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O artigo discute, a partir de elementos do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a
constituição de cidades-empresas e sua função no controle e disciplinamento dos
trabalhadores. Analisa a dominação política e ideológica instituída pela Usiminas na cidade de
Ipatinga e o papel do Sindicato dos Metalúrgicos, criado sob influência da empresa e dos
militares, dois anos após o episódio mais violento contra os trabalhadores na região,
conhecido como Massacre de Ipatinga. Por fim, explora a mudança na direção do sindicato,
com a vitória de uma chapa de oposição, em 2013, que rompe com o pacto histórico entre
empresa e sindicato.
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INTRODUÇÃO
A relação entre o domínio econômico capitalista e a conformação das cidades



modernas é tema recorrente na literatura desde 1845, quando da sistematização realizada por

Friedrich Engels (1845) na obra “A situação da classe trabalhadora na Inglaterra”. Apreender

como se desenvolve, nas mais diversas determinações, o controle exercido, dentro e fora das

indústrias, pelos donos do capital é o fundamento da investigação de tais processos. Ou seja,

compreender o desdobramento do poder interno às unidades de produção ao conjunto da

sociabilidade com o intuito de disciplinar e policiar a classe operária, seja na vida doméstica,

nas relações de vizinhança, nos bares, clubes, escolas, prefeitura, seja, até mesmo, nos

sindicatos dos trabalhadores. Algumas cidades, tanto pelo seu histórico de constituição, como

pelo monopólio do mercado de trabalho e pelo poder exercido por determinadas

empresas, foram denominadas cidade-empresa.

Vários casos se apresentam na história desse domínio exercido por algumas empresas

sobre cidades e regiões. No berço do capitalismo, podemos citar as regiões de Lancashire e

Derbyshire, na Inglaterra, e suas indústrias têxteis. Ou mesmo Flint, Michigan, EUA, que

cresceu em torno da primeira fábrica da General Motors. Mais próximo, temporal e

espacialmente, temos Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, com a construção da

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN. Em Minas Gerais, podemos apontar João

Monlevade, onde foi instalada a Belgo Mineira, atual ArcelorMittal, e Timóteo, que recebeu a

Acesita, atual Aperam. Nesse artigo, pretendemos abordar o caso da cidade de Ipatinga, no

Vale do Aço mineiro, e a construção da Usiminas.

A Usiminas - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais foi criada em 25 de abril de

1956, na região onde hoje está localizada a cidade de Ipatinga, no bojo das mudanças

implementadas para a expansão da industrialização no Brasil. A criação do novo

empreendimento industrial mobilizou grande quantidade de capitais e força de trabalho para a

sua construção e transformou a região, tanto no que diz respeito a sua importância no cenário

econômico nacional, quanto nas relações sociais até então estabelecidas.

Durante a história do seu domínio na região, a Usiminas soube combinar a violência e

o convencimento, utilizando-se dos mais diferentes meios e instituições para com “a muda

coação das condições econômicas selar o domínio do capitalista sobre o trabalhador”

(MARX, 1988, p. 267). Seja por meio do Massacre da Usiminas, ocorrido em 1963 para

dissolver uma greve, seja por meio da construção do ideário da “mãe Usiminas” ou pelo

domínio, quase absoluto, do mercado de trabalho na região, a empresa estabeleceu novas

relações com a finalidade de disciplinar a nascente força de trabalho assalariada.

Na conformação de tais relações, o Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga e Região -



SINDIPA teve um papel impreterível. Fundado dois anos após o Massacre de 1963, o

SINDIPA representava a tentativa de silenciar os conflitos decorrentes da relação entre capital

e trabalho e estabelecer, ao contrário, a concepção de esforço conjunto na construção de uma

empresa retratada como patrimônio da cidade e dos trabalhadores. Esse papel e

posicionamento político do Sindicato permaneceram até 2013, quando uma chapa de oposição

venceu as eleições, assumindo uma postura de enfrentamento à empresa.

A experiência de Ipatinga sugere como problemática, portanto, a construção de um

espaço urbano para atender às demandas do capital e as relações daí decorrentes que, ao

intensificarem o controle sobre os trabalhadores e a comunidade, impactam na capacidade

organizativa destes e consequentemente nas condições de trabalho e vida. Nesse sentido, o

presente trabalho procurou analisar as relações instituídas na cidade pela Usiminas na

perspectiva de disciplinar os trabalhadores. Buscou-se também evidenciar o papel central

desempenhado pelo Sindicato, tanto no estabelecimento do domínio da empresa, como no seu

enfrentamento, após a vitória da oposição sindical.

AS CIDADES-EMPRESAS E O DOMÍNIO DO CAPITAL

A partir de meados da década de 1930, o desenvolvimento do capitalismo no país

inicia um novo ciclo marcado pela realização de grandes projetos estatais, necessários para o

desenvolvimento da produção industrial, e pela expansão do setor de bens de capital. Os

investimentos estatais se concentraram nos setores de infraestrutura, transporte e energia

(ferrovias, rodovias de grande porte e usinas hidroelétricas) e insumos básicos (minério e

aço), transformando o Estado em investidor direto de empreendimentos produtivos de longo

prazo, que demandavam capital intensivo e alavancavam o setor industrial privado. A

estratégia da expansão industrial do período fundamentava-se “na premissa de que a

acumulação do setor privado da economia seria potencializada pela transferência de parte do

excedente via preços subsidiados dos bens e serviços produzidos pelas empresas estatais”

(OLIVEIRA; MAZZUCCHELLI, 1977, p. 114).

