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EPIGRAFE

"Mudou nada, mesma coisa, mesma coisa até hoje".

Daniel Dias



RESUMO

Esta monografia busca verificar COlTIO se deu a gestão da saúde pública no povoado de
Santo Antônio, entre os anos 1940 e 1950. Para tanto, o trabalho se propôs a descrever o
modelo de gestão da saúde pública a partir do modelo fordista de gestão. Os objetivos da
pesquisa foram conhecer o sistema de saúde pública em nível macro no Brasil e suas
delimitações, conhecer o povoado de Santo Antônio e sua relação com a Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), identificar qual o modelo de gestão usado no povoado de Santo
Antônio e levantar as condições gerais da constituição da Cidade de Volta Redonda nas
décadas de 40 e 50 do século XX e contextualização com o período. Como revisão de
literatura abordou-se o período da industrialização, especialmente no Brasil bem como seu
impacto na paisagem urbanística, trajetória histórica de Volta Redonda, a intrínseca relação
entre o então povoado de Santo Antônio e a Companhia Siderúrgica Nacional se prolongando
além da emancipação do povoado, foi feito também uma trajetória da saúde no Brasil e seu
Estado de Bem-Estar Social. Esta foi uma pesquisa de caráter exploratório, contou com duas
entrevistas que utilizou como método a História de Vida do entrevistado para descrever o
modelo de gestão da saúde pública no povoado de Santo Antônio até sua emancipação,
quando passou então a município de Volta Redonda. Após a pesquisa chegou-se a conclusão
de que Volta Redonda foi constituída sob o modelo fordista de gestão gerido pela CSN e este
mesmo modelo foi estendido à área da saúde.

Palavras-chave: Modelo de Gestão da Saúde,Volta Redonda, Companhia Siderúrgica
Nacional, Fordismo.



ABSTRACT

This monograph focuses to verify how the public health managemente in Santo
Antônio village, between years 1940 and 1950. The work proposed to describe the model of
pubIic health management from Fordist modeI. The objectives ofthis research were the pubIic
health system at the macro leveI in Brazil and its boundaries, to know the village and his
relationship with the Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), and to indentify which
management model was used in Santo Antônio village and raise general conditions of the
constitution of the city of Volta Redonda in decades of the 40th and 50th century XX and the
context with the período How the literature review was addressed in the period of
industrialization, especiaIly in Brazil and its impact on the urban landscape, the historical
trajectory of Volta Redonda, the intrinsic relationship between then the village of Santo
Antonio and the Companhia Siderúrgica Nacional is extending beyond the emancipation of
the town, also made a trajectory ofhealth in Brazil and his WeIfare State. This
was an exploratory study, had two interviews used as a method to the History
of Life interviewed for describe the modeI of pubIic heaIth management in the viIIage of
Santo Antonio untiI his emancipation when he then municipaIity of Volta Redonda. After the
research came to the conclusion, Volta Redonda was incorporated
under the Fordist management mn by the CSN and this same modeI was extended to health
area.

Keywords: Health Management Model, Volta Redonda, Companhia Siderúrgica Nacional,
Fordism.
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa busca apresentar o modelo de gestão na área de saúde vigente no

povoado de Santo Antônio nos anos corridos entre 1940 e 1950. O tema se justifica pela sua

importância abrangente e vital, e sendo de interesse tanto da sociedade quanto da comunidade

acadêmica, pelo escasso número de relatos da época no que tange a área de gestão.

O período é relevante, pois representa o inicio da construção do município, sendo este

até então o 8° Distrito do município de Barra Mansa. A história do município de Volta

Redonda começa a germinar no século XIX, chamada de povoado de Santo Antônio de Volta

Redonda, dava lugar a grandes fazendas produtoras de café. Estava entre os municípios de

Resende e Barra do Piraí, crescendo através da navegação do Rio Paraíba e pela expansão da

malha ferroviária, cortando os centros urbanos Rio/São Paulo e de fácil acesso ao estado de

Minas Gerais. De localização privilegiada, a até então vila sofreu com as conseqüências da

crise e decadência do café nos anos 30, o que custou a estagnação do seu crescimento

(ATHAYDE, 2005).

Aproveitando-se do momento e após uma década de intensas pesquisas realizadas pelo

governo de Getulio Vargas no eminente período de industrialização brasileira, se deu o

interesse, por sua localização estratégica, em implantar ali a primeira grande siderúrgica do

país. A partir daí a história do município de Volta Redonda se confunde com a história da

CSN (Companhia Siderúrgica Nacional):

a cidade se desenvolveu a partir da implantação da CSN em 09 de abril de 1941,
quando chegaram os primeiros trabalhadores incumbidos de sua construção.
Paralelamente à construção da Usina, inicia-se a construção da cidade operária, com
infra-estrutura adequada, conforme padrão norte-americano. As residências eram
construídas e destinadas aos funcionários conforme o seu padrão de especialização,
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formando bairros com características sócio-econômicas diferenciadas reforçando a
estratificação social.
O processo de industrialização foi marcante determinando o desenvolvimento e a
expansão demográfica da região (MENDONÇA, 2007, p.IS)

Demonstrando tamanho impacto da industrialização para a região, as mudanças

transcorreram de forma abrupta, demograficamente o distrito que em 1940 contava com 2.782

habitantes, o povoado atingiu 36.964 habitantes em uma década e em 2009 atingira a 261.403

habitantes (IBGE, 2010). Como pode ser observado na Ilustração 01 o crescimento repentino

da população, principalmente entre os anos de 1940 a 1960.

