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° presente trabalho é resultado de uma e

compreender a representação social contemporânea o
Redonda. Através da relação que se estabelece e
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) nos pe
grandes projetos de desenvolvimento para o fu
prazo. Afinal foi no contexto da perspectiva de e T

e, simultaneamente, Volta Redonda se constitu 'ra ..

ualitativa que pretendeu
e olvimento em Volta
a ·tantes da cidade e a

obre o impacto de
a médio e longo
ntista que a CSN

No entanto, não propomos aqui; a a
avaliar os pró e contras desse pro· eto de
neste momento analisar como a imp a
rurais do entorno, a bacia hidro ....á
fornecedoras de matéria prima par
reflexão sobre como a imbricada r 1 à r,

(Morei, 1989), que deu origem ao m n· íp· e o
indivíduos acerca do desen o I imen o.

I • - oriográfica,
emos

es

Para isso pressupomos que o conceito de desenvol imento é uma forma o
utilizada pelas grandes potências para continuar sua dominação sobre os paí es a, ,
Africa, América Latina e Asia. Uma forma de poder como a concebida por Foucault
(1986) subreptícia e acéfala, mas capaz de promover o imperialismo das grandes
potências. Através de discursos produzidos por enunciadores qualificados, replicadores
do discurso e instituições internacionais pró-desenvolvimento.

Para tanto, inicialmente produzimos uma breve histórico da imbricada relação
desse município com a CSN. E para conduzir o trabalho de reflexão propusemos uma
discussão com os autores que trabalham com antropologia e desenvolvimento. °
resultado nos trouxe indícios de uma representação social sobre desenvolvimento que o
toma quase que como um valor moral inquestionável e, diretamente, associado à
industrialização. Essa representação social, também, evidencia o desenvolvimento como
sinônimo de crescimento econômico.

Volta Redonda: cenário das iniciativas pró-desenvolvimento no Brasil

Após a Segunda Guerra undial no inicio dos anos 50, o mundo precisava de
uma ideologia que explicasse as posições desiguais dentro do sistema mundial, ou seja,, ,
que fizesse com que os países da ia. fr"ca e America Latina, classificados como
"atrasados" economicamente, so ia me e e ulturalmente em relação as grandes
potências mundiais pudessem acred·ta ma solução para ua i a ão
(RIBEIRO, 2008). Classificados como t" entes
passaram a receber atenção de grandes p t ' la I •• r za mou-
se, nesses lugares, um problema crô . olíticos e
econômicos que teria como solução o cresci o t .. om o passar
do tempo percebeu-se que para os países ··at a a I e o crescimento
econômico seria necessário passar por di 'er o a forma segundo
Stavenhagen (1985) fez-se uma importante dist"n - imento econômico,
acumulação de riquezas pura e simplesmente. e d, _o! i 'nto. entendido em uma
perspectiva mais ampla e institucional.



A partir daí nasce uma nova ideologia a e
países "atrasados": o desenvolvimento. E com o intui
um modelo difundido por instituições e especiali t
promoção do desenvolvimento no mundo, que co
de mudança social e econômica. Os países que e_
em uma hierarquia, pelas instituições internaciona'
que servia para orientar a distribuição ou suspe
pelas instituições internacionais como, por e e
(FMI) (STAVENHAGEN, 1985).

5 ida sem ser contesta pelos
. dar esses países foi criado

ionais, responsáveis pela
conjunto de estratégias
dela eram classificados

seu desempenho o
a ceiros oferecidos

I ária Internacional

Nesse cenário mundial, de class· a~à
desenvolvidos e subdesenvol ido. a
transformações, que mais tarde fora a
desenvolvimento.

. , .
1 erlCOS ou

ra des-. . . ,
ro-

Até a primeira metade do sé ulo a
predominantemente de exportação de matéria prima e a
manufaturados o que deixava o Brasil numa perspecti a desen Tal 'men i a a
situação de vulnerabilidade econômica durante fatos mundiais importante orno. o
exemplo, Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão Econômica undial. E a
vulnerabilidade evidenciou para as grandes potencias da época a necessidade de
investimento em outros setores da economia levando o Governo brasileiro a pedir
financiamento aos órgãos de fomento mundial.

Para identificar em qual setor da economia brasileira esse investimento seria
mais viável foi criado durante o Primeiro Governo de Getulio Vargas (1930-1945) um
Conselho Federal de Comércio Exterior que reuniu um grupo de pessoas para estudar e
propor soluções para os problemas da economia brasileira. Dessa forma, o fato de não
ter uma indústria de base se configurou como grande problema para o Brasil, sobretudo
durante os conflitos bélicos e 'a grande depressão' que abalaram a economia mundial.
O que levou o Governo em 1940 a criar uma Comissão Executiva do Plano Siderúrgico
Nacional para elaborar o programa de construção de uma usina de grandes proporções
(IANNI, 2009).

Nesse contexto, em 1941, criou-se a Usina Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) em Santo Antônio da Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro, visto que
segundo Fontes e Lamarão (2006, p.244) "o projeto siderúrgico era considerado
fundamental para o desenvolvimento do Brasil" se tomando o marco da emancipação
econômica do país. A implantação da CSN era parte significativa de um '''pro 'eto
desenvolvimentista" que se articu ava em escala nacional.