O projeto de intensificação da industrialização e desenvolvimento do capitalismo no

país representou o fim do ciclo da hegemonia agrária exportadora e o início da predominância

da estrutura produtiva de base urbana industrial (OLIVEIRA, 2003). Esse processo

desencadeou dois movimentos que influenciariam diretamente nas relações de trabalho no

país, no período que se abriria: a criação de cidades para dar suporte às novas unidades de

produção em regiões estratégicas para o desenvolvimento nacional, mas até então desprovidas

de centros urbanos, e o disciplinamento da força de trabalho vinculada ainda, ao menos de



forma predominante, à lavoura e à pecuária e que seria submetida às relações industriais de

produção.

No tocante ao primeiro movimento, o Brasil vivenciou, com o novo ciclo de

desenvolvimento capitalista, um novo padrão de ocupação territorial marcado pelos grandes

projetos de investimento do Estado e do capital internacional, que alteraram a lógica de

localização espacial do país (PIQUET, 1998). O desenvolvimento do capitalismo no Brasil

aumentou o poder de intervenção e gestão do espaço por parte dos detentores dos meios de

produção, tornando estes os principais agentes nas cidades criadas para atender aos interesses

do capital. Significa dizer que estas cidades não passavam de mera extensão da produção, se

configurando como company-town (cidades-empresas) (PIQUET, 1998), nas quais a vida

cotidiana se circunscreve à dinâmica da empresa e é controlada por esta. Nessas cidades, as

regras das empresas extrapolam os limites da fábrica e se configuram como o cerne da

sociabilidade local permeando todas as atividades realizadas pelos seus habitantes. Entre as

principais no país, podemos citar Volta Redonda (RJ), Ouro Branco (MG), Ipatinga (MG),

João Monlevade (MG) e Timóteo (MG).

As cidades-empresas caracterizam-se pela subordinação do modo de vida à realidade

industrial e de serviços correlatos, a relação entre a cidade e a empresa é resultante das

condições necessárias à produção. O cotidiano da comunidade é ditado pelo ritmo e pelos

interesses do capital, que estende sua atuação para além do processo produtivo, passando a

exercer os poderes de legislar, multar e policiar (GIROLETTI, 1999, apud PEREIRA 2008).

O poder das empresas nessas cidades pode ser evidenciado na territorialização dos bairros que

permite o controle social e a vigilância da vida privada dos trabalhadores, além de espelhar a

hierarquia das fábricas, com a separação dos trabalhadores em bairros que correspondem a

sua posição na produção. O controle da empresa sobre os equipamentos coletivos como

hospitais, cooperativas de consumo, clubes, teatros etc. também evidencia seu domínio, uma

vez que estabelece uma relação de dependência dos habitantes da cidade com a empresa, e na

outra face, a exclusão aos serviços básicos aqueles não considerados peças necessárias ao

processo produtivo. “O operário é trabalhador, é inquilino, é usuário de uma rede de serviços

ofertados e garantidos pelo patronato. Esse círculo se fecha num modo de controle sobre o

trabalhador e sua família, tornando fluida a separação entre um mundo doméstico e o mundo

fabril” (PEREIRA, 2008, p.111).

O poder das empresas, ao se estender e se ampliar por todas as esferas destas cidades,

determinou, não só as relações de vida na comunidade, mas principalmente balizou as



relações entre capital e trabalho nessas regiões, ampliando o controle do capital com a

finalidade de disciplinar a força de trabalho. Portanto, a criação de cidades para atender às

demandas dos novos empreendimentos industriais e o disciplinamento da força de trabalho

são movimentos profundamente imbricados que responderam às necessidades do capital em

dado momento do seu desenvolvimento no país. Ao descrever esse processo na construção da

Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, Calife (2000) afirma que se pretendia criar um

“modelo” de operário através de um conjunto de mecanismos e dispositivos disciplinares que

“instauraram regras, proibições e incitações afim de assegurar a ‘cooperação’ e o ‘bom

comportamento’” (CALIFE, 2000, p.85).

É importante ressaltar, no entanto, que, como é próprio do movimento de dominação

do capital, o controle sobre as comunidades e os trabalhadores se deu nessas cidades, ao

mesmo tempo, pela repressão e vigilância, como também pelo convencimento. Grande parte

das cidades-empresas foi construída em uma conjuntura nacional ufanista e otimista que tinha

em seu cerne um projeto de desenvolvimento e modernização para o Brasil. Os elementos

discursivos dessa imagem civilizatória fundaram a identidade, interna e externa, dessas

cidades conformando um pacto entre os atores que recriava localmente o pacto social nacional

pautado no projeto de modernidade para o país. Nesse sentido, os signos e símbolos

mobilizados quando da construção dessas cidades propiciaram, além da gestão da produção, a

gestão da vida na comunidade em torno das grandes empresas vistas como patrimônio da

comunidade e da nação.