Ilustração 1 - Crescimento da população do município de Volta Redonda - Período: 1940-2009.
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Fonte: Elaborado pela autora com base em IBGE (20 IO).

Em Julho de 1946 a usina entra em operação, e a cidade crescia vertiginosamente. O

objetivo do projeto da construção da usina não se restringia somente as instalações industriais,

o plano era criar uma cidade industrial modelo, como ocorreu de fato. Desta forma foram

construídas "duas cidades" interdependentes dentro de Volta Redonda: a "Cidade Operaria"

dos funcionários da usina, constituída pela grande maioria da população, e a "Cidade Velha"

dos não trabalhadores da usina:

observa-se, no entanto, que a instalação do Município não conferiu ao governo local
a administração de toda a cidade. A Cidade Operária (Cidade Nova) continuava a ser
gerida pela CSN e apresentar padrão fisico-urbanístico de muito melhor qualidade
(em termos de infra-estrutura, equipamento, serviços urbanos, condições



12

habitacionais e ambientais) que a "outra" Volta Redonda (CidadeVelha),
administrada pela Prefeitura Municipal (AGUIAR e TEIXEIRA, 2008, p.IO) I.

Após intensas manifestações políticas e populares, onde os setores médios da

população e os moradores da "Cidade Velha" começaram a se organizar para melhorias

urbanas que, de seus pontos de vista, só viriam com a emancipação do distrito. Em 17 de

julho de 1954, o então 8° Distrito de Barra Mansa conseguiu através da Lei N.o 2.185, da

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a tão imaginada e almejada autonomia

político-administrativa. Em 10 de agosto de 1954, a Assembléia Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro, através da Lei 2.218, estabeleceu que o Município de Volta Redonda fosse

instalado a partir de 06 de fevereiro de 1955 (AGUIAR e TEIXEIRA, 2008).

,
E em meio a tantas mudanças e transformações que se verificará como se deu a gestão

da saúde pública nesta época e explicar o seguinte questionamento: Como podemos descrever

o modelo de gestão de saúde pública no povoado de Santo Antônio nas décadas de 1940 e

1950, a partir do modelo fordista de gestão? Para responder tal questionamento buscou-se

conhecer quais eram os principais atores na sua promoção e como esta era promovida. A

pesquisa procura, principalmente em apresentar o modelo de gestão da saúde adotado na

época. Este questionamento será respondido através de pesquisa de campo.

1.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do presente estudo é descrever o modelo de gestão de saúde pública

utilizado no povoado de Santo Antônio entre 1940 e1950. Para tanto se faz necessário a

construção de objetivos específicos explicativos e interpretativos para que este seja satisfeito.

IA partir de 1967 a CSN começou a se retirar das tarefas urbanas, planejando a passagem para o município do
patrimônio publico da empresa.
Somente em 10 de janeiro de 1968, a Prefeitura e a CSN assinaram um termo de entrega e recebimento dos
serviços urbanos, dando inicio ao processo de unificação do espaço urbano.
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,
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

I. Conhecer o sistema de saúde pública em nível macro no Brasil e suas delimitações;

11. Conhecer o povoado de Santo Antônio e sua relação com a Companhia Siderúrgica

Nacional (CSN);

111. Identificar qual o modelo de gestão usado no povoado de Santo Antônio;

IV. Levantar as condições gerais da constituição da Cidade de Volta Redonda nas décadas

de 40 e 50 do século XX e contextualização com o período;

Metodologicamente este estudo propõe conhecer o tema objeto da pesquisa, com uma

reflexão através da aproximação teórica e a realidade vivenciada pelo povoado nas décadas

em questão. Desta forma verificar-se-á qual modelo de gestão estudado trata de tal realidade.

Sendo assim, a autora optou por utilizar o método de História de Vida, para melhor

exploração do objetivo e levantamento bibliográfico de questões pertinentes relacionados ao

tema. Pois como apresentado por LIMA (2008), pesquisa bibliográfica é a atividade de

localização e consulta de fontes diversas de informação escrita orientada pelo objetivo

explícito de coletar materiais mais genéricos ou mais específicos a respeito de um tema.

Diante desta definição se mostra significante a utilização de pesquisa bibliográfica,

visto que a cidade em questão apresenta bastantes aspectos históricos. Sugere que se trata de

um estudo realizado por meio de textos impressos, que assumem grande importância por

apoiar o pesquisador na formulação e justificativa dos problemas e hipóteses que serão

explorados.

