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Estudos recentes sobre a classe trabalhadora brasileira têm se caracterizado por ressaltar a diversidade de trajetórias das

categorias que a compõem, refletindo, por um lado, diferentes formas de inserção no mercado de trabalho e, por outro, práticas
culturais e políticas específicas. Mais do que discutir genericamente as características estruturais que marcaram a expansão
capitalista entre nós para daí deduzir o perfil da classe trabalhadora, tais estudos têm contribuído para apontar a heterogeneidade
das experiências de vida e trabalho, bem como vivências particulares de formas de dominação dos diversos segmentos.
Procurando dar conta da diversidade de experiências que tem marcado a consolidação de formas capitalistas de produzir, essa
perspectiva tem revelado particularidades locais e regionais, bem como diferenciações internas dos grupos de trabalhadores. 

Este trabalho (1) se insere nessa linha de investigação, a partir de uma análise comparativa de resultados de dois estudos
de caso com operários metalúrgicos do estado do Rio de Janeiro: os da indústria naval de Niterói e do Rio de Janeiro, analisados
por Pessanha (1986, 1987; Pessanha e Ramalho, 1988), e os trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de Volta
Redonda, estudados por Morel (1987, 1988, 1989). Nos dois casos, procurou-se articular a reflexão sobre a história de cada
categoria com a história da empresa e do respectivo setor produtivo.(2)

Os setores industriais aqui estudados são bastante representativos tanto do processo de industrialização quanto da
formação da classe trabalhadora fluminense.(3) A proximidade física com órgãos do governo federal sediados na cidade do Rio
de Janeiro, então Distrito Federal, acentuou o papel do Estado nesses processos. A indústria naval brasileira sempre se
concentrou no Rio de Janeiro, onde surgiu ligada às atividades de construção e reparo das embarcações de companhias de
comércio e de navegação de cabotagem, e cresceu sob influência direta das políticas estatais aduaneiras e de transporte. Quando
do impulso à construção naval, no final da década de 1950, foi também nessa região que se concentrou a maioria dos projetos
implementados, responsáveis por mais de 90% do volume total de embarcações entregues entre 1961 e 1974 no país. Mesmo
hoje, quando se processa mais uma etapa da crise de encomendas e de financiamentos em que o Estado brasileiro - principal
armador e avalista - é figura central, o Rio de Janeiro tem na indústria naval um dos seus principais setores industriais. 

Também no Rio de Janeiro se localizaram na década de 1940 as iniciativas precursoras da atuação do Estado enquanto
produtor direto. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), criada em 1941, na ditadura varguista do Estado Novo, representou
um estímulo à produção industrial fluminense, então em declínio, convertendo o Vale do Paraíba num importante pólo industrial.
Embora já existissem empresas siderúrgicas de pequeno e médio porte no país, (4) a CSN será, até a implantação da Cosipa
(1964) e da Usiminas (1963), a única empresa produtora de aços planos, contribuindo decisivamente para o incremento da
participação do Rio de Janeiro no setor. A partir de 1948 e por mais de uma década, esse estado passa a liderar a produção do
setor siderúrgico, contribuindo com cerca de 50% da produção nacional. Até recentemente, a CSN - com uma dívida de
aproximadamente dois bilhões de dólares e na atual lista de empresas privatizáveis - era responsável peio maior recolhimento de
ICM no estado.

A classe operária fluminense também apresenta características particulares. Convivendo com a resistência de amplos
setores populares à imposição de uma ética do trabalho e do mercado externa a eles - o que já foi analisado por diversos autores,
dentre os quais Carvalho (1987) - e expostos às oportunidades alternativas de ocupação num setor de serviços sempre em
expansão, os operários no Rio de Janeiro se inserem no ambiente político de movimentos policlassistas da época republicana. 

Menos mercado pela influência política dos imigrantes do que em São Paulo, o movimento sindical no estado do Rio de
Janeiro é diversificado, com várias correntes disputando sua direção; dentre estas, inclui-se a experiência do chamado
‘sindicalismo amarelo’, certamente a mais representativa do que Fausto (1976) chamou de ‘pragmatismo político’ dessa classe.
Essa espécie de trabalhismo ‘à carioca’ teria funcionado positivamente, segundo alguns autores, como um conjunto de estratégias
para conseguir benefícios para a classe, avançando pelos amplos espaços de negociação existentes no quadro da sociedade do
Rio de Janeiro (Castro Gomes, 1987; Batalha, 1986). 

Mais tarde, essa tradição de composição entre a classe trabalhadora e as autoridades públicas no Rio de Janeiro (Carvalho,
op. cit.) se atualizaria através da lógica de reciprocidade do trabalhismo getulista: a valorização do trabalho e do trabalhador no
interior do projeto do Estado, por um lado, as alianças políticas do populismo, por outro (Castro Gomes, 1987). 

Na tentativa de recuperar a história da formação dos trabalhadores dos setores aqui analisados, percebemos nos
depoimentos que a questão das gerações parece constituir dimensão importante de diferenciação e identificação internas, parte
integrante das representações que estes grupos elaboram sobre si mesmos e sobre o mundo social. Interessadas em entender
como se constitui a questão geracional e o papel assumido pelo ‘conflito de gerações’ nestes grupos de trabalhadores, não nos
preocupamos em definir ‘de fora’ marcos ‘objetivos’, mas em entender os critérios socialmente construídos para distingui-las.
Nos casos aqui estudados, a oposição entre as categorias ‘velhos’ e ‘novos’ possui caráter relacional, contrastivo, assumindo
inclusive, em certos contextos, características de categoria acusatória. Manifestação do confronto entre formas de classificação
dos trabalhadores, o uso de tais categorias (‘velhos’, ‘novos’) reflete concepções distintas sobre o espaço social, o ‘lugar’ e a
definição da classe operária, bem como sobre as formas ‘legítimas’ de participação política (Bourdieu, 1979, 1980, 1983 e
1984). 

Diversos autores têm apontado para as possibilidades que a caracterização de gerações sociais, definindo o encontro de
duas histórias - a individual e a coletiva -,traz para a análise da construção de identidades sociais. Mannheim (1972), Halbwachs
(1990) e Arendt (1958 e 1988) chamaram a atenção para a contribuição das.diferentes gerações na elaboração de uma memória
coletiva, possibilitando a construção de quadros de referência significativos para a formulação de orientações e avaliações que



fundamentem a prática política. Nas análises que fizeram sobre a história de segmentos da classe trabalhadora, Barrington Moore
(1987) e Thompson (1971 e 1979) também ressaltaram a importância das tradições coletivas enquanto parte da herança social de
um grupo, constituindo bases para a avaliação de situações vividas no presente. 

Pesquisas sobre segmentos da classe trabalhadora brasileira - como, por exemplo, as de Alvim (1985) e Leite Lopes
(1988) sobre os trabalhadores da indústria têxtil de Pernambuco; a de Ramalho (1989) sobre os metalúrgicos da extinta Fábrica
Nacional de Motores (FNM), em Xerém (RJ); a de Minayo (1986) sobre os trabalhadores da Companhia Vale do Rio Doce; e as
de Guimarães, Castro, Agier e Franco (1990) sobre os trabalhadores da indústria petroquímica da Bahia - têm também
contribuído para ressaltar especificidades de trajetórias geracionais da classe. 

O conceito de gerações sociais chama a atenção para a dimensão coletiva das biografias individuais. Nesse sentido, o
fator relevante na sua definição não seria o ciclo biológico dos indivíduos, mas sim a vivência comum de experiências históricas
significativas (Abrams, 1982). Gerações de trabalhadores, portanto, bem como as relações entre elas, não representam apenas
classes de idade diferentes, mas devem ser analisadas no contexto das transformações institucionais e. estruturais que afetam
cada setor, implicando novas formas de recrutamento e seleção de operários ou “modos de geração dos agentes” (Bourdieu,
1979; Leite Lopes, 1989). 