De acordo com Fontes e Lamarão _006 a escol a de a to n o io da olta
Redonda, então distrito de Barra Mansa~ para sed' ar a' ta , à r' rgica
do país explica-se por conta de sua localiza, ã ge gr uestões
políticas. A construção da Companhia no d' tr' a t na i a social,
econômica e impulsionou seu crescimento tanto dura te a a ina quanto
no momento em que esta entrou em operação em 9 6 o pagos pela CSN
eram arrecadados pela prefeitura de Barra Mansa e não e a ados para solucionar os
grandes problemas gerados pelo rápido crescimento o . trito. O que começou a
desagradar os comerciantes e proprietários do distrito, que queriam ver ali aplicado
estes recursos, passando a reivindicar a emancipação político e administrativa de Volta



Redonda (FONTES E LAMARÃO, 2006). ° qu,e ocorreu em 1954 com a criação do
município de Volta Redonda.

Já em meados dos anos 60 a Companhia e 01
econômicos para expansão industrial (MEDE R
patrimônio urbano (casas, apartamentos e terr
subsidiária: a Imobiliária Santa Cecília, CEC
praças, ruas e transporte foi transferido para pre e·
só manteve sobre seu controle direito os terreno
usina (FONTES E LAMARÃO, 2006). Esse
administração da CSN, menos paterna i ta
promovendo profundas transformações sociai

. ecionar seus investimentos
. Desfazendo-se de seu

da criação de uma
·mônio público como
edonda a Companhia
i para expansão da

a no a fase da
a lucrativa,

° governo de Fernando Collo
popular pós-ditadura militar, responsá Te
como objetivo principal pri atizar o
neoliberal que a Cidade do o.
vivenciou várias situações turb nta. é
Segundo Souto (2007), sua ,e da oi egui a
drasticamente a economia da Cidade do o. é d* o. a an
era propriedade da Companhia e continua), o que dificu tou a
empresas para a cidade.

"oto

.,a 1

in a de Qfa~

Restando a Cidade do Aço e seus moradores focarem no setor de serviços e
comércio a fim de reerguer sua economia visando, segundo Souto (2007), aumento dos
empregos e da arrecadação tributária. Além disso, coube exclusivamente à prefeitura da
cidade fornecer a seus moradores, funcionários ou não da Companhia, serviços como
saúde, educação, transporte público e conservação de ruas e praças. A CSN como uma
empresa de capital privado não oferecia serviços assistenciais aos seus funcionários e
eguiu reduzindo drasticamente seu quadro de funcionários, como mostra Graciolli
_007) buscando mais flexibilidade ao contratar empresas terceirizadas e fornecedores
ora de Volta Redonda.

Companhia Siderúrgica Nacional: o eldorado

Após este breve histórico de Volta Redonda e da Companhia vamos apresentar
mo se constitui a relação da CSN com os habitantes da Cidade do Aço. Fator

. portante para nossa proposta de reflexão, por que nos ajuda a compreender como a
ação entre a CSN e os moradores da cidade influenciaram na representação social e
temporânea acerca do desenvolvimento presente atualmente na cidade.

De acordo com Fontes e Lamarão (2006) as cidades do interior do Brasil sempre
senvolveram ao redor da sede da prefeitura e da igreja sendo estas instituições,
de sentido para a vida dos moradores. Já no caso de Volta Redonda a cidade se
o' eu em tomo da Companhia e essa era doadora de sentido para as práticas dos

r dores da cidade. Isso se explica por que a relação de Volta Redonda com a CSN
er caracterizada pela definição de "company towns", ou seja, segundo Piquet
a ompanhia fornece aos seus funcionários moradias, escola, hospital e lazer por

egras ditam a vida dos operários dentro e fora do ambiente de trabalho.



Quando o governo brasileiro escolheu o distrito de Santo Antônio de Volta
Redonda para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, o lugar não passava de uma
fazenda e as pessoas que ali viviam trabalhavam na roça. Então a construção da
Companhia atraiu para a Cidade do Aço gente vinda dos estados do Espírito Santo e
inas Gerais. Assim como os moradores do distrito, as pessoas que vieram trabalhar na

construção da Companhia nunca tinham trabalhado em uma usina e menos ainda sabiam
o que era ter água encanada e energia elétrica em casa. Para Pessanha e MoreI (1991,
p.9) "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 do meio urbano".

A CSN foi responsável então não só pela criação da identidade profissional de
seus trabalhadores, como também da sua identidade social. Que juntamente com uma
rede assistencialista e uma série de benefícios vai constituir a identidade da "família
·derúrgica" (MEDEIROS, 2004). Responsável pelo sentimento de pertença cultivado

pelos moradores da Cidade do Aço. Isso fica claro na entrevista concedida por um
mpregado da CSN a Medeiros (2004, p.70):

A gente tinha a CSN como a família da gente, seria a continuação da vida da
gente. A gente tinha aquilo ali como se fosse a nossa própria casa. Dava
esperança. Se sentia bem ali. I

Faz parte dessa rede de assistencialismo e benefícios aos funcionários da Usina a
onstrução da Cidade Operaria ou Cidade Nova com casas planejadas para abrigar os

rários, técnicos e os engenheiros. A distribuição dos funcionários nos bairros
idências era feita de acordo com a hierarquia ocupada pelos mesmos dentro da CSN.