,
E importante ressaltar que partiremos de uma analise descritiva da Cidade de Volta

Redonda, a princípio povoado de Santo Antônio e posteriormente à análise e estudo do

material levantado. Procura-se identificar os atores envolvidos e suas ações com relação à

gestão da saúde, o modelo de gestão da saúde usado e descrever de forma geral o sistema de

saúde no Brasil na época.

o levantamento das informações baseia-se em pesquisa de campo, distendo como

produto a coleta de material primário com a prática de duas entrevistas, pesquisa direta em

órgãos e fundações competentes, como técnica de coleta de materiais, por pressupor um

envolvimento mais profundo entre pesquisador e entrevistado, tendo como resultado um
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material mais rico em termos descritivos, por ter uma tendência a ser mais extensa e

detalhada.2Visto que por se tratar de décadas ainda incipientes da Cidade de Volta Redonda, a

utilização de entrevista como meio de coleta de dados e informações se faz mais viável e

complementar a pesquisa bibliográfica.

A entrevista pode ser definida como um encontro entre duas ou mais pessoas a fim de

que uma ou mais delas obtenham dados, informações, opiniões, impressões, interpretações,

posicionamentos, depoimentos, avaliações e etc. a respeito de determinado assunto, mediante

uma conversação de natureza acadêmica e/ou profissional (LIMA, 2008). Na conclusão, a

pesquisa apresenta o levantalnento empírico realizado por meio de uma entrevista e visitas a

órgãos envolvidos.

Segundo Lima (2008, p.114) no que ta11geao conteúdo as entrevistas podeln:

a) Objetivar a averiguação dos fatos tal como ocorrerem ou ocorreram;

b) Identificar a opinião que as pessoas têm sobre os fatos explorados na pesquisa e os

conteúdos das respectivas justificativas;

c) Identificar e interpretar, visando compreender a conduta, a ação das pessoas

envolvidas nos aspectos norteadores da investigação realizada;

d) Conhecer os planos e os projetos das pessoas.3

Para assim tomar conhecimento de informações especificas no campo da gestão da saúde

que não estão entre os achados ou que até mesmo ainda não foram publicados, vale ressaltar

que no período referido os registros da época não são raros no campo cientifico e de

conhecimento público.

Para retratar o modelo com em maiores detalhes usou-se como método principal a História

de Vida (HV), que esta inserida na metodologia qualitativa biográfica. O método se baseia no

relato da História de Vida de uma pessoa intimamente relacionada ao fato relatado, neste caso

o entrevistado é o Sr Daniel Dias, um ex-funcionário da CSN, que lá trabalhou durante vinte e

seis anos, entre outras áreas que passou, trabalhou por muito tempo no hospital da CSN na

Divisão de Pessoal e Acidente de Trabalho. O motivo da sua escolha se deu devido foi à sua

vivência no período tratado neste trabalho, ou seja, entre as décadas de 1940 e 1950, sendo a

única pessoa encontrada para relatar com propriedade as informações que se busca.

2 LIMA, Manolita Correia. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. 2.ed.São Paulo: Saraiva,2008.
3 Adaptado de SELLTIZ, 1995, p.286-295.
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Segundo Silva et.aI. (2007, p. 27) "a história de vida é um método que tem como

principal característica, justamente, a preocupação com o vínculo entre pesquisador e sujeito".

Para os autores as principais características deste método, alem da aproximação entre

pesquisador e sujeito, a história a ser contada está intimamente relacionada ao sujeito e à sua

história de vida demarcada por um fato histórico, contada de sua própria maneira e se

caracteriza ainda, por ser uma ponte entre o individual e o social, traçando um momento na

história coletiva.

Gaulejac (2005) apud Silva et. aI. (2007, p.31) "aponta que o objetivo do método da

história de vida é ter acesso a uma realidade que ultrapassa o narrador. Isto é, por meio da

história de vida contada da maneira que é própria do sujeito, tentamos compreender o

universo do qual ele faz parte, mostrando assim a relação do mundo subjetivo e dos fatos

sociais". Este processo dialético exprime a construção de uma identidade própria e ao mesmo

tempo de uma reconstrução social, onde o sujeito fala do processo por ele experimentado

extremamente ligado a conjuntura social na qual ele se encontra inserido.

,
E importante ressaltar que através do método de História de Vida temos acesso à cultura, a

ideologia, aos valores, ao meio social do período em que se trata, por meio dela tem-se maior

proximidade com os fatos, de uma verdadeira construção de sentidos. Por meio de uma

entrevista não estruturada, o entrevistado conta sua vida, onde, ao fazer a produção de si o

individuo oferece acesso a outras dimensões, fazendo desta forma uma ponte entre o sujeito e

o coletivo, é o que se descreve neste trabalho, através de uma história de vida traçou-se o

paralelo com a construção de uma cidade e conseqüentemente de uma historia.

Para melhor compreensão do trajeto metodológico em que esta pesquisa está baseada, fez-
.•.

se um fluxo apresentando o decorrer do processo, como pode ser observado na Ilustração 02:



Ilustração 2 - Esquema gráfico da metodologia.