Na reconstituição da história de dois setores metalúrgicos do Rio de Janeiro, procuramos entender como, a partir de
experiências concretas - que remetem tanto à vivência de condições particulares de trabalho de cada setor quanto à
especificidade da formação da classe operária no país e no Rio de Janeiro -,constroem-se gerações de trabalhadores, isto é,
estabelecem-se fronteiras simbólicas que distinguem ‘velhos’ e ‘novos’ operários. 

A despeito das diferenças em termos não só de origem e recrutamento social, mas também de características do processo
de trabalho e de dimensões das unidades produtivas, observamos a partir da análise e comparação de depoimentos que, em
ambos os casos, a distinção entre as gerações parece apoiar-se em duas dimensões da trajetória das categorias: a forma de
socialização profissional e a participação sindical e política no regime populista: Começaremos pela primeira dessas dimensões. 

A forma de socialização profissional
As transformações nas formas de gestão, formação e recrutamento de trabalhadores contribuem para a ‘produção’ de

novos operários que, muitas vezes, entram em conflito com os velhos. A socialização profissional deu-se, no entanto, de maneira
distinta nos dois casos. 

A indústria naval brasileira registra atividades desde as primeiras décadas do século XVI. Inicialmente voltada apenas
para o reparo de navios em trânsito pelo território nacional, essa incipiente indústria logo começaria a construir pequenas
embarcações para a navegação de cabotagem. Já em 1531 surge o primeiro estaleiro nacional, localizado no Rio de Janeiro. No
século XVII, floresceram pelo litoral inúmeras ‘taracenas’ ou ‘ribeiras de nós’, oficinas ligadas a depósitos de material, mas o
estaleiro mais importante situava-se na Bahia, capital da Colônia e rota obrigatória das embarcações da ‘carreira da índia’.O
século XVIII é marcado pela instalação dos primeiros Arsenais de Marinha, no Rio, na Bahia e, depois, em Pernambuco e no
Pará, onde, com o apoio de profissionais portugueses, se construíram embarcações que serviram inclusive à esquadra da
Metrópole.

No século XIX, a abertura dos portos e o estímulo à navegação de embarcações brasileiras dão novo impulso à indústria
naval. Em 1849, o Barão de Mauá instala o primeiro grande estaleiro do país, a Companhia de Fundição e Estaleiros da Ponta
d’Areia, em Niterói, no Rio de Janeiro, a que se seguem o Estaleiro Só, no Rio Grande do Sul, bem como o Estaleiro Caneco e
as Oficinas Lage, também no Rio de Janeiro. No início do século XX surgem algumas outras iniciativas, também privadas, de
expansão do setor, como a Companhia de Comércio e Navegação (no antigo estaleiro Mauá) e a Companhia Nacional de
Navegação Costeira, de Henrique Lage, ambas no Rio de Janeiro. 

Esta última, bem-sucedida de início, foi mais tarde encampada pelo governo federal, após um processo bastante
representativo das tensas relações entre o setor privado naval e o poder público na história brasileira, envolvendo desde políticas
de navegação, financiamento à construção e economia do comércio exterior, até questões de soberania e segurança nacionais. 

Os trabalhadores da indústria naval do Rio de Janeiro têm, portanto, uma das mais longas experiências de vida operária
do país. As primeiras companhias de navegação e os estaleiros estatais/militares e privados empregavam escravos e homens
livres. 

Estes últimos eram em parte estrangeiros, sobretudo portugueses e espanhóis, responsáveis pela introdução de técnicas e
métodos de organização da produção, e em parte brasileiros, arregimentados em famílias operárias ou no campo. A
especificidade do processo de trabalho, que caracteriza - no Brasil como em outros países - a indústria naval como craft industry,
se apoiava, e se apoiaria progressivamente, no saber operário e no trabalho artesanal desenvolvido sob condições ambientais
muito adversas.

Este quadro se mantém durante as primeiras décadas deste século, quando o setor ainda se caracteriza pela baixa produção
de navios, associada a atividades de reparo. E persiste, mesmo durante boa parte dos anos 50. No segundo governo de Getúlio
Vargas, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos analisou as perspectivas de desenvolvimento do país e considerou que, embora
a questão do transporte marítimo fosse crucial para o Brasil, naquele momento só havia mercado para um grande estaleiro
comercial na área de construção naval. Tratou-se então de modernizar e ampliar o estaleiro da Ilha do Viana, da Companhia
Nacional de Navegação Costeira, encampado pelo Estado. Essa sugestão inibiu por mais alguns anos iniciativas de maior



expansão da incipiente construção naval brasileira, num período em que o Estado aumentou significativamente sua intervenção
mais direta sobre a economia. 

Nesses primeiros tempos, os ‘operários navais’ eram praticamente arregimentados e depois, no interior das empresas,
eram treinados pelos mestres dos grandes grupos profissionais, reunidos em tomo de oficinas por especialidade. A referência a
essas oficinas, ou ‘seções’, está sempre presente nos depoimentos dos operários mais velhos, marcados pela experiência da
organização de trabalho vigente nos estaleiros. De fato, no passado, os trabalhadores funcionavam ligados a cada oficina, sob
orientação dos profissionais mais experientes, responsáveis pela ‘leitura’ e interpretação dos ‘desenhos’ em que se desdobrava
detalhadamente o projeto de cada navio. 

Organizada com relativa autonomia, essa geração de trabalhadores desenvolveu além de uma identidade profissional
muito forte, consolidada em núcleos de carreira bem estruturados e defensivos, um controle expressivo sobre todo o processo de
reprodução técnica da categoria. 

A década de 1960, entretanto, reservaria grandes mudanças para a indústria naval. Desde o final dos anos 50 e em
consonância com os novos padrões de industrialização pesada expressos no Plano de Metas do governo Juscelino Kubitscheck,
várias medidas são tomadas pelo Grupo Executivo de Indústria da Construção Naval (Geicon) no sentido de expandir o setor de
construção propriamente dita e distingui-lo de reparos. Cria-se a Taxa de Renovação da Marinha Mercante (15% dos fretes
líquidos de cabotagem) e o Fundo da Marinha Mercante (1/5 do imposto de transferência de fundos para o exterior, mais taxa de
renovação sobre empresas governamentais). Geridos pela então Comissão de Marinha Mercante (mais tarde Sunaman), esses
recursos passam a financiar o setor. A partir de 1959 são aprovados onze projetos empresariais, sendo oito deles no Rio de
Janeiro. Desses projetos, apenas seis seriam efetivamente implementados: os dos estaleiros Mauá (CCN), Emaq, Caneco e Só, a
serem ampliados, e Ishikawagima e Verolme, a serem construídos. O estaleiro Mauá, em Niterói, recebe o maior financiamento
do BNDE (hoje BNDES), já que os outros dois grandes estaleiros apoiados, Ishikawagima e Verolme, contavam com reforço de
capital por parte dos grupos estrangeiros a que estavam ligados. 

Essa é a primeira etapa das transformações que se seguem na base técnica da produção de navios no
Brasil. (5) Corresponde à implantação de condições para a produção de navios metálicos de porte superior a mil TPB
(capacidade de carga das embarcações) no país, incluindo a adoção da soldagem automática - permitindo a pré-montagem de
seções inteiras do navio e o acabamento avançado paralelamente - e a introdução de novos sistemas de planejamento e
produção. 

A partir daí seguem-se a construção e ampliação dos, estaleiros, a importação e a instalação de equipamentos, o
recrutamento de engenheiros e técnicos, a expansão e reciclagem da mão-de-obra. Muitos operários foram contratados, outros
tiveram que ser ‘adptados’ às mudanças. Novos engenheiros foram recrutados também, junto à Universidade Federal do Rio de
Janeiro e à Universidade de São Paulo. Nos estaleiros recém-instalados para a construção, os trabalhadores foram
cuidadosamente formados, sob orientação do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e de técnicos japoneses ligados ao estaleiro
Ishikawajima. Na Companhia Comércio Navegação - que tinha o único estaleiro (Mauá) reconvertido de reparos para a
construção de navios - parte da mão-de-obra começou a ser ressocializada para as novas funções, sob normas também
inovadoras de controle e organização do processo de trabalho. 