~ ndo que o objetivo era que os bairros residenciais tivessem acesso rápido ao centro da
. ade e a usina (Pereira, 2007). Porém não foi só essa questão que levou o governo,

uanto financiador da Companhia, a planejar a construção das residências dos
alhadores da CSN. Podemos elencar também segundo oreI ( 989, p.61) razões

~ nômicas, sanitárias e demográficas além do objet" o de riar cond·ções para que
as pessoas fixassem residência no distrito, que eria lo aI de a alho.. e e

daptassem a disciplina fabril. Tinha-se a pretensão c m e e et·o criar ' m
ntimento de coesão entre os trabalhadores assim como D rtal r eu I os o a,
rra que são as bases da obediência familiar (MOREL, 1989.

Além de oferecer moradia a Companhia ainda qualificou toda a sua mão de obra
. i ial, ou seja, parte das pessoas que trabalharam na construção da Usina foi
ro eitada quando esta começou a funcionar e o restante das pessoas que não foram
tratadas pela CSN passou a viver na margem esquerda do Rio Paraíba que não tinha
ocupada pela siderúrgica recebendo nome de Cidade Velha. A CSN ainda construiu
hospital e uma escola técnica profissionalizante além de ser responsável pela

nutenção de serviços como transporte, segurança entre outros.

Objetivo do governo ao construir a Cidade Operaria era então fazer com que
~ lta Redonda torna-se um modelo de cidade-industrial, para o resto do Brasil, que

uziria por sua vez um modelo de trabalhador disciplinado, capacitado e eficiente
EDEIRO, 2004). Para isso era importante que os funcionários da usina se sentissem
encentes a uma família sendo mais fácil para CSN empregar seu controle tanto no
ito da usina quanto na vida social de seu funcionário. Isso fica claro na seguinte
agem do texto de MoreI (1989, p. 146 e 147) "O projeto da construção da família

- . . Entrevista concedida à Medeiros em 10/10/1999 em Volta Redonda



rúrgica, portanto, com suas práticas assistencialistas, sua retórica patemalistae o
"(T.do regime disciplinar, que extrapolava os muros da Usina [...]".

Esse sentimento de pertença à família siderúrgica vai conduzir os funcionários
Companhia. Visto que estes não constituíam um grupo social, uma família e também
dispunham da rede de assistencialismo, como a oferecida pela CSN a seus

ncionários, já que Barra Mansa responsável pelo distrito não investia em moradia e
m em serviços básicos como saúde, educação e segurança para esses moradores. O
e incentiva a CSN a ser vista como eldorado para os moradores da Cidade Velha.

E sa afirmação é respaldada por Pesanha e MoreI (1991, p.9) "[ ...] durante mais de uma
é ada, ser trabalhador da CSN, 'a pioneira', poder usar seu uniforme, era garantia de
estígio e respeito na cidade e mesmo fora dela".

Dessa forma foi possível perceber que trabalhar para a CSN constituía a
. entidade dos moradores da Vila Operária por que ela era o centro do seu cotidiano. Já

e a casa onde seus trabalhadores residiam pertencia à siderúrgica, a Escola
r fissional onde os filhos homens dos trabalhadores eram capacitados para mais tarde
umir um cargo dentro da Companhia era mantido por ela, assim como, um curso de

arte e costura e prendas domésticas, oferecido para as mulheres dos operários.
rcebemos, assim, que era o intuito da CSN manter a ordem e a disciplina tanto dentro

a usina como na Vila Operária para isso ela educava, vigiava e controlava seus
pregados (MEDIROS, 2004).

Lançando mão segundo Pereira (2007, p.42) de um Serviço Social para orientar
mulheres dos operários, quanto à arrumação das casas, convívio como a vizinhança e

rganização de festas comunitárias. E a disciplina dos filhos dos operários era feita na
E cola profissionalizante onde eles eram introduzidos à hierarquia e ao ritmo de
abalho da empresa. Ou seja a CSN mantinha a família dos operários também sobre

regime de ordem e disciplina constante. A CSN foi durante muito tempo, doadora
sentido para seus funcionários assim como para a cidade onde estava instalada. A

~idência disso é que Volta Redonda passou a ser conhecida como a Cidade do ço e,
rar na cidade era sinônimo de qualidade de °da, ri li za e e rego.

Dessa forma o sentimento de ·"fam'lia
omeçar pela admissão de novos funcioná .o
·forme e passavam de um individuo h tero,"",n

=: po social onde cada um era classifi ado e
IOREL, 1989). No entanto, o que essa identi a
e a CSN pretendia exercer sobre seus funci ,.
canismos sutis como, por exemplo, o curto de
recido as esposas dos operários.

.a ~ a
a
a

e. er er
e ' o controle

;a e es, atreves de
prendas domésticas,

.L~

r

Mas esse controle aos olhos dos operários é tã e o que os mesmos sentiam
rbulho de fazer parte da "família siderúrgica~~ asse om os habitantes da Cidade
lha almejam entrar para a Companhia para dispor t da rede de assistencialismo e
nefícios. Por que segundo Medeiros (2004, pago 133 .. ertencer a família siderúrgica

:"gnificava ter um determinado nível de vida, pois a mesma supria as necessidades de
rodução dos seus empregados". A CSN era vista como uma mãe construída durante o
ema de Getúlio Vargas, que foi visto como o pai dos trabalhadores", que segundo
eiras (2004, pago 244) procurou enfatizava a imagem da "família brasileira" que

r· a ser protegida pelo governo.