Hospital
São.··

Consefho
•Biblioteca

, .

.Virtual de
uoe(')J·:':,· ·Saude· ...

Hospítal
Vità·

Sr. Daniel·........

,Mnhitf~l·
·.··••dév~::

Fonte: Elaborado pela autora.

16



"'"

2 REVISAO DE LITERATURA

"'"

2.1 INDUSTRIALIZAÇAO E DESENVOLVIMENTO: MUDANÇAS NA PAISAGEM
URBANA BRASILEIRA

o Brasil se inseriu tardiamente no processo de industrialização, com maior afinco a
partir da década de 1930 no governo de Getúlio Vargas, processo este já praticado nos países
desenvolvidos. Havia até então no Brasil, pequenos empreendimentos como a Companhia
Siderúrgica Belgo-Mineira, criada em 1921, que propiciaram para formação de uma burguesia
industrial mínima, cuja acumulação serviu, em parte, para financiar o começo da
industrialização brasileira. O modelo agro-exportador, baseado no mono cultivo do café já não
atende mais as aspirações econômicas, sócio-culturais e políticas de um período pré-
industrial, que foi reforçado pela crise econômica mundial de 1929 que marca profundamente
os anos trinta. O Brasil foi flagrado por um quadro de desordem econômica nacional, onde
toda sua produção cafeeira estava estoc~da em conseqüência de um mercado mundial
fortemente retraído. Contudo a produção nacional era centrada nos bens de consumo e não
duráveis, como apresentado no Quadro 01, o que não sustentava a economia naquele
momento.

Tabela 1 - Estrutura produtiva da indústria de transformação no Brasil- 1920.
-'·"'Tipo de produção -I' % rep~'~'~~'~t';dona economia I

~,~ .,~,~"~~~",,,,,,,,,,,w.,",,W~''''_''''''~'~'''''''''''V_''W __ '''_W"~"_·'"'~~"''''''''''''·'''''_'''''''·.'''''''''_V.'·~''W.''W.'''"w.w.,+~w.'w...,..,..,",..._...."w...,",.."'''''''''''~'w.'''_'w.'w.~'''''~'''_,,_.~""_'''''_'''_''''''''''''''''~'''''_''''=,~,,_,"w.=vm,,,w"~'~'-'-'i

I Indústria têxtil I 29 I
~ ~~~~""'~

~--""""""<--""--<,,,,,,,,,~,,,,,,,,,"««,,,-,-,,,, ..•.,,,,,««<,,,,,,,,,,,,,,,,,._ .. ,.,,,,:,.,,,,,,,,--,-,<--,,,~-,,,~,,,,,,,,,t,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,-,,,,-,--..,~--,,,,,,,,,,,,--,,,,<,,,,,,x,,,, .•.._..,,..,,,,--""<<<<<""--<""..".,<<<,._."",,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,<<<<<,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-J

I Metalurgia e mecânica I 5 I
! ! <

r-:-"""''''''''''fud6~~rt;j'~
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Fonte: Adaptado de Piquet, 1998.

Com objetivo de dar um novo desfecho a esta situação caótica, o governo de Vargas

tinha uma orientação centrada na idéia da implantação da indústria de base ou pesada, que
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seria o projeto nacional como ponto de partida para o desenvolvimento econômico e

social do Brasil. A siderurgia naquele momento, seria um setor indispensável à expansão das

ferrovias e da indústria de base, pois os empreendimentos já existentes eram insuficientes para

resolver os problemas colocados pela "grande siderurgia".

Essa produção que se encontrava instalada até então, era ainda incipiente, reforçando

ainda mais a necessidade de novos rumos para a economia brasileira e a assertividade de

Vargas. As formas de trabalho e relações técnicas eram diversas, como reafirmam os dados a
.seguIr.

Tabela 2 - Estabelecimentos industriais, segundo o número de pessoas ocupadas. Brasil - 1920.
:o.Jo..~'NC~~,"O>.........x.._~"""""""""""X""""""'X"'Y:-',,",,'O>,"".xo. .•••.~, •.•.•.,"'~~~"'~~'*-"""'~"X<.~~'O«'x-.»»'>. .••••••••~"""~, ••••••••,"'""~""'I>.,",,,.....:ooo.""'''''''-''':'.~~''«O,.~<Co.'''''''.O»_,,*~.•.oQO\.'(.«>,,,'''O.~~''''''''''''''''''-''''À<.''~'<'«h.""OoNI.,"VOI;o(o(\.'CV.~"~ ••";;";"~~~-QOOÇ~Di:C'CCCil' :'Qgg t~~~"""'_~~

Pessoas ocupadas Número de estabelecimentos

Até 5

De 5 a 9

De 10 a49

De 50 a 199

De 250 a 499

Mais de 500

Total

232

169

72

14

02

01

475

Fonte: Adaptado de Piquet, 1998.