Nos primeiros anos após essas mudanças, o processo de adaptação e crescimento da força de trabalho - os 1.430
empregados que em 1960 trabalhavam especificamente em construção no setor naval passaram para 10.900 em 1964 - se deu
mais livre mente, em grande parte por causa da força sindical da categoria. 

Com a queda de João Goulart e a tomada do poder pelos militares em 1964, esse quadro se altera de forma mais
significativa. O novo regime atenderia às principais reivindicações do empresariado do setor no que se referia ao controle da
mão-de-obra e criaria entre os empresários esperanças de que a ‘estabilidade social e política’ a ser implantada iria propiciar
medidas de saneamento da economia e agilização dos planos de administração pública. 

O período que vai de 1964 a 1967 foi ainda, do ponto de vista da produtividade das empresas, bastante crítico para a
construção naval, em função da debilidade do mercado e da falta de planejamento das encomendas. É importante destacar, no
entanto, o sucesso de operações que objetivavam, nesses anos, por um lado, consolidar o processo de privatização da produção,
com a progressiva desativação (ou mudança de papel) dos estaleiros estatais, a partir do novo pacto firmado entre Estado e
capital; por outro, apagar os resquícios das relações trabalhistas vigentes no período populista, através de toda sorte de
mecanismos repressores, abrindo caminho para novas estratégias de coerção sobre a força de trabalho. 

Progressivamente, a formação mais lenta, sob controle dos mestres, dos operários especializados em reparos, foi
substituída por formas mais ágeis de aprendizado, nas escolas das empresas ou no Senai. As equipes foram reduzidas e os
profissionais passaram a acumular tarefas antes distribuídas para seus auxiliares ou aprendizes. O controle da produção saiu, em
grande parle, das mãos dos mestres e contramestres para novos atores mais ligados à gerência das empresas. Cresceu o setor de
preparação do trabalho, reforçou-se o papel das equipes de controle de qualidade dos produtos - órgãos autônomos – retirando-se
assim, cada vez mais, o poder dos trabalhadores sobre a condução do processo de trabalho. 

Começa então a configurar-se aqui não apenas uma ‘nova geração’ de trabalhadores, mas também um novo padrão de
relação entre as gerações, já que se tenta romper, em definitivo, o elo que a reprodução técnica a cargo dos ‘velhos’ profissionais
propiciava. 

Em 1967, um plano de emergência para a construção naval, envolvendo principalmente encomendas de navios para a



navegação de longo curso, injetaria mais dinamismo ao setor. Tentava-se assim capacitar as empresas para responder à
“profunda -reformulação do transporte marítimo”, associada ao estabelecimento de novas regras de reciprocidade no tráfego
entre o Brasil e os demais países (garantindo 40% de participação de navios sob bandeira nacional nos fretes do comércio
exterior) e ao estimulo à armação brasileira através da concessão aos armadores privados das linhas, de maior curso, até então
privativas do.setor público. 

 
  
 



 
 
 



Seguem-se ainda o I Plano de Construção Naval (I PCN) - em 1970, com encomendas da ordem de 1,8 milhão de TPB e
envolvendo recursos da -ordem de um bilhão de dólares - e o II PCN (1974), correspondendo quase ao triplo desses volumes: 5,3
milhões de TPB encomendadas, mais de três bilhões de dólares envolvidos.

A implementação desses dois planos corresponde a progressiva consolidação dos novos métodos administrativos e
industriais, postos em prática a partir do plano de emergência. Com o I PCN, introduzem-se maior mecanização e automatização
do processo de preparação do aço, utilização extensiva da solda, melhoria considerável da capacidade de movimentação de
chapas e blocos, difusão e aplicação do acabamento avançado e, concomitantemente, centralização dos sistemas de planejamento
e controle da execução do trabalho e redefinição da relação entre áreas de projeto e de produção. Desde então, superqualificam-
se, por um lado, técnicos ligados aos setores de preparação do trabalho e desqualificam-se, por outro, muitos trabalhadores
especializados, tornando alguns completamente desnecessários. Alteram-se a hierarquia profissional e a relação dos operários
com máquinas e ferramentas. Abre-se o campo para a maior rotinização e banalização de trabalhos e para a polivalência de
operários antes especializados.

 
Coar o II PCN, parte integrante do II Plano de Desenvolvimento Nacional (II PND) do governo Geise_1 que estimulou

setores industriais de base, ocorre a expansão do processo de automação, a introdução do uso do computador para os fluxos de
material e produção, além da instalação de indústrias de equipamentos e escritórios de projetos ligados às. empresas. É nesse
período que o Brasil melhora sua posição no quadro internacional da produção naval e alcança o segundo lugar em volume de
encomendas, abaixo apenas do Japão. 

A necessidade de manter um fluxo regular de produção aumenta consideravelmente a exploração da mão-de-obra (cerca
de quarenta mil empregados nesse período). Intensificam-se o ritmo de trabalho e o recurso a horas-extras; fortalecem-se o
controle e o planejamento da produção. Associadas à gestão social da força de trabalho conduzida pelo Estado autoritário -
baseada fundamentalmente na instabilidade do emprego e na intolerância política - essas medidas configuram o quadro
predominante nas empresas do setor. 

Todo esse esforço, embora demarque claramente as experiências de duas gerações de trabalhadores, parece ter sido
insuficiente, porém, para esvaziar inteiramente a autonomia profissional da categoria. 

Por um lado, as características do processo de produção de bens de capital sob. encomenda - de extrema dependência do
ritmo, da versatilidade e da criação do trabalho humano que interpreta os projetos e propõe soluções - só se acentuaram no
quadro predatório de baixos salários e de alta rotatividade da mão-de-obra que o regime militar inaugurou. Por outro lado,
repõe-se na prática a importância dos profissionais mais experientes, formadores privilegiados da mão-de-obra sob as duras
condições de trabalho vigentes no setor. Esses ‘bons profissionais’, diferentemente dos mestres deslocados da supervisão direta
da produção para posições distantes dos trabalhadores e mais próximas da gerência, foram reassumindo gradativamente boa parte
do controle sobre a reprodução técnica - on the job - da categoria. Finalmente, os estaleiros racionais caracterizados por um
modelo de gestão da força de trabalho mais tradicional e paternalista’, vigente no regime populista, não foram capazes.de
implantar o padrão de gestão mais ‘racional’, disciplinador e hierárquico, adotado - com adaptações - pelo estaleiro de capital
japonês. Com isso não se generalizou uma ruptura total com as experiências do passado, referenciais importantes para a
construção da identidade profissional da categoria corno um todo. 

Quanto ao setor siderúrgico, não cabe reproduzir aqui, por fugir aos objetivos deste texto, as marchas e contramarchas
que marcaram o longo processo de negociações em tomo da implantação da siderurgia pesada, no qual os principais agentes
envolvidos - o Estado, alguns poucos grupos privados nacionais e grupos estrangeiros (sobretudo alemães e americanos) -
procuraram viabilizar seus interesses. A solução final para o encaminhamento da questão siderúrgica viria com a centralização
política implantada pelo regime autoritário de 1937. Reforçava-se então a ação econômica estatal, enquanto suporte da criação
de uma infra-estrutura para a expansão industrial, ao mesmo tempo em que ‘se forjavam novas articulações entre o setor privado
e o aparato burocrático do Estado. 