A construção de cidades para atender às necessidades dos novos empreendimentos

industriais aponta, portanto, para a reflexão das formas de produção do espaço urbano

atreladas à formação e ao desenvolvimento capitalista e do papel desempenhado no controle e

disciplinamento dos trabalhadores.

O CASO DE IPATINGA

A história da cidade de Ipatinga, que até 1958 era um vilarejo com pouco mais de 300

habitantes, se confunde com a criação da Usiminas – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais,

fundada em 25 de abril de 1956. A usina fazia parte do Plano de Desenvolvimento do governo

de Juscelino Kubitschek e era uma importante peça, como indústria de base, para o suporte da

intensificação da industrialização no país, como já apontado.

Com os rumores da criação de uma grande usina siderúrgica, o distrito de Ipatinga

cresceu de forma acelerada devido, em parte, aos que foram contratados para as atividades de

construção da usina e, por outro lado, aos que tentavam encontrar uma nova oportunidade de



vida. Todos estavam inebriados com o clima de desenvolvimento e progresso da segunda

metade dos anos 1950 e buscavam o “eldorado mineiro”. 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 representativos do período JK. A construção de

Ipatinga e seu “movimento de ‘tornar-se-cidade’, ou mesmo, cidade exemplar, parece-nos

metafórica e metonimicamente emblematizado pelo otimismo, esperança e desejo de

modernização, característico do governo de Juscelino Kubistchek” (CHRYSOSTOMO;

GOUVEIA, 2007, p. 2)

A nova configuração do capitalismo internacional no pós-guerra e as relações do

governo JK com as empresas e governos de países desenvolvidos, como Alemanha, EUA,

Inglaterra e Japão determinaram que o plano de desenvolvimento da indústria, apoiado por

um forte sentimento nacionalista, fosse realizado, no entanto, por meio do investimento do

capital internacional.

No pós-guerra, os países periféricos foram redescobertos pelos desenvolvidos. A
recuperação dos países do Mercado Comum Europeu e do Japão gerou uma relativa
abundância de recursos para investimentos, contribuindo decisivamente para os
novos rumos da política econômica brasileira ao introduzir nova fonte de
financiamento para a continuidade do processo de industrialização (MELLO, 2010,
p.111).

Nesse arranjo, o papel do Estado brasileiro era garantir a manutenção e a rentabilidade

de tais investimentos estrangeiros, tanto economicamente, através de estímulos fiscais,

cambiais e de infraestrutura, quanto politicamente, através da criação de estruturas de

dominação e controle social e da repressão ativa às demandas e organizações dos

trabalhadores. O processo de industrialização empreendido durante o governo JK, se

estruturou, portanto, por meio da atuação dos governos estaduais e federal no sentido de

apoiar e facilitar a ação do capital privado internacional no país. Resultante dessa nova forma

de desenvolver o capital no país, a construção da Usiminas foi um empreendimento conjunto

realizado pelo governo brasileiro, que detinha 60% do capital, e do governo e de empresas

japonesas, que detinham 40% do capital empregado, além do fornecimento de maquinário e

tecnologia. O capital brasileiro, por sua vez, dividia-se equitativamente entre o estado de

Minas Gerais e o Governo Federal.

Em 1957, iniciou-se a contratação dos operários que iriam construir a Usina de

Intendente Câmara, como foi batizada. “Nesse período, essa contratação era realizada por

empreiteiras e o número de operários chegou a aproximadamente 15 mil homens” (TULER,

2007, p. 31). A maioria dos trabalhadores que construiu a Usiminas e parte significativa dos



que trabalhariam na empresa provinha diretamente do campo e das atividades agrícolas.

Mesmo entre aqueles que não tinham vindo diretamente do campo, o tempo existente entre

sua saída das relações rurais e a entrada em relações de trabalho industriais era bastante curto.

Assim como em outros grandes projetos de investimento estatal, a construção da nova usina

exigia, por consequente, disciplinar a nova força de trabalho, processo que envolve a

combinação de elementos repressivos e de convencimento. No decorrer da história do

capitalismo, esse constante processo de subordinação do trabalho ao capital se implementou

de início pela violência escancarada e, por vezes, sem limite algum. Em Ipatinga não foi

diferente.

Os primeiros anos da construção da Usiminas foram marcados pela violência na

tentativa de controle e subordinação dos trabalhadores e de manutenção da ordem na cidade.

Muitos relatos desse período descrevem a atuação truculenta dos vigilantes da empresa e da

polícia contra os trabalhadores e, de forma geral, contra os moradores da cidade. No primeiro

livro produzido sobre o Massacre de 1963, Carlindo Marques Pereira (1984) relata que, nas

abordagens policiais, os trabalhadores tinham que mostrar a carteira de trabalho assinada e o

último contracheque, caso contrário, eram considerados vagabundos. Muitos foram, para além

das agressões, expulsos da cidade.