Em meio a tantas modificações, havia, contudo fatores que vinham contribuir ainda

mais com o plano de industrialização de Vargas como a própria decadência substancial da

oligarquia agrária se contrapondo à expansão de um capitalismo urbano-industrial, reforçando

a convicção do governo que um processo industrializante nacional seria a melhor alternativa.

No entanto havia problemas a serem enfrentados por Vargas, alguns deles são: deficiência dos

transportes, não havia capital suficiente para bancar a implantação de uma usina siderúrgica

de grande porte e não dispunham de know how especifico para a produção de aço, assim

dependeriam de transferência de tecnologia de países industrialmente mais adiantados.

Para dar inicio ao efetivo processo de industrialização foi criado em 1939 por Vargas

a Comissão Preparatória do Plano Siderúrgico Nacional, presidido pelo major Edmundo de

Macedo Soares e Silva que estabelecera contato com os Estados Unidos por objetivos

estratégicos, num primeiro momento com a finalidade de uma cooperação militar Brasil e

Estados Unidos, "o governo norte-americano vinha demonstrando sua disposição em

colaborar com o desenvolvimento econômico de Brasil" (MOREIRA, 2005, p.23) e

posteriormente o major decidiu que a melhor solução que viabilizaria implantação
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siderúrgica, já que o Brasil não dispunha de recursos suficientes, seria uma associação do

Estado com empresários brasileiros e um empréstimo de capital estrangeiro, que colocaria fim

ao problema da siderurgia no país, segundo Vargas. Já que o capital proveniente, em sua

maioria, viria dos Estados Unidos, os mesmo propuseram alguns acordos a principio que a

comissão seria mista, composta por um grupo de brasileiros e sete técnicos norte-americanos

da US Stee!, a maior produtora mundial de aço. Os americanos propunham a construção de

uma usina siderúrgica, cuja organização e direção deveriam ser objeto de um entendimento

entre o governo, os empresários brasileiros e a US Steet.

Cabe ressaltar que o empréstimo de capital norte-americano estava condicionado a

algumas exigências, em que, o presidente dos Estados Unidos Roosevelt solicitou que as

negociações fossem realizadas em Washington, pressionaram Vargas para que colocassem a

sua disposição portos, aeroportos, estradas de ferro e de rodagem, alem dos meios de

comunicação, para os momentos de crise e após intermináveis negociações com o governo

norte-americano a concessão do empréstimo estaria ainda condicionada à criação, pelo comitê

brasileiro, de um comitê executivo - a ser formado por engenheiros dos dois países - para

coordenar os últimos cálculos e as compras dos equipamentos, e de um conselho consultivo,

constituído basicamente de técnicos norte-americanos, para opinar sobre o material adquirido

e sobre os técnicos que iriam trabalhar na nova usina (MOREIRA, 2005).

Os primeiros esboços para a criação da grande siderurgia no Brasil viriam através da

Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional, instituído por Vargas em 1940, esta seria

encarregada de tratar da questão siderúrgica teria total autonomia e seria diretamente

subordinada à Presidência da República, com Guilherme Guinle, grande nome que compunha

o empresariado, presidente e Macedo Soares responsável pela usina propriamente dita. Ao

término dos trabalhos desenvolvidos pela comissão, estavam definidas as bases para a

organização da usina, que demarcaria novos rumos quanto ao desenvolvimento econômico-

social do Brasil. "Quanto à localização optara-se pela região fluminense entre Barra Mansa e

Barra do Piraí, no vale do Paraíba, de modo a atender critérios de defesa militar, abundancia

de água e facilidade de transporte" (MOREIRA, 2005, p.29), que desde 1920 vinha sendo

cogitada para receber usinas siderúrgicas, pois atendia aos requisitos estratégicos impostos

pelo governo. A partir de então a conclusão de que o local ideal seria a ainda desconhecida,

localidade de Santo Antônio da Volta Redonda, precisou pouco tempo:

4 A US Steel desejava uma negociação com 300/0 de participação acionária, além da responsabilidade pela
direção técnica da nova empresa (MOREIRA,2005).
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se a região de Volta Redonda apresentava todas essas vantagens, certamente alguns
fatores de ordem política também contribuíram de forma decisiva para a escolha,
mais que o local exato da usina, do estado que iria abrigá-la: o estado do Rio de
Janeiro, então governado por Ernani do Amaral Peixoto, genro do Presidente
Getúlio Vargas (MOREIRA, 2005, p.33).

Faltava pouco para o grande empreendimento siderúrgico que marcara uma nova era

industrial para o Brasil sair do papel. Em 30 de janeiro de 1941 Vargas assinou o Decreto Lei

n° 3.002, autorizando a criação e a construção da tão esperada Companhia Siderúrgica

Nacional em Volta Redonda.

Para a concretização do plano de construção e exploração da usina e para que esta

pudesse cumprir suas tarefas a contento, seria necessário que a engrenagem industrial

provesse os meios para sua execução e produção. Concentraremo-nos com a finalidade do

estudo nas condições de assistência e moradia à população.

