísticos ocorridos durante a construção da usina”. Para o

autor, “o descompasso entre o gigantismo da obra e a implementação da infra-estrutura social

em uma cidade onde tudo estava por ser feito” (FREITAS, 2008, p.18) criou um ambiente de

grande segregação social e consequentemente uma enorme tensão que exigia, para o controle

e a manutenção da ordem, um corpo de vigilantes mantido pela Usiminas e auxiliado pela

Polícia Militar.  Segundo o autor, o Relatório Final da Comissão de Sindicância da Usiminas

“aponta culpa da Usiminas” (FREITAS, 2008, p. 91) ao assinalar as péssimas condições dos

serviços de “habitação, alimentação, transporte e, sobretudo, o sistema de fiscalização nas

entradas e saídas da área industrial” (FREITAS, 2008, p. 92).

Acreditamos, no entanto, que a segregação descrita por Freitas (2008) não foi

consequência de um erro logístico, como aponta o autor, mas antes a sua existência era

condição necessária à criação da usina. Ou seja, a existência, em um polo, de pessoas que

nada tinham para vender a não ser sua própria força de trabalho e, no outro polo, capital

empregado que necessitava de força de trabalho para se valorizar. Essas são as condições para

o desenvolvimento do capitalismo, como aponta Marx (1988), que se alimenta da segregação

ao mesmo tempo em que a recria.

A partir do exposto, entendemos que o Massacre da Usiminas não foi ocasionado pelo

despreparo da PMMG, mas ao contrário, pela sua formação pautada pela Doutrina de

Segurança Nacional, por meio de cursos realizados pela ESG e pelo IPES MG com o exército

e a PMMG, como descrito por Simões (2007). Tão pouco foi ocasionado por uma negligência

da Usiminas para com as condições de vida e trabalho dos metalúrgicos e para com o

tratamento truculento a que eram submetidos pela vigilância da empresa, também formada

nos quadros da Policia Militar. Tais condições são imprescindíveis para o desenvolvimento do

capitalismo, ainda mais se esse desenvolvimento se implementa de forma desigual e

combinada à fase imperialista do capital mundial, como apontado por Lenin e Trotsky. Assim,

a violência a que foram submetidos os trabalhadores não é um caso particular de Ipatinga e

sim um movimento da própria relação capitalista de produção que necessita disciplinar a

classe recém transformada em assalariada, conforme a teoria da acumulação primitiva de



capitais presente em Marx (1988).

CONCLUSÃO

As investigações e pesquisas sobre os acontecimentos de outubro de 1963 em Ipatinga,

envolvendo os operários de um lado e os policiais e vigilantes da empresa de outro,

possivelmente não encontrarão seu termo em nenhum momento. Há ainda muitas dúvidas a

respeito da quantidade de mortos, feridos e desaparecidos. Em grande parte, devido aos anos

de ditadura empresarial militar que se seguiram ao evento e da severa censura que foi imposta

à classe trabalhadora.

Ao debater a questão específica do massacre dos trabalhadores na Usiminas, podemos

ter várias perspectivas interpretativas. Os sujeitos concretos do episódio têm nome, carteira de

identidade, carteira de trabalho, distintivos, funções, cargos, revólveres, metralhadoras e

outras características triviais de um cidadão concreto. Entretanto, ao tentar focalizar os

agentes do ponto de vista de suas atuações e até personalidades, pode-se perder de vista os

aspectos mais abstratos de sua existência como seres sociais. Cada um dos personagens

daquela fatídica semana, em que se desenrolaram os eventos que posteriormente entrarão para

a história como Massacre de Ipatinga, pertencem, eles tendo consciência disso ou não, a uma

determinada classe social e mais especificamente a setores e frações internas de classe.

O momento do desenvolvimento do capitalismo no Brasil que possibilitou a

construção da Usiminas foi bem característico de um caminho de desenvolvimento desigual e

combinado da reprodução ampliada de capitais a nível internacional. Para sustentar esse

desenvolvimento foi necessário alterar a perspectiva da industrialização dos governos de

Getúlio Vargas e abrir os investimentos para o capital internacional.

Dentro das forças armadas, essa perspectiva de desenvolvimento combinava-se com a

inserção do Brasil no eixo capitalista da Guerra Fria, conduzido pelos EUA. Tomar essa

posição exigia um novo movimento de profissionalização do exército e o desenvolvimento de

uma doutrina que desse sustentação a esse novo cenário. A Escola Superior de Guerra não só

formulou a Doutrina de Segurança Nacional, que pressupunha um inimigo interno que tinha

que ser combatido, mas formou uma parcela significativa dos ideólogos que iriam trabalhar

em institutos como o IPES e o IBAD. Outra função que a ESG cumpriu foi na formação de

tecnoburocratas para o novo ordenamento do Estado e para a gerencia dos capitais instalados

no Brasil.

No decorrer do processo de “modernização do país”, na década de 1950, o Vale do



Rio Doce se transformaria em Vale do Aço. Ali, já havia ocorrido o processo de expropriação

da base fundiária dos Botocudos, no decorrer dos anos da colonização, e dos posseiros,

incentivada pela plantação de eucalipto para atender a demanda por carvão, semelhante a

outras tantas regiões do país. Ao iniciar a construção da Usiminas, bem como no seu primeiro

ano de funcionamento, o capital, juntamente com o Estado, promoveu, na região, uma série de

procedimentos que visavam disciplinar a força de trabalho que, ou não estava acostumada

com o trabalho industrial, ou já detinha experiências de lutas em outras regiões do país onde

os operários resistiam às péssimas condições de vida e de trabalho. A usina e a PMMG

trataram os trabalhadores a ferro e fogo para conseguir impor as condições de trabalho e de

vida em Ipatinga.

A interpretação que propomos nesse trabalho, portanto, analisa a chacina de outubro

de 1963, não como um acontecimento isolado que ocorreu em um local isolado do país e que

possa, portanto, ter suas causas e explicações imputadas a atores e fatos locais. Ao contrário,

estendemos o Massacre na Usiminas como parte de um momento histórico no qual, classes e

frações de classe, através de instituições governamentais e não governamentais,

intensificaram uma estratégia, há muito planejada e desenvolvida, que combinava a repressão,

na tentativa de domesticação da classe trabalhadora, à uma forte propaganda anticomunista

pautada no nacionalismo e no desenvolvimento capitalista do país.

Não significa dizer que os assassinatos tenham sido planejados de forma arquitetada.

Entretanto, no decorrer do calor da luta de classes, os policiais tomaram a decisão de

responder daquela forma. Supor um estado de loucura momentânea ou mesmo que aqueles

não estavam preparados para exercer aquela função é proceder da mesma forma que os

superiores daqueles policiais. Recai sobre os indivíduos a culpa e toda a complexa relação que

os produziram é deixada de lado. Foram eles que puxaram o gatilho, mas eles são frutos das

relações daquele momento histórico, nos quais os militares sabiam o que fazer e a forma de

realizar. O horror e o medo eram suas ferramentas para aniquilar com o inimigo interno.

Naquela manhã tensa de 07 de outubro de 1963, os policiais fizeram o que, sob aquelas

condições, foram treinados para fazer. Não pretendemos com essa afirmação, no entanto,

encerrar o tema, ao contrário, muito ainda há que ser dito sobre os eventos de 1963,

principalmente com a divulgação dos trabalhos produzidos pela Comissão da Verdade e

Justiça.
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