A violência se expressava também no controle da vida privada, por meio da utilização

de instrumentos de vigilância. Como aponta Pereira (2008), se algum trabalhador era

identificado na cidade em uma situação que fosse considerada inadequada aos padrões da

empresa, como bebedeiras e arruaças, o setor de gestão de relações industriais era chamado a

intervir diretamente. Para manter o controle sobre tudo que acontecia na cidade, a empresa se

utilizava do que os trabalhadores chamam de “arapongagem”, que consistia na prática de

contratar informantes que andavam pelos bares e clubes de Ipatinga para observar o

comportamento e a opinião dos trabalhadores. A própria maneira pela qual a empresa

direcionou os recursos e, de certa forma, criou a cidade, tinha como objetivo manter o

controle sobre os operários por meio da vigilância. Basta apontar, nesse sentido, que a

empresa fica no meio da cidade e fundou e manteve sob seu controle os principais

equipamentos de assistência.

Ao descrever a política empresarial conformada pela Usiminas, desde a sua criação,

Pereira (2008) aponta que esta se fundamenta no discurso da missão civilizadora da empresa,

que consistia na ideia de construção de uma cidade, ao mesmo tempo em que se conformava

como empresa. A ideia da missão civilizadora, no entanto, vai além do discurso apresentado e



difundido de desenvolvimento comum entre cidade e empresa, e se assentava em um tripé que

envolvia a subordinação e o controle da cidade e a domesticação dos trabalhadores com o

objetivo de manter as condições necessária à produção. Os elementos desse tripé são: “a

construção física da usina, a urbanização dos bairros, para seus empregados, como numa

cidade-empresa, e o compromisso de educar os trabalhadores e garantir a reprodução da força

de trabalho mantendo uma ordem pública adequada à produtividade” (PEREIRA, 2008, p.

131).

No esforço constante de manutenção da ordem e do comportamento adequado ao

desenvolvimento industrial, os conflitos entre capital e trabalho não eram aceitos e deveriam

ser silenciados. A combinação desses elementos, associados a efervescente conjuntura

nacional pré golpe militar empresarial, resultou no episódio que ficou conhecido como

Massacre de Ipatinga. O Massacre da Usiminas, como nos parece mais correto denominar,

uma vez que a cidade de Ipatinga ainda não existia e a região, como vimos, era regida pela

empresa, ocorreu em outubro de 1963. Na ocasião, a Polícia Militar atirou contra cerca de

quatro mil trabalhadores que protestavam, em uma das portarias da Usiminas, contra as

péssimas condições de trabalho e moradia e contra o tratamento truculento dos vigilantes e a

repressão da polícia, que, na noite anterior, havia terminado com cerca de 300 trabalhadores

presos e vários feridos. Segundo a versão oficial, o massacre deixou oito mortos e centenas de

feridos, mas várias pesquisas, como as realizadas por Marilene Tuler (2007), por Marcelo

Freitas (2008) e por Silva (2013) apontam que o número de mortos pode ter sido bem maior.

Após o Massacre, as relações estabelecidas entre a empresa e os trabalhadores de

Ipatinga, bem como, com a sociedade ipatinguense de uma maneira geral, apresentam

mudanças expressivas:

(...) de 1958, quando se iniciou a construção da usina até 1964, quando a empresa foi
obrigada a mudar o relacionamento com os empregados (em todos os aspectos
inclusive investindo na urbanização da cidade), passaram-se seis anos. Os
empregados com mais tempo de casa associam o massacre diretamente à “ação
civilizadora” (FURTADO, 2011, pag. 176).

A Usina desencadeou, nesse período, uma série de ações no sentido de domesticar a

força de trabalho e a própria cidade de Ipatinga pelo convencimento e não mais pela violência

escancarada, como até então. As ações implementadas foram no sentido de ampliar e

qualificar o fornecimento de serviços de necessidades básicas que eram dominados por ela,

como hospitais, escolas, creches e moradia e disponibilizar espaços de sociabilidade, como

clubes. Podemos citar como exemplos a Fundação São Francisco Xavier – FSFX, criada pela

Usiminas em 1969, o Hospital Márcio Cunha, que fica atrás da empresa, construído em 1965;



o colégio São Francisco Xavier, criado em 1962 para os filhos da alta chefia da Usiminas; o

plano de saúde dos trabalhadores - o Usisaúde; o Serviço de Segurança do Trabalho e Saúde

Ocupacional e Meio Ambiente e o Centro de Oncologia Integrada; a Cooperativa de consumo

dos empregados da Usiminas – CONSUL e a unidade da cooperativa de crédito Sicoob, em

Ipatinga. Todos controlados ou gerenciados pela Usiminas.

A nova postura e ações assumidas pela empresa, após o massacre, ajudaram a

construir e a legitimar o discurso de empresa-cidadã, expresso de forma sucinta no slogan “O

homem nosso maior patrimônio” (PEREIRA, 2008). A partir de uma atitude paternalista, a

empresa estabelece então relações de interação e diferentes “processos de regulação social

que, ao longo do tempo, tornaram-se legítimos e criaram referências identitárias para si

própria, para seus trabalhadores e para a cidade” (PEREIRA, 2008, p. 131) conformando a

imagem “mãe Usiminas”. Ao mesmo tempo em que foi se configurando como uma cidade-

empresa, Ipatinga conformava, portanto, sua cultura atrelada aos princípios necessários ao

desenvolvimento industrial forjando uma identidade que se confunde com a da própria

empresa.