Para a instalação da usina foi escolhida a localidade de Santo António da Volta Redonda, no Vale do Paraíba, estado do
Rio de Janeiro. Na época, a comunidade contava cerca de 2.800 habitantes, a maioria dedicada a atividades agro-pastoris. Uma
década depois, já transformada em ‘Cidade do Aço’, sua população ultrapassava 39.000 pessoas. 

O projeto da Cidade Operária, construída pela Companhia à margem direita do rio Paraíba do Sul, articulava-se a um
projeto mais amplo de formar trabalhadores e gerir suas vidas dentro e fora da fábrica. Planejada segundo as modernas cidades
industriais americanas; a cidade pretendia ser o símbolo por excelência da integração da ‘família siderúrgica’; expressão pela
qual os documentos da diretoria da CSN designavam os laços que deveriam ligar os trabalhadores à empresa. Assim, adotando
uma política de gestão da força de trabalho com traços ‘paternalistas’, a Companhia, além de construir moradias para seus
empregados - qualitativamente diferenciadas, segundo os distintos níveis hierárquicos da empresa -, controlava também a cidade,
administrando uma série de serviços urbanos (transportes, cooperativa.de abastecimento, hospital, escolas). Sempre apresentados
como ‘dádiva’, os benefícios sociais se estendiam à família operária, tornando-se um dos pilares sobre os quais a empresa
procurou construir sua legitimidade.- Tratando-se de uma empresa estatal, esses mecanismos tinham uma conotação própria,
pois, além de constituírem uma estratégia de fixação da força de trabalho, - desempenhavam também um papel político
importante: reforçavam os laços corporativos entre os trabalhadores e a Companhia e, por extensão, o Estado. As marcas da
gestão paternalista na esfera fabril e familiar permanecem até os dias de hoje, constituindo um traço importante na definição de



gerações dos trabalhadores da empresa.
 
 



 
 
No Brasil, a implantação da siderurgia pesada e a introdução de uma nova organização de trabalho não encontraram

resistência de trabalhadores qualificados, ameaçados de desqualificação e perda de autonomia (como nos casos inglês, francês e
americano). Mas, em contrapartida, as primeiras indústrias se defrontaram com a necessidade de formar sua própria força de
trabalho, a partir de uma mão-de-obra de origem rural ou sem experiência no trabalho industrial. Com exceção de engenheiros e
técnicos, em geral americanos ou militares brasileiros, a maior parte da mão-de-obra recrutada pela CSN, vinda dos estados
vizinhos, era não especializada; os pioneiros foram socializados profissionalmente de diferentes maneiras. Ao contrário de outras
categorias com forte tradição profissional - como, por exemplo, os operários navais descritos acima -, os primeiros trabalhadores
da CSN constituem sua identidade profissional dentro da empresa. Para muitos deles, a entrada na CSN representou o primeiro
emprego fabril e o contato com o meio urbano. 

Os empregados da CSN foram recrutados de diversas maneiras: para os cargos mais elevados (engenheiros e técnicos)
foram contratados cerca de 55 americanos, uma vez que o equipamento vinha dos Estados Unidos, além de engenheiros
brasileiros, muitos provenientes das Forças Armadas; foram contratados também alguns operários qualificados da Companhia
Belgo-Mineira, na época a mais importante empresa de produtos siderúrgicos. A CSN, no entanto, preferiu formar ela mesma a
maioria de seus trabalhadores. A maior parte do contingente - mão-de-obra não especializada - veio dos estados vizinhos, Minas
Gerais e Espírito Santo, espontaneamente ou trazidos por agenciadores especialmente pagos para isso. O período de construção
da usina (1942-46) foi também período de seleção e treinamento da força de trabalho: em 1946, a empresa empregava 11.719
trabalhadores, total reduzido para 8.054 em 1947, quando já se encontrava em operação. 

Em escolas técnicas existentes em diversos estados do país foram recrutados, já,em 1942, cem adolescentes de treze a
dezessete anos, que, sob regime de internato, receberiam formação técnica e deveriam se converter em operários especializados.
No entanto, muitos trabalhadores foram treinados on the job pelos técnicos americanos, enquanto outros seguiram cursos
especializados na Escola Profissional criada já em 1943. 

Os trabalhadores recordam esses tempos como muito duros e violentos. Estavam submetidos a uma gestão de caráter
‘militarizado’; que o estado de guerra e a ditadura só faziam agravar. No entanto, é com o orgulho que contam ter participado da
construção da Companhia, importante momento de valorização de sua história pessoal: Além disso, durante mais de uma década,
ser trabalhador da CSN, ‘a pioneira’, poder usar seu uniforme, era garantia de prestígio e respeito na cidade e mesmo fora dela. 

Na década de 1950, a reorientação da industrialização brasileira - ênfase, na indústria automobilística, expansão da
indústria, naval, desenvolvimento do setor de bens de consumo durável - implicou um aumento considerável da demanda do aço:
da CSN, então responsável por metade da produção siderúrgica nacional. Nesta década, a Companhia empreendeu dois Planos
de Expansão, de sua produção.(6)

Ao mesmo tempo em que os anos 50 assinalam uma fase de expansão para a CSN, marcam também - sobretudo na
segunda metade - um período de sérias dificuldades financeiras para a empresa, em virtude do aumento dos custos de produção e
do fato de seus produtos passarem a ser vendidos a preços subsidiados ao setor privado. Ao lado da modernização de
equipamentos, a empresa introduz neste momento importante modificações na sua estrutura organizacional, bem como na gestão
de sua força de trabalho. Neste aspecto, implanta medidas que, mesmo convivendo com a ‘tradição paternalista’, apontam no
sentido da racionalização do trabalho. Tais medidas iam desde a adoção de incentivos à produção, o estabelecimento de regras
para promoção nos cargos da carreira, a introdução de testes psicotécnicos no processo de seleção e prêmios à antigüidade e ao
mérito, até a implantação de formas diferenciadas de treinamento. A ênfase então atribuída aos sistemas formais de treinamento
para promoção, em detrimento do conhecimento prático, bem como a redefinição da função de mestre e supervisor vinham
acarretar um controle mais rígido por parte da empresa sobre os processos de trabalho, formação e treinamento, além de reforçar
o poder das chefias. 

As inovações introduzidas na década de 1950 na formação e gestão da força de trabalho da CSN intensificaram
dispositivos de diferenciação interna dos trabalhadores. Como conseqüência, algumas dessas medidas provocaram
descontentamento por parte dos ‘pioneiros’, que se julgaram prejudicados pelos mais jovens, egressos da Escola Profissional,
base importante na definição de estratégias de ascensão na carreira. A partir dos depoimentos colhidos, pode-se levantar a
hipótese de que os operários que ingressaram na Companhia na década de 1950 - quando a empresa redefine sua estrutura
ocupacional e passa a valorizar a escolaridade e os exames para fins de promoção foram os mais propensos a adotar como
estratégia de ascensão social a acumulação de capital cultural através de títulos escolares. Assim, a política de valorização do
mérito e da dedicação à empresa, qualidade do bom trabalhador, recompensada por prêmios e distinções, encontra eco nos
valores dos próprios operários, como, por exemplo, o peso moral conferida ao seu trabalho, a importância atribuída à ascensão
pelo esforço individual e o orgulho profissional. Enquanto os mais antigos viram na exigência de exames formais para fins de
promoção uma desqualificação de seu saber e de sua experiência prática, aqueles que, sobretudo na década de 1950, ascenderam
a postos mais elevados, beneficiando-se dos novos critérios implantados, tendem, em parte, a reproduzir em sua fala a ideologia
do self-made-man.