Além do capital importado do exterior, o Brasil trouxe também seu modelo de

organização e produção industrial, já largamente conhecido pelo processo de industrialização

européia e norte-americano, uma das fonnas utilizadas pela burguesia industrial da Europa

que se expandiu junto ao capitalismo, foi à "fábrica-vila operária". Evidentelnente, essa forma

de moradia a classe trabalhadora se fazia necessária para controle da força de trabalho através

de seu local de moradia e fez com que esse tipo de experiência fosse recorrente nas formações

socIaIS capitalistas. Essas ." .experlenclas no Brasil são particularmente numerosas,

principalmente no período da industrialização.

Historicamente, as cidades brasileiras preexistiram à indústria. As maiores cidades
se formaram como sedes do capital comercial e/ou dos aparelhos burocráticos do
Estado. Mas a cidade é teoricamente, o locus por excelência da atividade industrial,
pois enquanto aglomerado populacional possui dupla função, ambas essenciais à
produção de mais-valia na fábrica e à sua realização como lucro: configura-se como
mercado de consumo e propicia a formação de um mercado de trabalho (PIQUET,
1998, p.14).

Dentro dos moldes americanos e seguindo os projetos elaborados no escritório de

Cleveland (EUA) com a colaboração de técnicos, engenheiros e majores a maior parte de

origem estrangeira, começaram os trabalhos ainda em 1941 para construções da vila operária,

que alem das residências, previa em seu projeto escolas, hotéis, igrejas e área comercial.

Assim levantaremos a discussão de alguns conceitos que balizaram as condições de moradia e

que nortearam as construções destinadas aos trabalhares da CSN e de muitas outras indústrias

em todo o mundo, caracterizadas por um modelo baseado no fordismo controlador e

centralizador imperativo no século XX que procura atender as demandas industriais.
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Neste contexto levantemos a discussão de alguns conceitos pautados ao modelo de

gestão fordista, modelo este largamente implementado devido à ascensão industrial no

período abordado pelas grandes empresas em prol de um capitalismo moderno.

2.2 BASES DO FORDISMO

(...) identificamos o fordismo, preliminarmente, como sistema de direção baseado
num conjunto de rotinas estabelecidas pelo próprio fluxo do trabalho, sem que isso
implique em reeditar o seu erro vulgar (...) (FORD, 1925 apud MEDEIROS, 1952).

No despontar do século XX, surgiu a Abordagem Clássica da Administração, com

duas orientações diferentes, a Administração Científica desenvolvida nos Estados Unidos, a

partir dos trabalhos de Taylor, que contribuiu de forma eficaz para o desenvolvimento

industrial ao longo praticamente de todo o século XX, e outra corrente desenvolvida na

França, com os trabalhos pioneiros de Fayol, chamada de Teoria Clássica.

o sistema científico na época diferiu do sistema comum ou utilizado, pois este para

que tivesse o bom êxito da administração dependia quase que inteiramente de obter iniciativa

do operário e poucas vezes esta iniciativa era obtida como se buscava. Na administração

científica, a iniciativa do trabalhador é alcançada com irrestrita uniformidade e em grau maior

que o esperado.

Para Taylor, o pai da organização científica do trabalho, como era chamado, os efeitos

da administração cientifica estavam representados num expediente sob controle, onde

somente o formas rígidas de gestão podiam assegurar prosperidade permanente aos

trabalhadores e patrões. Sob este sistema todos seriam mais prósperos, livres de discórdias ou

divergências e assim mais felizes, os períodos de infortúnio seriam em menos número e enos

cruéis, e isso seriam vivenciado por todo aquele que aderisse a administração científicas.

Segundo Taylor (1990) a maior produção de cada trabalhador é o que torna os países

desenvolvidos diferentes dos não desenvolvidos, os povos prósperos dos povos pobres, os

primeiros são cinco vezes mais produtivos que os outros. Ressalta ainda que o trabalhador

deva trabalhar tanto quanto pode, pois a diminuição de seu rendimento empobrece a nação.

Ainda sobre produtividade e benefícios o autor diz:

5 O autor Frederick W. Taylor queria generalizar o uso da administração científica, no mundo civilizado.
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Como elemento incidente neste grande benefício a produção, cada trabalhador é
sistematicamente treinado para alcançar o mais alto grau de eficiência e aprende a
fazer espécie de trabalho superior, que não conseguia fazer sob os antigos sistemas
de administração; ao mesmo tempo adquire atitude cordial para com seus patrões e
condições de trabalho, enquanto antes grande parte do seu tempo era gasta em
critica, vigilância suspeitosa e, as vezes, franca hostilidade. Este benefício
generalizado a todos os que trabalham sob o sistema é, sem dúvida, o mais
importante elemento na questão (TAYLOR, 1990, p. 103).