Na construção desse discurso e instituição do controle da Usiminas sobre a cidade de

Ipatinga e sobre os trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga e Região -

SINDIPA teve um papel imprescindível. A própria criação do sindicato, que permaneceu sob

controle absoluto da empresa até 2013, fazia parte das ações desenvolvidas por esta nessa

nova fase de controle por convencimento.

O SINDICATO SOB O COMANDO DA USIMINAS

Cinco meses após o Massacre, ocorre o Golpe Militar que também intervém de

maneira direta no processo organizativo da categoria metalúrgica na cidade de Ipatinga. “O

golpe de 64 aniquilou a emergente oposição sindical, à frente da qual estavam pessoas como

Adil Albano e José Deusdedith ‘Serrinha’ Chaves, e consolidou, à frente do SINDIPA, um

grupo de lideranças sindicais mais conservadoras” (FREITAS, 2008, pag. 231). Assim, pode-

se dizer que, em um primeiro momento, o Massacre projeta lideranças sindicais, mas estas

logo são reprimidas pelo poder militar e pela ação da empresa.

Na tentativa de silenciar e retirar da memória dos trabalhadores o Massacre da

Usiminas e, ao mesmo tempo, manter o controle sobre a organização destes, a empresa e o

governo militar fundam sob sua tutela o Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga e Região –

SINDIPA. O sindicato foi criado em 1º de maio de 1965 “em solenidade dentro da usina”



(TULER, 2007, pag. 178) e com sua Carta Sindical entregue pessoalmente pelo general

Castello Branco, então comandante do Estado. O modelo sindical que serviu de base para sua

construção foi firmado pela Ditadura e tinha como principal pilar a substituição do papel

reivindicativo do sindicato, na defesa e conquista dos direitos trabalhistas, pela implantação

de serviços assistenciais, como serviços médico, jurídico e de lazer.

As atividades assistencialistas oferecidas pelo SINDIPA eram expandidas a toda

comunidade, o que contribuiu para a construção de uma imagem do sindicato não como uma

entidade representativa da categoria metalúrgica, mas como um importante ator social e um

agente público dedicado, ao lado da Usiminas, à construção e ao desenvolvimento da cidade.

Esse modelo sindical, além de contribuir para a legitimação e o controle da usina sobre a

comunidade, assegurou o controle do Estado e da empresa sobre os trabalhadores:

Até meados da década de 1980, a base da estrutura do SINDIPA foram os serviços
mutualistas, resgatados pelos governos militares como uma eficiente forma de
controle, dos movimentos contrários ao Estado e à classe patronal. Portanto, essa
prática assistencialista serviu de apoio para a direção do SINDIPA, manter uma
relação de subordinação às políticas do governo, e principalmente à Usiminas (...)
(SOARES, 2007, p. 2).

A diretoria do SINDIPA era nomeada pela própria Usiminas, conforme apontam

Corrêa e Graciolli (2012), e somente em 1985 o sindicato teve sua primeira eleição e,

concomitantemente, a tentativa por parte de uma oposição sindical de fazer frente ao poder da

Usiminas e alterar as relações entre sindicato e empresa (FREITAS, 2008). A chapa de

oposição, que ficou conhecida como “Chapa Ferramenta”, era ligada a Central Única dos

Trabalhadores – CUT. Apesar da popularidade entre os trabalhadores e de ter sido a mais

votada no primeiro turno das eleições, a pressão e atuação da empresa foram determinantes

para que a Chapa Ferramenta não saísse vitoriosa. Quem ganha às eleições e assume a frente

do Sindicato é Luís Carlos Miranda liderando uma chapa apoiada pela Usiminas. A Chapa

Ferramenta foi desmantelada pela empresa, após as eleições, com a demissão dos seus

membros. A principal liderança, conhecido como “Chico Ferramenta”, manteve o nome da

chapa na sua plataforma política e foi eleito prefeito da cidade de Ipatinga pelo Partido dos

Trabalhadores - PT, cinco anos depois.

Luiz Carlos Miranda permaneceu no sindicato de 1985 até 2013, com um pequeno

intervalo entre 1995 e 2001, no qual não esteve na diretoria, e seus mandatos foram marcados

pela permanência do atrelamento do SINDIPA à empresa. “Apesar do país viver uma abertura

política e os sindicatos ganharem força, a nova direção do Sindicato dos Metalúrgicos de

Ipatinga manteve sua política subordinada ao paternalismo da usina” (SOARES, 2007, p.2). O



SINDIPA sob a direção de Miranda teve um papel essencial na viabilização da privatização

da empresa, em 1991, empreendendo um pacto com os trabalhadores que “reverenciava os

dividendos socioeconômicos para o Município e a região, conquistados pelos avanços da

Usiminas privatizada” (PEREIRA, 2008, p. 167). A privatização da Usiminas, escolhida para

ser a primeira no governo Collor, foi inclusive apontada como exemplo a ser seguido, tendo

sido um importante laboratório para as novas relações entre capital e trabalho defendidas pela

nascente central Força Sindical, a qual a diretoria do sindicado irá se filiar nos anos seguintes.