No entanto a partir dos anos 60, como assinalado acima, a Companhia passou
por uma reestruturação a fim de conter os gastos e a deixar de lado sua política
assistencialista e paternalista ao delegar todas as ati .dad s que não tinham a ver como
sua atividade fim a terceiros. Isso ocorre no mesmo mo e to em que é extinto no Brasil
a estabilidade no emprego e os trabalhadores pa a o tar com um Fundo de,
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). E nesse mo e o trabalhadores passam
a ser chamados de "peões" e a relação da C abalhadores passa de
douradora a efêmera.

Este foi só o começo das transforma õe rgica acionaI
instauraria na vida dos trabalhadores e na Ci a e a grande
mudança viria mesmo como a privatização da C r ranço de
paternalismo seria drasticamente cortado Tiso e a art I o ela seria
administrada com uma empresa privada cujo objeti o e a a ma 1 lza ão o TO para
acionistas. Dessa forma Volta Redonda que tinha como o ent o da a nomia a
CSN viu, quase que da noite para o dia, a Companhia procurar fornecedores fora da
cidade. Esse fato aliado à mudança do centro administrativo da empresa para uma
grande capital. Fez com que boa parte dos seus moradores ficasse sem emprego já que
a empresa enxugou seu quadro de funcionários.

Foram drásticas as mudanças que a cidade teve que passar visto que boa parte de
seus terrenos são propriedade da siderúrgica. Volta Redonda precisava reduzir os
índices de trabalho informal alcançados, sobretudo, após a privatização da siderúrgica.
O município teve que voltar sua economia para o setor de prestação de serviços e
comércio já que não era possível atrair outras grandes empresas por falta de terreno para
sua instalação. Mas, qual foi o grau de adesão da população, em seus diferentes
segmentos, a esta nova perspectiva de desenvolvimento?

Sobre Antropologia e Desenvolvimento

Trabalhos como o de Gilbert Rist (1997) e Arturo Escobar (1995) inauguraram
essa perspectiva ainda na década de 1980. Ao fazê-lo Escobar (1995) propõe a
emergência de uma antropologia do desen 01 imento em contraposição a uma
antropologia para o desenvolvimento. Essa últi a.. ar' nda do r· ultado obtido com
as primeiras iniciativas para solucionar os prob e a o. e ' a "fi ad .. terceiro
mundo. Ou seja, uma antropologia que pudesse au ir a na .a ili a e do projetos de
desenvolvimento.

Os fatores macrossociológicos frequentemente a
subdesenvolvimento, o 'terceiromundismo' - pos'çã e, ,
uI e Central, Africa e Asia, foram classificados ..- com ina 'am as grandes teorias da
conomia, ou melhor, seus abrangentes arcabouço te' ricos com as pretensões de

universalidade da sociologia. Assim, as duas décadas po teriores à segunda guerra
mundial marcaram o apogeu da economia e da sociologia do desenvolvimento. E
roduziram críticas quando os resultados dos primeiros grandes projetos de

. esenvolvimento (implantados nas décadas de 1950 e 1960) foram sentidos pelas
omunidades aos quais foram destinados. Assim a antropologia para o desenvolvimento
ganhou espaço, pois sua pretensão era o ajuste da viabilidade desses projetos
onsiderando' as especificidades das comunidades.

a o pa a e picar o atraso, o
e a'ses das Américas do

A partir dai os antropólogos passaram a compor o quadro de funcionários de
. tituições como Banco Mundial, responsável segundo Escobar (1995) pela



classificação dos países quanto a sua renda per capita em ricos ou pobres ressaltando
que para estes mudarem sua situação a solução seria o crescimento econômico. Já que
segundo Salviani (2002) o conhecimento dos antropólogos sobre os aspectos locais e
características culturais eram essências para compr en ão de questões que estavam
sendo negligenciadas e que por isso dificu ta ~a a inserção dos projetos
desenvolvimentistas nas regiões ditas atrasada. D forma os antropólogos
juntamente com outros profissionais são con ide nciadores qualificados
(FOUCAULT, 1986) e responsáveis pela prod ;ã to e discursos acerca
do desenvolvimento. Ou seja, se buscava uma n °alismo um pouco
mais sutil do que a utilizada até o momento pe ia . para subjugar os
países ditos atrasados. Essa forma mais s ,t~ ode tomando a
perspectiva foucaultiana (1986) é acéfala .. p r ã r I· a o de onde
emana o poder, e subreptícia por ser uma forma e p r oe a.