Assim, introduz-se no espaço fabril o ‘conflito de gerações’, significando não necessariamente uma oposição entre
operários biologicamente mais ou menos jovens, mas sim correspondendo ao surgimento de trabalhadores com um novo perfil.
Além disso, a diminuição progressiva de práticas típicas de uma gestão paternalista acarreta uma diminuição do peso simbólico



da empresa na constituição da identidade desses novos operários. 
No início dos anos 60, as dificuldades financeiras da CSN se acentuam, principalmente por causa das tentativas de

controle dos preços de seus produtos por parte do governo, sob pressão de grupos privados consumidores de aço. As dificuldades
se agravam ainda mais, com a concorrência de duas outras empresas estatais produtoras de aços planos, a Cosipa e a Usiminas, e
a redução da autonomia empresarial em decorrência da política implantada pelo Plano Siderúrgico Nacional, de 1967. O controle
de preços e salários viria a ser reforçado, consolidando a partir daí o papel das empresas públicas enquanto instrumentos de
política econômica e antinflacionária. 

Para enfrentar a grave crise financeira dos anos 1963-67, que reduziu drasticamente o consumo de produtos siderúrgicos,
a CSN adota diversas medidas de contenção de custos: redução de quadros, arrocho salarial e mudanças na política de gestão da
força de trabalho, inclusive no que se refere à esfera da reprodução. A repressão ao movimento sindical facilita as coisas: em 1 °
de abril de 1964 a usina ficou sob controle do Batalhão de Infantaria Blindada de Volta Redonda, o Sindicato foi invadido c seus
diretores - assim como parte da diretoria da própria empresa - foram presos. 

Às voltas com a execução do Plano Intermediário, a CSN empregava em 1964, em Volta Redonda, 11.964 trabalhadores,
dos quais um pouco mais de 35% eram especializados. Muitos desses trabalhadores qualificados, com nível de supervisão e
cargos técnicos, começaram nessa época a ser atraídos pelas melhores remunerações oferecidas pela Cosipa e a Usìminas,
levando a empresa a uma nova ofensiva: recorrer ao mercado externo de força de trabalho e organizar concursos públicos para
admissão de trabalhadores qualificados. Além disso, a diretoria da empresa intensifica nesse momento a programação de cursos
e aprimoramentos técnicos da força de trabalho. Nos últimos anos da década, a CSN passa a administração da esfera urbana para
a Prefeitura de Volta Redonda, transferindo recursos imobilizados em imóveis e equipamentos coletivos para investimentos na
esfera da produção. 

Nos depoimentos de antigos operários, esse momento - o da venda das casas - é, em geral, encarado como um corte, um
marco a separar duas etapas distintas na história da Companhia. Definidor de um ‘antes’ e um ‘depois’, assinalando o término da
gestão paternalista, ele aparece espontaneamente nos depoimentos. Assim, parece que mais do que mudanças em nível fabril,
transformações na esfera da reprodução ficaram gravadas na lembrança desse grupo como marcos de uma ruptura. Coincidindo
com o fim do direito à estabilidade no emprego (Lei 5.107, que cria o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), esse momento
será vivido como a perda da ‘proteção’ (as casas) e dos ‘direitos’ (a estabilidade). 

Nos anos 70, a execução dos estágios I e II do Plano D de Expansão implicou modernização tecnológica e reestruturação
nos padrões de recrutamento e seleção da força de trabalho, atividade centralizada no Setor de Recursos Humanos. Com o
propósito de aumentar a capacidade da Usina de 1,4 milhão para 4,6 milhões de toneladas/ano, introduzem-se nesse momento
importantes modificações, como, por exemplo, a ampliação da capacidade de produção da coqueria, a construção de um terceiro
alto-forno com melhor desempenho térmico, a substituição na aciaria do processo Siemens-Martin pelo LD a oxigênio e,
sobretudo, a automação de diversos setores produtivos, com o objetivo de possibilitar a maior integração possível entre as etapas
do processo.(7)

Ao lado da demissão ‘por acordo’ de grande parte de seus empregados estáveis, a CSN adota medidas explícitas de
renovação de seus quadros. Com ênfase maior na contratação de pessoal externo, de nível superior, reduzindo pessoal da área
produtiva e aumentando o número daqueles alocados em funções técnicas, gerenciais e burocráticas, a empresa diversifica as
formas de recrutamento de sua força de trabalho. A intensificação da subcontratação para funções não qualificadas por meio de
empreiteiras será a tônica do período, (8) reduzindo substancialmente a proporção de empregados não qualificados no quadro da
República e estiveram ligados à implantação da porção de empregados não qualificados no quadro da CSN.(9) Observam-se
assim novas diferenciações no espaço fabril, tanto no que se refere à formação profissional quanto às condições de trabalho nas
empreiteiras se caracteriza por um alto índice de turnover e piores condições de segurança. A criação de novos cargos e extinção
de outros, as novas formas de recrutamento, além da acentuada exigência de instrução formal em substituição às antigas formas
de aprendizagem on the job, inauguraram um novo perfil de trabalhadores na Companhia.
 
A participação sindical e política no regime populista

Embora o movimento sindical dos dois conjuntos de trabalhadores apresentem histórias bastante distintas, ambos
constituíram setores relevantes desse movimento no período populista, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto nacionalmente.
Além disso, é possível afirmar que a participação sindical e política naquele período se apresenta como um marco: enquanto
experiência histórica significativa, reúne grupos de operários em torno de uma cultura política comum. No caso dos ‘velhos’ dos
dois setores, esta cultura política é marcada por uma forte relação com o Estado e pela noção de ‘direitos’, bases importantes
para a articulação de reivindicações e a definição de conquistas trabalhistas. Esses direitos deveriam ser garantidos pela
legislação, com apoio do governo. As transformações ligadas ao pós-64 serão assim mescladas com uma forte sensação de perda
e de derrota.

Em relação à participação sindical dos ‘velhos’ operários navais, alguns aspectos devem ser destacados. Em primeiro
lugar, o fato do Sindicato ‘único’ que finalmente reúne a categoria a partir de 1942, ser resultante da junção de antigos sindicatos
profissionais, que, por sua vez, tinham substituído associações mutualistas existentes desde o século passado. Esses operários
foram expostos ao embate entre idéias anarquistas e comunistas, conviveram com o sindicalismo ‘amarelo’, realizaram e
participaram de greves e manifestações políticas, marcaram presença no Congresso Operário das primeiras décadas da República



e estiveram ligados á implementação da Imprensa Operária no Rio de Janeiro. Sua história sindical foi, portanto, marcada desde
a origem por iniciativas autônomas de classe, que evoluíram para outros modelos de associativismo, nos quais a questão da
identidade de profissionais específicos do setor naval continuou predominando. Em segundo lugar, a ação sindical que esses
trabalhadores desenvolveram no quadro do regime populista, e que se apoiava numa articulação entre o Partido Comunista e o
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), sempre aliou atuação e influência estritamente políticas (do Sindicato para fora) e práticas
de resistência fabril bem-sucedidas (sob orientação conselhos sindicais formados nos locais de trabalho). No plano político, esses
são os anos em que os operários navais associados à Federação dos Marítimos ligam-se – como outros trabalhadores de
empresas públicas ou estatais, como a CSN – a setores do Estado corporativo e viabilizam, na prática, as articulações políticas do
projeto populista.

No plano sindical, nesse período os operários desenvolveram formas de mobilização extremamente eficazes, com uma
atuação que lhes garantiu conquistas salariais e não salariais sem precedentes. Ampliaram suas bases, conquistaram isonomia
salarial entre estaleiros privados e autárquicos e chegaram a firmar, 1963, um contrato coletivo de trabalho que lhes garantia: o
quadro de carreiras (indicando as etapas da hierarquia profissional e o salário-base correspondente), a elevação da taxa de
insalubridade a 35% do salário-base, o pagamento da hora-extra com acréscimo de 100% em relação à hora normal, a limitação
da jornada de trabalho a oito horas nos domingos e feriados, a abolição do trabalho normal aos sábados, a fixação da jornada de
trabalho semanal em quarenta horas e férias de 30 dias. (10)

Finalmente, o que se convencionou chamar de ‘época dos operários navais’ compreendeu um período de grandes ganhos
sociais para estes trabalhadores, em virtude não só da importância política de que a categoria inquestionavelmente gozava, mas
também por causa dos ‘privilégios’ sociais desfrutados, em termos inclusive de uma vida financeiramente mais folgada, que
permitia níveis mais altos de consumo. Essa época corresponde, por exemplo, aos anos em que os operários adquiriram ou
construíram casas próprias, levantaram a espaçosa sede do Sindicato – onde promoviam atividades recreativas e atos políticos de
alcance nacional – e se constituíram numa camada privilegiada de trabalhadores urbanos, justificando inclusive que inúmeros
bens de melhor qualidade, consumidos em seus locais de moradia passassem a ser chamados ‘de marítimos’.