As atividades assistencialistas assumidas como principais funções do sindicato,

durante a Ditadura, foram mantidas e até expandidas depois da redemocratização, como

exemplo, podemos citar a instalação de bancos públicos, dentro da sede do sindicato, para

empréstimos consignados, e de uma agência do SINE – Sistema Nacional de Empregos.

Um dos exemplos da efetividade e manutenção dessa política é que, com o fim da

Ditadura Militar, várias empresas de grande porte passaram por momentos de efervescência e

de greves, mesmo em cidades de Minas Gerais com características parecidas com Ipatinga,

mas, na Usiminas a trajetória foi completamente distinta:

Nos seus 50 anos de existência, agora completados, ela sofreu uma única greve de
trabalhadores. Sim, seria um caso inédito no país para empresa desse porte. Chegou
a ser estudado em famosas escolas nacionais de administração, como exemplo a ser
imitado pelos industriais brasileiros (GUIMARÃES, 2012, p. 19).

O controle e a subordinação dos trabalhadores e de suas organizações para a

lucratividade e a produtividade da empresa foram garantidos pelos elementos de

convencimentos apresentados, mas também pela repressão e pelo medo, mesmo após a

redemocratização. A Usiminas mantinha, até pouco tempo, o que era denominado pelos

trabalhadores de “lista negra”, apontada em ação civil pública movida pelo Ministério Público

do Trabalho contra a diretoria do sindicato, composta pelos nomes dos metalúrgicos que

apresentassem comportamento considerado perigoso para a empresa. Esses trabalhadores,

além de serem demitidos da usina, não conseguiam emprego em nenhuma outra empresa da

região, visto todas estarem sobre o domínio da Usiminas, seja como terceirizadas, seja como

fornecedoras. O sindicato contribuía na construção desta lista fornecendo para a Usiminas os

nomes dos trabalhadores que procuravam a entidade para se queixar da empresa. Esse

controle tem um poder ainda mais forte no apassivamento dos trabalhadores, uma vez que o

comportamento de cada um tinha impacto não só no seu emprego direto, mas também no dos

familiares, o que é uma preocupação bastante presente em uma cidade onde toda fonte de

trabalho depende, direta ou indiretamente, de uma única grande empresa.

O SINDIPA teve, portanto, um papel imprescindível na manutenção do controle da



empresa sobre os trabalhadores após a redemocratização. Sob a liderança de Luiz Carlos

Miranda, o sindicato manteve uma postura de colaboração entre os dirigentes sindicais e

empresariais, como implementado pela Usiminas e a ditadura militar, quando da criação

deste. Nessa perspectiva, a entidade se configurou como um importante ator na construção da

Cultura USIMINAS, entendida como um conjunto de elementos discursivos que criou, dentro

e fora da usina, os símbolos e a imagem de poder da empresa (CHRYSOSTOMO, 2008, p.

131) para o controle da cidade e disciplinamento dos trabalhadores.

O SINDICATO SOB O COMANDO DOS TRABALHADORES

A relação histórica entre o SINDIPA e a Usiminas, construída durante a Ditadura

Militar e mantida após a redemocratização, foi colocada em xeque apenas em 2013, quando

uma chapa de oposição vence a eleição do sindicato contra a antiga diretoria apoiada pela

empresa. O trabalho da oposição, no entanto, havia começado bem antes, em 1 de maio de

2011.

Junto com dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista, onde também

está instalada uma planta da Usiminas, ligados à organização Intersindical – Instrumento de

Luta e Organização da Classe Trabalhadora, a oposição iniciou sua atuação em Ipatinga

através da panfletagem de boletins entre os trabalhadores. Os materiais criticavam as péssimas

condições de trabalho e salário na empresa e terceirizadas:

Para aumentar ainda mais seus lucros, a Usiminas, com o apoio dos pelegos que
estão no Sindicato, impôs aos trabalhadores um reajuste salarial que está muito
longe de recuperar as perdas salariais. (...) Para enfrentar isso é preciso retomar o
Sindicato como um instrumento que organiza a luta e enfrenta os patrões exigindo
mais salários, mais direitos e em defesa da vida e da saúde dos trabalhadores
(OPOSIÇÃO, 2012).

A oposição criticava à diretoria ligada à Luiz Carlos Miranda por defender os

interesses da Usiminas em detrimento dos direitos dos trabalhadores. Questionando o discurso

da “mãe Usiminas” que respaldava a ideia de que o desenvolvimento da empresa beneficiava

a cidade e os trabalhadores, a oposição apontava, ao contrário, que os lucros da usina

aumentavam com o aumento da exploração dos metalúrgicos:

Enquanto a Usiminas aumenta a exploração sobre os trabalhadores a atual direção
do SINDIPA em seu informativo numero 573 chama os trabalhadores para salvar a
Usina e aumentar ainda mais seus lucros. Luiz Carlos o atual presidente diz: “É
fundamental que recuperemos a produção, a competitividade, a rentabilidade e os
mercados da Usiminas” (OPOSIÇÃO, 2012).