No entanto, foi assumindo uma perspecti a crítica em relação a es a antro ologia
para o desenvolvimento e a sua suposta capacidade de viabilizar os grande projetos de
desenvolvimento que Escobar (1995) propôs uma antropologia do desen 01 imento.
Sendo assim a primeira coisa que Escobar (1955) defende que seja feita é exotizar o
conceito de desenvolvimento. Já que é um conceito com o qual estamos familiarizados,
ou seja, acostumados tendo sempre a impressão que conhecemos suas particularidades o
que nem sempre é verdade. Por que ao supor conhecer as realidades produzidas por esse
conceito podemos acabar criando estereótipos que dificultam nossa analise critica sobre
a realidade em questão assim como as relações produzidas entre os atores envolvidos e
destes com as ações desenvolvimentistas.

Outra vertente antropológica que surgiu no final do século XX e busca estudar o
desenvolvimento foi classificada por Carneiro (2012) e Olivier de Sardan (2005) como
socioantropologia do desenvolvimento. E esta mais interessada nas dinâmicas das
lógicas sociais que se desenrolam nas ações de desenvolvimento e nos atores que são
objetos de ação do mesmo como sendo capazes de produzir intervenções nas ações
desenvolvimentistas que lhe são direcionadas (CARNEIRO, 2012). Carneiro (2012)
destaca ainda que foi produzido um debate teórico entre essas duas formas de estudar o
desenvolvimento

No entanto, é importante no primeiro momento se afastar de um conceito com o
qual estamos tão familiarizados com seus discursos como sugere Escobar (1995). Para
num segundo momento sermos capazes de seguir as pretensões de Carneiro (2012) que
, analisar as interelações que os atores produzem em relação ao desenvolvimento e suas
·nterpretações acerca dele. Ou seja, ter uma visão mais ampla dos efeitos que essa
. eologia produziu nas regiões onde foi adotada sem ficar restrito a uma única
erspectiva da antropologia.

onstruindo o conceito de desenvolvimento

o final da década de 1980, em resposta à preocupação de Fábio Wanderley Reis
uposto estado de indigência analítica que estaria se alastrando pelas ciências

.. no Brasil, resultado do que ele chamou de 'certa inspiração antropológica' a
os trabalhos de Ciências Sociais daquele período, Mariza Peirano (1995)
a a antropologia como a mais artesanal e também ambiciosa das ciências

final submeter conceitos preestabelecidos e discursos sedimentados à



experiência de contextos diferentes e específicos objeti ando dissecá-los para então
analisar e compreender a adequação de tais concei os em situações sociais muito
particulares é tarefa ambiciosa. E, também necessária" E e breve preâmbulo descreve e
define o trabalho antropológico. E é importante para e lar cer que a desnaturalização
de um conceito, como desenvolvimento, é apenas o " e· o passo para compreender
sua adequação em outros contextos. E, també ~ asso para entender as
especificidades sociais que são produzidas a partO ão de elementos de
mudança em um cenário social, qualquer que seja I "

E é a partir dessa perspectiva antropo ógi
conceito de desenvolvimento, que pensamos er
impactados por grandes projetos de de en
acarretadas por esses proj etos. lnclusi e, é
alguns teóricos, que conseguimos islumbra g .
as classificações que lhes são imputadas e aI a r
(HACKING, 2006), ou seja as bases da ta onom"a i t" í
inicialmente exógenos ao cenário social em questão.

I "e naturalizar o
a ores SOCIaIS

danças
ara
o-

Se a desconstrução pura e simples do conceito de desen 01 imen o pare ter
olarizado os autores contemporâneos que estudam o tema e projetado uma espécie de
ombra de juízos de valores sobre parte desses trabalhos, é preciso pensar a
esconstrução do conceito de desenvolvimento como ponto de partida.

Olivier de Sardan (2005) e Carneiro (2012), por exemplo, descrevem trabalhos
orno o de Escobar (1995) ora como mera caricatura, ora como demonização de grandes
rojetos de desenvolvimento. Para nós esses trabalhos são o ponto de partida para a

~ cioantropologia do desenvolvimento que o próprio Olivier de Sardan (2005) está
opondo. Como é possível analisar os impactos de projetos de desenvolvimento sobre
comunidades, sem desconstruir o conceito de desenvolvimento tal como é

ualmente pensado pelo ocidente? Como é possível analisar como as comunidades
tadas por grandes projetos de desenvolvimento dialogam com as mudanças
rpetradas, construindo novas redes de relações sociais, novas taxonomias sociais,
10S arcabouços institucionais, sem considerar o desenvolvimento como um discurso
struído a partir de fatores históricos e sociais bem definidos?

,
E inegável que o desenvolvimento deu origem (e continua) a uma realidade social

duzida a partir da própria representação social do desenvolvimento (ESCOBAR,
5 . Mas, também, é inegável que o desenvolvimento e a expansão de seu discurso
duziu múltiplas realidades, resultantes de seu diálogo com diferentes sistemas
·ais. Contudo, o fato dos grandes projetos de desenvolvimento impactar sistemas
.ais e produzir novas situações sociais, nem sempre deletérias às condições de vida

~~·oJ~ populações, não deve nos impedir de perceber o desenvolvimento e seu discurso
o um constructo ocidental. E assim, também não deve nos impedir de avaliar as
. ações desse constructo em diferentes cenários sociais por onde se alastrou e
inua a fazê-lo. Dissecando a gênese dessa concepção ocidental de desenvolvimento
o o 2008, p.109), parafraseando Durkheim, afirma que "o desenvolvimento é a,
ão econômica adorando a si mesma". E, portanto, uma projeção imagética, uma

~ iza ..ão uma representação coletiva particular que pretendeu tornar-se universal.
I o, é a própria diversidade dos sistemas culturais que cuida de refrear seu ímpeto.

z ue tais sistemas dialogam e respondem as alterações propostas quando
I desenvolvimento afetam, de fato, as comunidades.