A Escola de Administração Científica teve inúmeros seguidores, entre eles Henry

Ford, "que revolucionou a estratégia comercial da época e produziu enorme impacto na

maneira de viver das pessoas. Entre 1905 e 1910 Ford promoveu a grande inovação do século

XX: a produção em massa" (CHIAVENATO, 2001). Utilizado inicialmente para produção de

carros, posterionnente se estendeu em larga escala. Este processo produtivo, posterionnente

se expandiu para todo procedimento industrial nos principais países capitalistas e depois se

expandiu para grande parte do setor de serviços6. A produção em massa em que se baseava

este sistema era operada por trabalhadores semiqualificados, que pennitiu o desenvolvimento

do operário-massa, em empresas verticalizadas e fortemente hierarquizadas.

Para Harvery (2007, p. 121), "o que havia de especial em Ford e que, em ultima

analise distingue o fordismo do taylorismo, era a sua visão, seu reconhecimento explicito de

que produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da

força de trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e

uma nova psicologia", em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada,

modernista e populista. Aponta também que estes novos processos de trabalho, não se

dissociam de um modo especifico de viver e de pensar e sentir a vida.

Este padrão produtivo era estruturalmente comprometido:

pode-se dizer que junto com o processo de trabalho taylorista/fordista ergueu-se,
particularmente durante o pós-guerra, um sistema de 'compromisso' e de 'regulação'
que, limitado a uma parcela dos países capitalistas avançados, ofereceu a ilusão de
que o sistema de metabolismo social do capital pudesse ser 'efetivo, duradoura e
definitivamente' controlado, regulado e fundado num compromisso entre capital e
trabalho mediado pelo Estado (ANTUNES 2000, p. 38).

Foi através destes mecanismos de 'compromisso' do Estado que se verificou durante o

fordismo uma integração do movimento operário social-democrático que converteu os

organismos institucionalizados em co-gestores do processo global de reprodução do capital.

6 Posteriormente teve expressão também nos países pós-capitalistas, em que seu processo produtivo utilizou-se
de elementos tayloristas/fordistas.
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Em relação ao Estado, o proletariado aumentou sua dependência tanto pratica quanto

ideológica, com alusão ao 'Estado-providência', que representava para eles a garantia de

seguridade social, direito ao trabalho, a moradia, a educação e a formação profissional, ao

lazer, etc.

Este modelo de gestão acreditava que a sociedade poderia ser construída simplesmente

com a devida aplicação do poder corporativo junto ao Estado, onde o trabalhador deveria

adquirir a disciplina necessária à operação do sistema de alta produtividade e alem disso

deveria dar ao trabalhador renda e tempo de lazer para que eles pudessem consumir o que as

corporações estavam fabricando.

A partir da produção em massa a organização do trabalho sofreu grande inovação, pois

a mesma se baseava na simplicidade.

suportam o sistema:

Segundo Chiavenato (2001, p.74) três aspectos

I. A progressão do produto através do processo produtivo é planejada, ordenada e

continua. Não há interrupções.

11. O trabalho é entregue ao trabalhador em vez de obrigá-lo a ir buscá-lo.

111. As operações são articuladas e coordenadas em todos os seus elementos.

o Autor cita ainda os três princípios básicos do fordismo:

I. Princípio de intensificação: é a rápida colocação do produto no mercado.

11. Princípio da economicidade: a produção deve ser rápida e o volume de

estoque deve ser reduzido.

111. Principio da produtividade: aumento da capacidade de produção do homem

por meio da especialização e da linha de montagem

Devido a tal revolução, entre os anos de 1910 e 1940, os operadores de maquinas

tomaram-se o maior grupo ocupacional em todos os países industrializados,

ultrapassando até mesmo os agricultores e os operários em quantidade 7
.

7 Peter F. Druker. Tecnologia, Gerência e Sociedade. Petrópolis. Ed. Vozes. 1973, p.88. apud CHIAVENATO
(2001).
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, ,
2.3 INDUSTRIA E TERRITORIO

Na visão de Ford 8 na década de 40 sobre a produtividade dos trabalhadores a

administração deve gerir e apelar para a cooperação, e buscar o melhoramento da

produtividade do trabalhador individual:

(...) A mecânica da produção em massa pode ainda ser grandemente melhorada e
pode ser também largamente melhorada e pode ser também largamente adaptada.
Mas, há ainda uma vasta área na qual estamos apenas começando a fazer progressos
significativos. Podemos chamar essa área de campo de engenharia hUlnana. As
maquinas por si mesmas não nos fornecem a produção em massa. A produção em
massa e conseguida tanto pelas maquinas como pelos homens. E enquanto temos
percorrido um longo caminho para aperfeiçoarmos as nossas operações mecânicas,
ainda não transcrevemos com êxito para as nossas equações qualquer fator
complexo que representa o honle, o elemento humano (FORD, 1946 apud
MEDEIROS 1952, p. 77).

o fordismo se constituiu enquanto uma forma especifica de gestão e organização do

trabalho, um modo de disciplinamento que se expandiu para a sociedade. De acordo com esta

forma de gestão o trabalho assume papel central para que o homem satisfaça suas

necessidades materiais e seu meio de realização pessoal.

o modelo fordista não só estruturou a produção interna, como condicionou, de certa

maneira, a organização associativa dos trabalhadores, chegando mesmo a se constituir num

modelo de acumulação visceralmente ligado a organizações e estratégias estatais. "O período

de larga acumulação e rápido crescimento entre 1945 e 1973, que se convencionou chamar de

"os trinta anos gloriosos do capital iSJ110" , foi o período do ápice da reprodução dos padrões

fordistas pelo mundo" (SOUTO; DULCI 2008, p.3).