Certamente por tudo isso, esses velhos trabalhadores incorporam a história dessa época como um período de muita alegria
e orgulho, pessoal e coletivo. Os depoimentos falam da satisfação de fazer política, do poder de realizar alianças seletivas com
partidos, do prestígio de que gozavam diante das autoridades públicas e em relação a outros segmentos sociais e dos
trabalhadores. 

O movimento militar de 1964 representa um duro golpe para esses trabalhadores. As medidas que visavam a desarticular
a organização dos operários navais se sucederam com violência e arbitrariedade a partir daí. Em julho de 1964 o Ministério do
Trabalho altera o enquadramento sindical dos operários navais, transferindo-os para a categoria profissional de ‘metalúrgicos’.
Como ‘operários navais’ continuariam apenas os empregados em empresa de navegação e nos seus estaleiros de reparos. O
contrato coletivo de trabalho de 1963 perdeu validade. Algumas conquistas foram estrategicamente mantidas, mas através de
contratos individuais, impostos aos trabalhadores remanescentes. As punições, à época, afastaram provisória ou definitivamente
inúmeros trabalhadores do exercício de suas funções: prisões, demissões e colocação em ‘disponibilidade’ dos operários que
gozavam de estabilidade atingiram indiscriminadamente aqueles que trabalhavam em estaleiros privados ou empresas estatais. 

Após um período de natural dispersão, os operários vão lentamente se aproximando dos sindicatos regionais de
metalúrgicos. O caso dos operários navais de Niterói, bastante ilustrativo desse processo, é significativo, por se referir à parcela
mais combativa dos trabalhadores do setor. Depois de lutarem exaustivamente contra o reenquadramento e pela recuperação de
seu Sindicato, eles terminam por se filiar progressivamente, ainda na década de 1960, ao Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Niterói e de Itaboraí, uma associação até então pequena, sediada
em Niterói. O impacto causado por essa entrada é de tal ordem que, em 1966, o interventor nomeado já é um operário naval; do
estaleiro Mauá, vencedor também da eleição realizada em 1967. Dai para frente os operários navais se sucederiam na presidência
e na direção do Sindicato, embora representando facções distintas do movimento sindical. 

No caso da cidade do Rio de Janeiro, a situação foi bem mais complexa. Nos estaleiros nacionais, os trabalhadores
reagiram, em primeiro lugar, à perda de identidade de operários ‘navais’ e à filiação compulsória ao Sindicato local dos
Metalúrgicos. A resistência fabril nunca cessou, porém, e se manteve tradicionalmente contra as duras condições de trabalho, a
insegurança e a insalubridade.

No estaleiro Ishibrás, no entanto, a igualmente tardia sindicalização parece ter refletido principalmente o bem-sucedido
processo de socialização levado a cabo exclusivamente pela empresa logo após sua implantação. Por outro lado, correspondendo
também à ausência, por dentro da própria existência fabril, de elos mais diretos com a histórica luta pelos ‘direitos’ perdidos,
seus operários resistiram basicamente às condições de disciplina e controle opressivo que tanto caracterizam o modelo japonês de
gestão.

No final da década de 1970 o trabalho sindical dos operários navais já é bastante significativo e abrangente: a
sindicalização se efetiva, cresce a influência das chamadas ‘oposições sindicais’, intensificam-se a participação nas mobilizações
políticas dos metalúrgicos e as greves específicas e, mesmo no Rio, cresce sua presença nas diretorias. Um operário do Ishibrás
chega à presidência do Sindicato.

A nova geração de operários ‘metalúrgicos’que emerge desse processo, embora progressivamente mais combativa, se
distingue bastante da velha geração dos operários navais. Conscientes da necessidade de ‘união’ da categoria, que se



consubstancia na tradição sindical construída e preservada pelos mais velhos, os mais jovens revelam em seus depoimentos uma
preocupação muito maior em manter a autonomia do Sindicato em relação à política, e, particularmente, ao Estado. Tudo indica
quê, a socialização sindical sob o período autoritário refletiu o caráter excludente do novo modelo político em relação à classe
trabalhadora e reproduziu, na prática, o princípio de que a política não deve ameaçar dividir, através de partidos e facções, o que
deve estar unido através do Sindicato.(11)

De toda forma, a importância - mesmo que nem sempre manifesta - da tradição desses operários faz com que ainda hoje
sua atuação no quadro do moderno sindicalismo de extração ‘cutista’ acentue uma identidade particular e acione elementos
referidos à rica experiência do passado populista. Em entrevista concedida em 1985, um montador de um estaleiro em Niterói
dizia: 

“Dentro da fábrica, eu sempre procurei conversar com a velha guarda, com as pessoas que podiam me passar uma experiência (...) As histórias
que me contavam dos movimentos que houve, que envolvia aqueles operários navais da época, tudo isso. Porque eu tinha certeza que o cara da
minha idade (...) sabia tanto quanto eu, principalmente naquela fase que ninguém falava nada, ninguém abria a boca (...) Hoje até pode ser,
porque, por exemplo, hoje a gente tem uma experienciazinha, mas antigamente não tinha, qual era o jovem que tinha? (...) Então eu procurei
me informar pelas pessoas de maior idade (...) Foi com elas que eu aprendi...”

No caso do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, sua atuação durante o regime populista é definida pelos atuais
ativistas, de modo geral, como tendo sido característica de um ‘sindicalismo pelego’. Assim, vista pelos próprios sindicalistas de
hoje, a história desse Sindicato - com características bastante diferentes daquelas do movimento dos trabalhadores da indústria
naval - parece mais marcada por rupturas do que .por continuidades. 

O surgimento do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda está ligado à atuação do grupo de Socorro Vermelho,
como ficou conhecida a campanha de mobilização organizada pelo Partido Comunista em nível nacional - segundo as
determinações da Conferência da Mantiqueira, de 1943, de luta contra o fascismo. Daí surgiu uma comissão provisória para a
criação da Associação Profissional dos Metalúrgicos de Barra Mansa, que em 1945 recebeu a Carta Sindical. Surge, então, o
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Barra Mansa, Volta Redonda,
Resende e Barra do Piraí. A sede original foi cm Barra Mansa, mas já em 1946 ela era transferida para Volta Redonda. 

Dois fatos merecem destaque a propósito das origens desse Sindicato. O primeiro é que sua criação não contrariava os
interesses da diretoria da Companhia: seu surgimento pouco depois do início da Campanha de Sindicalização em Massa, lançada
em 1° de maio de 1943 pelo presidente Getulio Vargas, vinha reforçar a fórmula corporativa de controle do movimento dos
trabalhadores, visando a garantir sua articulação à empresa e, por extensão, ao governo. 

O segundo elemento a ser destacado é a presença do Partido Comunista desde o início das operações da usina siderúrgica,
participando não só da criação do Sindicato, como também de mobilizações de caráter local, como comissões de custo de vida e
campanhas de alfabetização, a cargo do Comitê Democrático de Volta Redonda, criado em 1945. Penetrando no interior da usina,
o PCB teve um papel importante na politização do espaço fabril, canalizando conflitos latentes e atuando como oposição a
diretorias atreladas ao Ministério do Trabalho ou mais submissas à direção da Companhia. Em nível de diretoria do Sindicato, o
PCB só vai participar em duas gestões, 1956-57 e 1963-64. 