Trabalhos como os de Escobar (1995) e de Ribeiro (2008) tomam menos e Ti
o poder que os indivíduos e, sobretudo, os grupos têm de dialogar com as categor-a
e ógenas, como aquelas levadas em processos de implantação de grandes projetos d
desenvolvimento. Isso ocorre, pois o foco de atenção é o avassalador poder, com
retensões universais, que o desenvolvimento adquiriu, principalmente após a década de
1950. Para além das análises e, também, das denúncias acerca das relações de poder
nvoltas nos trabalhos supracitados, o que nos interessa entender é: que representações
obre desenvolvimento foram constituídas em função do impacto de grandes projetos
m prol do desenvolvimento, o caso da CSN em Volta Redonda? Que novas relações
"'ociais e sistemas classificatórios foram construídos em meio à afetação produzida por
se impacto?

Entendemos que é preciso avançar, a desconstrução do conceito de
esenvolvimento, pura e simples não será suficiente para oferecer as respostas que
rocuramos. E ater-se nela poderia conduzir nosso trabalho ao tom caricatural que
i ier de Sardan (2005) denuncia. No entanto, os trabalhos clássicos de antropologia já

eixaram evidente que sem dissecá-lo, como primeiro passo, não seria possível
mpreender a mútua afetação entre: um sistema social qualquer (pré-existentes) e
o as lógicas sociais introduzidas pelo conceito ocidental nesse sistema - em geral,
o as lógicas produtivas e econômicas. E essa reflexão teórica tem feito parte de nosso
abalho de pesquisa.

~ etodologia

Optamos por uma pesquisa qualitativa por que estávamos interessados nos
. cursos produzidos por uma amostra da população da cidade. A fim de coletar estes
dos fizemos uso de um questionário semi-estruturado com perguntas abertas que
am feitas durante entrevistas, gravadas com a autorização do entrevistado e
teriormente transcritas, realizadas em 2011 e utilizamos entrevistas cedidas por
rigo SaBes P. Santos que foram realizadas em 2005. Também acompanhamos
ante os três últimos meses do ano 2011 alguns jornais da cidade de publicação online
o intuito de analisar se os jornais são responsáveis por reforçar e legitimar a

resentação que os moradores da cidade têm acerca do desenvolvimento.

Dessa forma gestores municipais, empresários locais, jovens trabalhadores,
- dantes e residentes nessa cidade, de um modo geral, percebem desenvolvimento a

ir de uma visão particular? Essa visão particular configurou (ou estaria
19urando) ações concretas, políticas públicas, por exemplo? Quais seriam? E mais

- jornais atuam reforçando e legitimando a representação social acerca do
~ n olvimento. Para orientar essa reflexão que pretende levantar mais questões do

oferecer respostas assumiu-se a perspectiva teórica da antropologia do,
olvimento. E a partir dessa perspectiva que a antropologia têm se dedicado a

# i e do desenvolvimento como um conceito ocidental, contrastando-o com outros
itos não ocidentais.

entações Sociais sobre Desenvolvimento em Volta Redonda

onsideramos Volta Redonda, em função de seu histórico particular brevemente
tado neste trabalho, um loeus privilegiado para pensar a representação social
o desenvolvimento. Pois a cidade emergiu em meio a uma imbricada relação

. Uma siderúrgica que, como outros projetos realizados no mesmo período
.: tinha o papel de alavancar o país para o desenvolvimento. Assim



perguntamos: que representação sobre desenvolvimento foi construída em 01
Redonda? De que modo essa representação constitui a ação concreta dos empresário
locais? Que representação sobre desenvolvimento povoa o imaginário dos gestores
públicos? Que ações concretas são desdobramentos dessa representação? Não temos
resposta para todas essas perguntas, temos alguns indícios que pretendemos
compartilhar.

A representação sobre o desenvolvimento construída em Volta Redonda
configura-o como sinônimo de crescimento econômico e este como resultante direto da
presença de grandes empresas na região sendo marca indelével dos depoimentos que
obtivemos ao longo do ano de 2011, entrevistando: estudantes, representantes de
secretarias pró-desenvolvimento, empresários locais e representantes de movimentos
sociais. Essa percepção foi reforçada com a análise dos jornais que nos mostrou que o
onceito de desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico é legitimado
ela imprensa escrita local. Assim, a atração de novas empresas para Volta Redonda e

a cidades em seu entorno é sempre vista como forma de geração de empregos para a
região já que representa um grande impacto para transformação de vida de seus
abitantes. Pelo fato do desenvolvimento ser percebido como crescimento econômico
.'a industrialização e tido como "um grande sonho para a sociedade" por representar

lhores condições de salários e benefícios ao trabalhador.