Conforme relatado de militantes da Intersindical, o trabalho de construção da chapa de

oposição era realizado de forma clandestina, pois havia o medo da repressão da Usiminas e o



desmantelamento da chapa com a demissão dos trabalhadores. Por meio das panfletagens, o

movimento foi crescendo com a incorporação de novos trabalhadores que, ao terem contato

com o material, se identificavam com as críticas e a proposta de mudança. O próprio material

era construído por meio das denúncias enviadas pelos trabalhadores. Analisando esses

boletins, podemos perceber que as principais denúncias relatam assédio por parte da chefia,

áreas insalubres e periculosas com risco de acidente e adoecimento para os trabalhadores e

jornadas de trabalho exaustivas, demandas operárias até então reprimidas e invisibilizadas.

Segundo entrevistas realizadas com os trabalhadores da chapa, e que posteriormente se

tornaram diretoria eleita, foi um período marcado pelo medo, pois a crença comum, ouvida e

repetida, durante todo o tempo em que trabalharam na usina, alguns ainda durante a ditadura

militar, era que uma chapa de oposição que se colocasse abertamente contra a Usiminas

chamais assumiria o sindicato. O bordão usado pelos trabalhadores era “pode ganhar, mas não

leva” em referência aos relatos de fraude e roubo nas eleições.

A relação estabelecida entre o Grupo Usiminas e o SINDIPA estava em evidência no

período, pois o Ministério Público do Trabalho de Coronel Fabriciano havia movido, em

2011, uma ação civil pública contra a direção do SINDIPA acusada de realizar, segundo

consta na ação, “acordos espúrios” e manter uma relação “eivada de imoralidade e

ilegalidade” com as empresas da região. Segundo o processo, em troca do recebimento de

dinheiro, a diretoria do sindicato presidida por Luiz Carlos Miranda, principal réu do

processo, estaria beneficiando as empresas nos acordos coletivos em detrimento dos

trabalhadores, com relatos inclusive de manipulação de assembleias. A ação do MPT foi

descrita em matéria de capa da revista empresarial Matéria Prima, de junho de 2012,

intitulada “A paz social a ferro e fogo”:

O documento, em que se baseia este texto, é uma petição de mais de cem páginas,
assinado por oito procuradores do Ministério Público do Trabalho. A extensa
denúncia, feita em 4 de julho de 2011 - portanto, há um ano -, é acompanhada de
542 outros documentos. Os dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga
(SINDIPA), ligado à Força Sindical, são acusados de se enriquecer à custa do
dinheiro dos acionistas minoritários da siderúrgica e das mensalidades dos
metalúrgicos, durante os últimos 12 anos (GUIMARÃES, 2012, p. 19).

A ação se encerrou em 2012 com um acordo entre o MPT e a então diretoria do

SINDIPA. Como parte do acordo, os terrenos em áreas nobres, cedidos pela Usiminas para

uso do sindicato, inclusive o da sede da entidade, deveriam ser definitivamente doados à este,

não haveria mais desconto por parte do sindicato de taxas negociais pagas pelos trabalhadores

nas campanhas salariais e doze diretores, entre eles Luiz Carlos Miranda, não poderiam mais

se candidatar à representantes da categoria.



Devido ao processo e a grande repercussão que o caso teve na época, as eleições

realizadas em janeiro de 2013 foram acompanhadas pelo MPT com o intuito de garantir a

lisura do processo. Segundo os trabalhadores que compunham a oposição, esse cenário ajudou

a acabar com o ceticismo e muitos metalúrgicos, e até mesmo fora da fábrica, começaram a

dizer “agora vai”, em referência a possibilidade de uma chapa de oposição vencer as eleições

e assumir o sindicato. Ainda assim, segundo estes, o medo ainda era muito presente e a

constituição da chapa não foi um processo fácil, pois muitos trabalhadores, ainda que

concordassem com a pautas defendidas, não queriam colocar seus empregos em risco.

A percepção da amplitude das relações de poder da empresa sobre a comunidade

esteve presente durante toda a campanha da chapa de oposição. Nesse sentido, as estratégias

de campanha se espalharam por vários espaços da cidade, como feiras, igrejas e parques e

envolveram toda a comunidade. A chapa de oposição venceu as eleições e assumiu a diretoria

com uma postura de enfrentamento às relações de subordinação estabelecidas pela Usiminas,

não só no que se refere aos trabalhadores, mas em toda a cidade. A fala de um dos novos

dirigentes, Geraldo Magela Duarte, em um vídeo de divulgação do Sindicato, elucida a nova

política sindical encapada: “a Usiminas mandava em tudo na cidade, nos clubes, no

supermercado, no hospital, era tudo dela, mas isso acabou, agora ela não manda mais no

sindicato, o sindicato agora é dos trabalhadores” (SINDIPA, 2017). A mudança na política do

SINDIPA se expressa também nas mobilizações realizadas pelos trabalhadores e pela diretoria

a partir de 2013. Já na primeira Campanha Salarial, em fevereiro de 2014, os trabalhadores na

empresa terceirizada Delta, que atua dentro da área da usina, deflagraram greve. No ano

seguinte, os trabalhadores na Usiminas também aprovam greve na Campanha Salarial e

realizaram mobilizações nas portarias da empresa com atrasos na entrada do trabalho.