Durante os anos 50 e até 1964 a atuação do Sindicato se caracteriza principalmente pelo recurso à Justiça do Trabalho e à
reivindicação da aplicação da lei, contribuindo desta maneira para a construção das bases de uma ‘tradição’ sindical, ou seja, o
reconhecimento da via sindical como um canal legítimo de encaminhamento de reivindicações operárias. Reivindicações
importantes desse período estiveram ligadas às questões do repouso remunerado, do salário-família, do pagamento da hora
noturna, do direito ao descanso para refeição e repouso, além de tópicos relativos à qualidade dos serviços urbanos controlados
pela CSN. A atuação dos dirigentes no período foi, no entanto, marcada por atitudes contraditórias em relação à CSN,
combinando ações combativas e de enfrentamento à diretoria e defesa da empresa no plano nacional.(12)

De fato, é preciso reconhecer que o caráter estatal da empresa teve um importante papei na construção de uma ideologia
corporativa entre empregados e administração, identificados na missão comum de trabalhar ‘pela pátria’; além disso, os conflitos
e descontentamentos rendiam a se dirigir para os chefes e superiores imediatos, preservando a ‘imagem’ da empresa. A mística
do ‘progresso’ e do ‘engradecimento nacional’ que cercou a criação da CSN foi, sem dúvida, um fator relevante na construção
da legitimidade. Níveis salariais mais elevados do que aqueles oferecidos por outras empresas, acesso a benefícios sociais que
envolviam educação e saúde de familiares e atenção por parte dos governantes populistas definiam a importância que cercava
esse setor operário no populismo. Além disso, a expansão da cidade nos anos 50, sua emancipação de Barra Mansa e sua
importância econômica no estado do Rio de Janeiro iriam - tornar Volta Redonda um centro de disputa acirrada entre partidos,
sobretudo o PSD e o PTB, e o ‘Sindicato não ficaria imune a esse quadro. 

Definida por alguns como marco da moderna concepção trabalhista do Brasil, Volta Redonda foi sempre uma referência
importante para os governos populistas, vista como símbolo da conquista dos direitos e valorização do trabalhador.
Freqüentemente era o local escolhido por presidentes da República e ministros do Trabalho para pronunciarem o tradicio nal
discurso do Dia do Trabalho, celebrando os elos entre a classe trabalhadora e o Estado. A lembrança destas visitas permanece na
memória dos ‘velhos’ como marco do prestígio passado.

Após o golpe de 1964 e a destruição das conquistas e lideranças anteriores, o Sindicato fica sob intervenção até 1968. O
resultado de eleições sindicais ocorridas naquele ano provoca nova intervenção, que se prolonga até 1974. Dominado por uma
diretoria inexpressiva e pouco combativa, nesse período a atuação sindical se limita a assinar acordos salariais anuais, sem
qualquer mobilização ou conflito com a empresa. No entanto, a partir dos finais da década de 1970 começa a surgir, a partir do



espaço fabril, uma oposição sindical que, embora marcada por grupos e tendências heterogêneas, acaba ganhando a diretoria do
Sindicato em 1983, em chapa encabeçada por Juarez Antunes.(13) Procurando articular-se nacionalmente com outros sindicatos
de metalúrgicos e pautando sua atuação pela orientação do ‘novo sindicalismo’, as novas lideranças investem na reconstrução do
movimento no interior da usina e na redefinição da relação com a estatal. Ao contrário do que ocorreu no caso dos operários
navais, essa mudança representa para os ‘novos’ um marco e um recomeço: 

“Juarez assume com uma diretoria jovem de ativistas que não haviam vivido o esquema anterior a 1964. Entra no Sindicato com os
metalúrgicos acreditando que ele ia virar a mesa de pernas para o ar e fazer as mudanças necessárias.” (14)

Aqueles que viveram o sindicalismo populista - os ‘velhos’ - são chamados de submissos e ingênuos pelos ‘novos’, que
não viveram a fase paternalista da empresa e cuja atuação sindical se limita à última década, aproximadamente; aqueles, por sua
vez, se referem aos ‘novos’ como ‘baderneiros’, respaldados, por vezes, numa ética do trabalho. Aqui, as distinções entre
gerações assume a forma de categoria acusatória; com culturas políticas distintas, ‘velhos’ e ‘novos’ confrontam experiências e
lutam pelo monopólio da forma correta de participação política da categoria. Os exemplos abaixo ilustram, por parte dos
‘velhos’, estas percepções: 

“Naquele tempo, a gente era empregado da Companhia e parece que sentia que aquilo era -da gente. Que era dono da Companhia. Todo
empregado, a maioria, não eram todos, assim 100%, mas uns 80%, tinha aquilo como... propriedade dele. A gente via um parafuso assim no
chão, olhava o parafuso, estava bom, pegava aquele parafuso, voltava. Eu tinha lá no meu armário, lá na minha seção, o armário da sucata (...)
Chegava lá, achava prá quebrar o galho e botar a máquina prá funcionar. Parafuso, uma porca, qualquer coisa que a gente achava no chão,
pegava, guardava. Hoje, não. ‘Eles’ pegam sim, pegam sim, mas jogam fora. “Eles’ não têm aquele amor.” (Ex operário do Departamento de
Manutenção; entrevista concedida em janeiro de 1988) 

É também em termos morais, baseados numa lógica de reciprocidade, que os ‘velhos’ justificam não ter ocorrido uma só
greve na usina em todo o período populista (a primeira ocorreu em 1984), a despeito do grande número de greves nas empresas
estatais, sobretudo no período Goulart: 

“Nunca tinha tido greve, por nada; acho que antigamente o pessoal respeitava mais e os diretores respeitavam os empregados. Então não havia
greve”. (Ex guarda na Companhia; entrevista concedida em 1987) 

Conclusões
Ao apontar para diferentes práticas de trabalho e de atuação política, este estudo sobre como são produzidas as gerações

de trabalhadores permite perceber traços importantes da construção de identidades coletivas. 
Trabalhando com distintos níveis de historicidade, procuramos relacionar os marcos elaborados pelos próprios

trabalhadores com os marcos históricos mais gerais. Percebemos em ambos os casos que importantes transformações no processo
produtivo e na gestão da força de trabalho, originárias de finais da década de 1950 e consolidadas na de 1970, constituíram as
bases para a produção de novas experiências e sistemas de diferenciações do coletivo operário. 

Reformulando relações trabalhistas, com conseqüências na esfera da reprodução, a mudança política operada pelo golpe
de 1964 é vivenciada pelos operários mais antigos dos dois setores sobretudo como perda de expressivos direitos coletivos.
Significando objetivamente a exclusão dos trabalhadores do novo pacto social articulado no Estado, o golpe tem ainda o efeito
simbólico de divisor de águas, redefinindo, nas representações dos operários, o peso e o papel do Estado e as maneiras legítimas
de participação política. Talvez se possa afirmar que o aumento da rotatividade da mão-de-obra e da precariedade do emprego,
bem como a perda da estabilidade - direito duramente conquistado pelos mais velhos -, sintetizem de maneira perversa a nova
relação entre Estado, empresariado e classe trabalhadora. 

Na produção de gerações dos trabalhadores analisados, esses marcos externos se combinam com os diferentes processos
de socialização vividos na fábrica, decorrentes de mudanças no processo de gestão da força de trabalho. Implicando novas
formas de recrutamento e formação profissional, essas mudanças geram operários com novo perfil e com experiências distintas
no que se refere às relações com as empresas.