Não mensuramos o que chamamos de 'grau de adesão' e, nem era nossa pretensão
zê-lo. Mas, depoimentos como o do jovem estudante universitário são bons para
trar e pensar o quanto a imbricada relação dessa cidade com a CSN e, sobretudo,

m a 'vocação industrial' do Brasil contribui para a construção de uma representação
ial sobre desenvolvimento particular. Ele diz: "O país precisa crescer e precisa de
eiro para isso não tem como se inventar dinheiro você tem que fazer o dinheiro

~ ão é a industrialização que faz isto".

o que é reforçado com a entrevista do empresariado local que também vê uma
a associação entre desenvolvimento, entendido como sinônimo de crescimento
omico, e industrialização. Visto declaração do presidente da MetalSul:

Tudo bem que no desenvolvimento [...] é geração de riquezas. O individuo tá
lá gerando mais riquezas, mais desenvolvido é aquela população que gera
mais riquezas. Qual o crescimento do nosso PIB? Estamos crescemos
verdadeiramente?[ ...] talvez não, teríamos que ter ai uma repartição desse
chamado PIB, isso é um dado que infelizmente você obtém estratificado
tirando as grandes empresas e deixando todos os demais nesse dado
estatístico e ai você perceberia cresceu nos últimos dez anos? Cresceu
quanto? Acompanhou o crescimento do resto do país? Acompanhou o,
crescimento do resto do mundo ou não? E um dado que provavelmente a
gente não tem, mas eu vejo no momento como um desafio.2

i 'oz discente a representação ora apresentada nos foi trazida pelo depoimento
ores universitários, que diante do tema alertavam para a necessidade de
,. n olvimento como qualidade de vida e introduziram em nossas entrevistas
o o etnodesenvolvimento. Ou seja, chamavam a atenção para a necessidade
senvolvimento em outros termos. Também foram vozes dissidentes a dos
que representavam movimentos sociais locais e, transcrevemos uma delas

-a co cedida pelo Presidente da MetalSul a Ana Poli e Cristiano Fonseca, em



Desenvolvimento para mim, não significa desenvolvimento econômico .. e e
deve ser na verdade, sobretudo, na questão de avanço nas áreas sociais.
Temos que melhorar a questão social em termos de vida das pessoas de
cultura, de educação, isso é muito pouco falado. Eu que penso
desenvolvimento é uma forma de você aparatar a sociedade para que
realmente as pessoas tenham condições de vida de sobrevivência de uma
forma mais racional, mais digna, e não o crescimento indefinido de produção.
Embora eu veja que todo mundo que usa conceito de desenvolvimento hoje
usa como aumento de produção. Produção e consumo. Isso tem apontado
para um esgotamento do sistema.3

Aqui O desenvolvimento não aparece como uma postura a ser seguida, ou
elhor, quase como um valor moral, sobre o qual não podemos ponderar. No entanto,

Talelembrar que o desenvolvimento social nada mais é do que uma divisão igualitária
e recursos econômicos assim como o desenvolvimento sustentável não passa de uma
orma de continuar buscando o crescimento econômico sem, contudo deixar de lado o
ocial e o meio ambiente que juntos vem sendo esquecidos e negligenciados segundo os
fensores dessa corrente do desenvolvimento.

Apesar das diferentes estratégias necessárias após o fim da centralidade
conômica exercida pela CSN, em Volta Redonda, as secretarias públicas voltadas para
desenvolvimento, também se desdobram para lidar com essa direta associação entre
esenvolvimento, assumida como postura e valor moral inquestionável, e
dustrialização. Objetivando o crescimento econômico a partir do crescimento de
. erentes setores da economia, com destaque para o setor de serviços, mas também
arecem preocupadas em viabilizar espaço físico para sediar novas empresas. Como
a forma de lidar com as representações sociais sobre desenvolvimento. Como na

, trevista abaixo, pensam o crescimento do setor de serviços como uma nova fase para
desenvolvimento, dito de outra forma, para o crescimento econômico de Volta
donda.

Volta Redonda é uma cidade desenvolvida e em pronto desenvolvimento, que
é o que eu acabei de falar. Nós não podemos considerar que haja algo sendo
feito, não, desenvolvimento é algo contínuo. São só flashs de
desenvolvimento. Ela é desenvolvida!? Sim, porque ela que introduziu o país
no cenário da industrialização, com a introdução da CSN. Mas ela não pode
se acomodar a isso. Até porque, as coisas mudaram, o mundo está mudando
muito e muito rápido. Hoje quando se fala em globalização a coisa é
imediata, você tem celular. [...] Então a introdução da CSN gerou a
introdução do país no cenário industrial, volta redonda mudou
completamente sua formatação, que era de fazenda. Aqui era uma cidade
onde viviam as fazendas, e ela sai dessa área para a área industrial. E veio um
projeto que já montou a cidade. Foi uma coisa atípica. Com a CSN veio todo
um projeto arquitetônico e artístico para montar os bairros, tudo para que a
cidade crescesse já com esse formato voltado para área industrial então foi
uma modificação até que radical. As fazendas foram desapropriadas, o
mundo mudou, tudo foi correndo, e de repente a CSN deixa de ser pública e
passa a ser privada, essa foi outra mudança na vida de VR. Foi traumático?!
Foi, porque teve um monte de gente demitida de 23 mil funcionários
sobraram 6 mil somente empregados. E o restante?! 17 mil famílias ficaram,
supondo né eu não tenho cel1eza desses números, mas com esses que
perderam o emprego teve uma mudança radical. Algumas famílias foram
embora, outras ficaram e cidade percebeu que pode sobreviver a isso, e
sobreviveu desenvolvendo uma qualidade que ela já estava tendo, e que se

e ·sta concedida por Representante de Movimento Social de Volta Redonda a Rodolfo
e 2011.



evidenciou, Prestação de serviço. Hoje nós temos aqui os melhores hospitais.
maior número de hospitais e os maiores hospitais, inúmeras clínicas.
inúmeras especialidades o único shopping da região, então ela criou essa
característica agora de prestadora de serviço [...]4.