Apesar das ações realizadas, os diretores relatam que o medo ainda é muito presente

entre os trabalhadores, o que dificulta a mobilização. Ainda segundo estes, a tentativa de

controle por parte da usina se mantém e se utiliza de várias formas, como as ações realizadas

por esta, com a participação dos antigos diretores do sindicato, para dividir a base de

representação do SINDIPA. Com esse objetivo, após a vitória da oposição, a Usiminas, que

antes negociava somente com o SINDIPA, passou a negociar com o sindicato dos engenheiros

e o dos técnicos industriais. Além disso, Luiz Carlos Miranda, que assinou um acordo com o

MPT que o impede de representar a categoria, como apontado, tentou criar um sindicato para

representar os trabalhadores nas empresas terceirizadas na área da usina. Este, no entanto, foi

impedido por ação judicial movida pela nova diretoria.



O mandato coincide também com um período de turbulência na empresa. Em 2015, a

Usiminas fechou dois altos-fornos, um em Cubatão e outro em Ipatinga. A empresa alegava

grande dificuldade financeira e a necessidade de adaptações para a retomada da

competitividade. Nesse sentido, a direção da usina propôs, aos trabalhadores e ao sindicato, a

redução salarial via redução da jornada de trabalho, apoiando-se no antigo discurso de que a

empresa é um patrimônio da cidade e que era necessário o sacrifício de todos para defendê-la

naquele momento de crise. A nova diretoria do SINDIPA se posicionou contrária à tentativa

de redução salarial dos trabalhadores, realizando uma extensa campanha na cidade, na qual

afirmava que o que queria realmente a Usiminas era “forçar a redução de direitos dos

trabalhadores para aumentar os lucros dos acionistas” (SINDIPA, 2015).

Matérias em jornais de todo o país, nesse período, mostram como o medo do

fechamento da empresa alavancou várias ações na comunidade e entre os trabalhadores no

sentido de defesa da empresa. Vários atores locais, como a igreja católica, a câmara dos

vereadores e as associações comerciais, procuraram o SINDIPA trazendo à tona o velho

discurso da “mãe Usiminas” e da necessidade desta para o futuro da cidade. Nos moldes da

campanha eleitoral para o sindicato, a nova diretoria realizou várias ações pela cidade, como

panfletagens nas feiras, igrejas, passeatas, vinhetas na rádio e em carro de som com o slogan

“Essa é uma luta dos trabalhadores de Ipatinga e Cubatão e de toda a comunidade do Vale do

Aço, pois o que fica na região é o salário do peão e não o lucro do patrão” (SINDIPA, 2015).

Em uma das publicações do Sindicato, intitulada “Carta a Comunidade”, de junho de 2015, o

Sindicato afirma:

O Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga e Região vem esclarecer à comunidade do
Vale Aço a verdade do que vem ocorrendo na USIMINAS e seus verdadeiros
interesses. (...) O grupo USIMINAS se aproveita da crise política do governo federal
e tenta impor mais ataques aos trabalhadores. Fala que está mal das pernas por conta
do cenário mundial, mas a realidade é que quer aumentar ainda mais seus lucros. E
para isso, quer diminuir os salários, demitir, e exigir mais produção de quem fica
(SINDIPA, 2015).

A força e o vigor do debate, nesse período, revelam como ainda está presente no

imaginário da comunidade as bases da fundação das relações de poder instituídas pela

empresa na cidade, mas também como o Sindicato dos Metalúrgicos passou a ser uma

importante força na luta contra o domínio da empresa e em defesa dos trabalhadores. Em

2017, essa diretoria se reelegeu para mais um mandato de quadro anos após derrotar

novamente a chapa apoiada pela Usiminas e pelo ex-diretor Luiz Carlos Miranda.

CONCLUSÃO

Sabemos que a dominação econômica traz consigo a dominação política e ideológica,



entretanto, nas chamadas cidades-empresas esse domínio penetra nas mais diversas

manifestações da sociabilidade dos seus moradores. Observa-se essas profundas relações na

história da cidade de Ipatinga, onde a Usiminas, para consolidar e manter seu domínio,

utilizou-se de inúmeras formas de controle e vigilância sobre a classe trabalhadora. Dos

diversos órgãos e instituições que foram utilizados pela empresa com o objetivo de disciplinar

a força de trabalho, o Sindicato dos Metalúrgicos cumpriu um papel singular.

Tendo sido o sindicato um importante ator social na constituição do controle da

Usiminas sobre a cidade de Ipatinga, a mudança na política sindical dessa entidade, com a

eleição de uma chapa de oposição, em 2013, e o fim do pacto entre empresa e sindicato, abala

as esferas de poder instituídas ressignificando as relações entre empresa, comunidade e

sindicato. Essas transformações não ocorrem, no entanto, sem resistência, uma vez que as

relações de dependência e controle entre a cidade de Ipatinga e a Usiminas já se encontram

muito arraigadas tendo criado na comunidade uma identidade que se confunde com a da

própria empresa.
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