Ainda que cientes de que as identidades sociais são construídas em múltiplos contextos – e que, portanto,- ã vivência na
esfera do trabalho não esgota a abrangência de experiências e representações a que o conceito alude -, não encontramos no
universo pesquisado a perda de centralidade e de relevância subjetiva em relação ao domínio do trabalho, assinalada por Offe
(1989). Aliás, analisando a constituição da identidade em trabalhadores manuais, Freire Costa (1989) fez observações no mesmo
sentido: ao mesmo tempo em que assinalou o caráter fragmentário e multidimensional de identidades sociais, destacou a
importância assumida pelo elemento identificatório trabalho no discurso desse grupo. 

Assim, embora reconhecendo a importância do papel desempenhado pela instituição escolar e pela família na geração de
novos trabalhadores, nos dois casos o espaço fabril parece ganhar preponderância como definidor da identidade operária. E
verdade que, por uni lado, a ‘família é fornecedora importante da força de trabalho, contribuindo ativamente para o recrutamento
de novos trabalhadores. Por outro, reforça a cultura fabril como canal de transmissão de uma memória coletiva, na qual a crença
no valor moral do trabalho tem um lugar de destaque. De fato, a despeito das diferenças observadas, percebemos, principalmente
entre os ‘velhos’, uma forte valorização do trabalho, isto é, uma ética do esforço pessoal e da disciplina, prova de virilidade e de
coragem. Associada freqüentemente ao orgulho profissional, esta ética fundamenta, por vezes, uma economia moral de
expectativa de ‘direitos’, núcleo importante de uma cultura política comum. 

No que tange à formação escolar, importante canal de socialização profissional, vimos que contribui para a introdução de
novas divisões no coletivo operário, demarcando fronteiras entre ‘velhos’ e ‘novos’ operários. No caso dos operários navais, ao



papel desempenhado pela escola profissional da própria empresa junta-se a importância renovada da formação artesanal, sem a
qual a reorganização da produção se tornaria impossível. No caso dos trabalhadores da CSN, o domínio da empresa na formação
técnica e no controle sobre o saber operário é bem mais eficaz, em virtude das próprias características de sua constituição e do
processo produtivo. A distinção entre os que se formaram ‘fora’ ou ‘dentro’ da Companhia reflete-se na maior ou menor
autonomia em relação a ela, traço importante nesse contexto específico e que os ‘novos’ fazem questão de acentuar. 

Quanto à questão da participação política e sindical dos trabalhadores, observamos que a história de cada setor se
desenvolve estreitamente vinculada aos marcos históricos mais gerais e aos traços mais importantes da formação da classe
trabalhadora fluminense. No entanto, em determinados contextos esta história guarda certa autonomia. A esse respeito, vimos
que em ambos os casos a questão das gerações é acionada de maneiras diversas pelos trabalhadores, ora acentuando rupturas, ora
numa perspectiva de ressaltar continuidades, apontando para a existência de uma tradição. 

Distintos em termos de suas características de trabalho e atuação política mais salientes, os operários das novas gerações
assinalam cuidadosamente o que os distingue dos mais velhos, mas sem deixar de resguardar elementos considerados
significativos da tradição destes, utilizados como referenciais de ação política sempre que necessário. 

Na indústria naval, os ‘novos’ reconhecem a importância dos ‘velhos’ no processo de construção do Sindicato e de luta
por direitos fundamentais. As críticas se dirigem mais ao ‘estilo’ de fazer política, em colaboração com o Estado. Há distinções
entre as gerações, mas elas não têm inviabilizado a colaboração eventual e até mesmo a composição política entre ‘velhos’ é
‘novos’ para defesa de interesses comuns epela sobrevivência do setor, ameaçado pela crise econômica. No caso dos
trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, às voltas atualmente com a possibilidade de demissões e de privatização da
empresa; os ‘conflitos de gerações’ são atenuados: ainda que o peso da empresa na construção da identidade das novas gerações
seja bem menor do que no passado, a experiência dos pioneiros na construção da empresa e da cidade são neste momento
valorizados. Retomando um discurso semelhante ao dos ‘velhos’ nos anos 50, a empresa é pensada como ‘patrimônio nacional’.
Valorizam-se, assim, pontos importantes da cultura local, bem como da constituição e identificação da categoria. Nos dois casos,
as novas formas de participação sindical muitas vezes reivindicam ‘direitos’ com base em ganhos do passado, repondo nas pautas
de negociação questões que mobilizaram ‘velhos’ operários.

A análise da dimensão geracional da experiência operária traz, sem dúvida, contribuições ao estudo da formação da classe
trabalhadora. As trajetórias diferenciadas e particulares de cada setor, inaugurando rupturas ou recuperando continuidades,
refletem dimensões da experiência mais geral da classe, apontando assim para novas periodizações de sua história. 

Recebido para publicação em junho de 1991
 
NOTAS
 
1 - Versões anteriores deste trabalho foram apresentadas no XIIth World Congress ofSociology, organizado pela ISA, em Madrid, de 9-13 de julho de 1990, e
no XIV Encontro Anual da Anpocs (22-26 de outubro de 1990), Seminário Temático ‘Cultura, Tecnologia e Organização do Trabalho’, coordenado por
Antônio Sérgio A. Guimarães. Agradecemos os comentários feitos ao texto nessa ocasião, especialmente as observações do debatedor, José Sérgio Leite Lopes.
As pesquisas aqui referidas integram o projeto “O trabalhador carioca: produção e reprodução da classe trabalhadora no estado do Rio de Janeiro”, com apoio
da Finep e do CNPq. 
2 - Ambas as pesquisas utilizaram fontes primárias (entrevistas com operários em atividade e aposentados, depoimentos de dirigentes empresariais, documentos
oficiais de empresas e sindicatos, jornais) e secundárias. 
3 - Diversos estudiosos têm mostrado que, contrariamente ao modelo paulista de associação com o complexo cafeeiro, a indústria fluminense nasce subsidiária
ao comércio e ao capital financeiro (Lobo,. 1978: Versiani e Versiani, 1978; Costa Monteiro, 1985; Moraes Ferreira, 1985; Castro Gomes e Moraes Ferreira,
1987; Leopoldi, 1986).
4 - A Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, com suas oficinas em Sabará e Monlevade (MG), era, no fim da década de 1930, a usina mais importante do país,
tendo produzido 40.737 toneladas de aço em 1939. 
5 - Veiga (1984) analisa detalhadamente as mudanças tecnológicas no setor naval. 
6 - Em termos de aço líquido, em 1946, terminado o Plano A, a produção era de 146.544 toneladas. Em 1963, finalizado o Plano C, era de 1.968.000
toneladas. 
7 - Para mais detalhes, ver Pimenta (1989).
8 - Segundo Pimenta (op. cit.), os trabalhadores contratados através de empreiteiras eram 1.222 em 1971 e 11.000 em 1974.
9 - Segundo dados reproduzidos em Pimenta (op. cit), entre 1975 e 1984 o percentual de trabalhadores não qualificados da CSN, alocados em Volta Redonda,
decresceu de 11% para 4,6%, em quanto os qualificados passaram de 44% para 50,8%.
10 - Barsted (1982) tem interessante trabalho sobre a greve de 1953, um marco do período.
11 - Nessa mesma linha, Malta Nascimento (1990) desenvolve pesquisa de tese junto ao Sindicato de Metalúrgicos do Rio de Janeiro sobre as distinções entre
os ‘peões’ metalúrgicos de hoje e os trabalhadores do pré-64. 
12 – A Conferência Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos que teve lugar em Volta Redonda entre os dias 27 de abril e 1º de maio de 1956, apresentou entre
suas resoluções “defender, consolidar, e impedir a venda da CSN” então ameaçada de passar ao setor privado.
13 – Morto em 1989, quando exercia o cargo de prefeito de Volta Redonda, Juarez entrou para a Companhia em meados da década de 1950. Sua liderança e
seu carisma são explicados por muitos em função do fato de conseguir ‘fazer a ponte’ entre os ‘velhos’ e os ‘novos’.
14 – Em Mayrinck Veiga e Fonseca (1990, p. 128). Isaque Fonseca é membro da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. 
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