Isso é uma evidência de que a gestão municipal tem atuado para diversificar à
economia municipal criando uma característica de prestadora de serviço investindo
nisso como nova forma de desenvolvimento através de cursos que a Secretaria de
Desenvolvimento e Turismo de Volta Redonda juntamente com a Secretaria de Ação
Social e a Fundação Educacional de Volta Redonda em parcerias com algumas
empresas fazem para capacitar mão de obra para trabalhar no seguimento de prestação
de serviços. Visto declaração do prefeito Antonio Francisco Neto ao jornal Aqui de 29
de outubro de 2011 :

"Nós fizemos parceria com a SpoJeto (franquia de restaurante de massas)
com quase 2 mil inscrições, e faremos nova parceria com a Firjan para a nova
escola metal mecânica, que será inaugurada no Aero Clube. Eu fico feliz
porque a população está acreditando nos nossos projetos e se inscrevendo
para a qualificação. Vamos buscar novas parcerias para a capacitação e
geração de empregos".5

Entre os segmentos entrevistados, ressaltamos que os professores universitários e
os representes de movimentos sociais estavam dispostos a discutir o conceito, a
onderar e avaliar sua adequação no contexto contemporâneo. Mas, para os demais
egmentos entrevistados o conceito de desenvolvimento não é pauta para debate.

Acreditamos que apesar da representação sobre desenvolvimento como sinônimo
crescimento econômico via industrialiazação ser parcialmente comum em regiões
tadas pelas promessas trazidas com o 'sonho da industrialização' de certo modo, em
ta Redonda, o grau de adesão às 'novas' definições para desenvolvimento é muito

- o. Talvez devido à relação de "família siderúrgica" criada durante muito tempo
e os habitantes de Volta Redonda e a Companhia. Fazendo com não seja fácil
sociar a idéia de desenvolvimento do processo de industrialização.

Como essa percepção de desenvolvimento parece ser hegemônica na "cidade do
o~ afetou, e continua afetando, a vida dos indi íduos sobretudo .. em função das
" as públicas que buscam o retomo do saudoso "eldorado , nós ainda não sabemos.
- por tudo que argumentamos até agora, estamos certo que é preciso algum

-;:1 -mento de esforço e tempo de pesquisa para sabê-lo.

rações Finais
,

lerdade que o 'sonho desenvolvimentista' brasileiro reservou no imaginário
local privilegiado para a industrialização. Afinal, a industrialização foi o
undo moderno para pensarmos estratégias econômicas. Mas argumentamos,

a ho, que em cidades projetadas, ou simplesmente, criadas em meio às
e desenvolvimento, ou ainda, em função delas, os sujeitos têm uma
ar!' cular de desenvolvimento. Não só pelo fato de que as empresas que

..company towns", como no caso de Valta Redonda, passam a ser
e f dos para as práticas dos indivíduos e grupos. Mas porque esses

-a ' ced'da pela secretaria de desenvolvimento econômico e turístico, em 2011.
. a ao Jornal Aqui publicada em 29 de outubro de 2011.



indivíduos e grupos passam a se orgulhar do passado e dessa história. E o legado sócÍ -
histórico é narrado como um mito de origem que dá sentido a vida das pessoas. Assim,
os diferentes segmentos sociais, incluindo os setores: público e privado têm grande
dificuldade de projetar um futuro que não contemple a representação social de
desenvolvimento constituída a partir de uma situação social sui generis.

Fica assim o desafio para explorar mais esse tema levando em consideração outros
fatores que não foram explorados aqui como fato dos atores que foram impactados por
tal projeto desenvolvimentista terem produzido outra realidade a partir dessa
intervenção. Assim como as políticas públicas que foram aplicadas visando reergue a
idade pós-privatização da CSN até mesmo a participação das universidades no

processo de desmitificar essa relação do desenvolvimento com a industrialização.

Ou seja, além desses vários questionamentos que foram levantados, o que de fato
ste artigo teve objetivo de esclarecer foi qual a representação social contemporânea
obre o desenvolvimento os habitantes da cidade de Volta Redonda construíram
aseados na sua relação com a empresa que deu origem a cidade. Essas outras

. dagações servem para mostrar que existe um vasto campo para se pesquisar sobre o
ma, e que a partir da desconstrução do conceito de desenvolvimento é possível olhar
ara ele sem pressupor estereótipos e investigar essas e outras questões que possam
arecer de uma reflexão mais atenta sobre os discursos produzidos sobre o
envolvimento numa cidade como Volta Redonda. Esse artigo é só o ponta pé inicial
um novo olhar sobre a relação dos habitantes da cidade e da CSN.
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