Neste contexto, tem-se com bastante vigor, uma relação estabelecida entre Estado-

Capital-Trabalho, em que o Estado brasileiro pós 1945 se caracteriza como nacional ista,

estadista e popular. No plano social e econômico caracteriza-se como Estado intervencionista

e com rede de proteção aos trabalhadores, que desabou com o golpe militar de 1964.

O processo de industrialização pode ser entendido, orientado para um território "como

fenômeno do desenvolvimento do modo capitalista de produção, no que tange à dimensão

espacial, articulam-se diretamente à urbanização, como representação e síntese da

8 Henry Ford nasceu em Learborn, em trinta de julho de 1863. Sua vida se confunde com a própria biografia do
automóvel. Ford pode ser considerado o verdadeiro fundador da indústria automobilística moderna.
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concentração das atividades de coordenação econômica, política e social no território"

(RAMOS, 2008, p.3). Neste processo o desenvolvimento do modo de produção capitalista, a

materialidade da industrialização urbana, acaba por configurar uma especialização funcional

da cidade como uma amostra da divisão territorial do trabalho. O desenvolvimento nos

padrões industriais acaba por conformar relações de poder e um intenso dinamismo territorial.

A opção por esse tipo de desenvolvimento implica numa hegemonia nas redes produtivas, nos

empregos e nas ocupações locais e na dependência econômica local a esse setor hegemônico9.

Tal hegemonia é expressa por tratar-se de valores organizados com significados específicos e

dominantes que se colocam lnaterialmente sobre um território.

Santos (2006) apud Ramos (2008, p.l O) "indica que despontam novos fixos, que são

implantados e suas articulações espaciais são garantidas através das redes de comunicação,

introduzindo uma maior velocidade nas transações comerciais e financeiras, aumentando a

rapidez e o volume dos fluxos". Desta fonl1a, o processo industrial se constitui em exemplo

empírico, de hegemonia. Seus desdobramentos concretos e lógicas conceituais são reflexos de

sua forma de apropriação territorial. Com tais condições torna-se propicio a especialização do

trabalho nos lugares onde a industrialização predomina atrelado ao desenvolvimento

territorial. Um território pode ser definido pela implantação de infra-estruturas, juntamente

com o dinamismo da economia e da sociedade, delineiam as funções do novo espaço

geográfico. Devido à multidimensionalidade do poder, vários agentes podem produzir o

espaço e estruturar o território através da efetivação de políticas, programas estratégicos,

gestão territorial, domínio econômico-social, entre outras ações. O emprego de tais ações

promovem a alavancagem do desenvolvimento interno e transmitem novos usos ao território,

e este é dinâmico resultando de tempos em tempos na reestruturação do Inesmo, através de

novos recortes, novas ligações e centralidade, que pode ser por parte do Estado ou por

diferentes agentes.

Dentro de um território a produtividade envolve dois mecanismos, de condições de

domínio e manutenção sobre o território exercido pelas empresas:

o primeiro mecanismo denomina-se competitividade e as estratégias estabelecidas
pela sua manutenção; o segundo mecanismo denomina-se diferenciação e
diversificação produtivas, como elementos concretos de amálgama de manutenção
das relações de poder econômico das empresas, face às conjunturas dos mercados
em que atuam, e o grau de competitividade intra-setorial em que estão imersas. Esse

9 Para maior aprofundamento sobre o assunto ver SOUZA, 2008.
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processo é que confere importância à análise geográfica sobre a competitividade,
porque ela não é uma manifestação da empresa, ou setor econômico, mas seu
movimento impele transformações nas relações sócio-espaciais e agudizam os
enfrentamentos de classe nas relações sociais de produção e de suas formas de
territorialização (RAMOS, 2008, p. 14 e 15).

Tais mecanismos modelam a linha de influencia do poder territorial, de forma a obter

um excedente a partir de uma maior produtividade, e ainda produzem suas próprias formas de

organização espacial como uma extensão do modelo organizacional operacionalizado dentro

da empresa, analisaremos a seguiu como estes rearranjos se constituem, impacta e molda o

espaço urbano a influencia na vida dos que nele habitam, com as primeiras incursões

urbanísticas presentes na marcante época de industrialização.

,
2.4 VILAS OPERARIAS

A Revolução industrial acentuou o processo de urbanização, gerando uma grande
explosão demográfica nas cidades, bem como uma ampla falta de moradias,
principalmente na Europa no século XIX, o que deu inicio a varias iniciativas de
construção de habitação operárialO

• Em pouco tempo a Europa via-se tomada por
inúmeras vilas operárias "sendo a grande maioria formada por casinhas isoladas,
geminadas duas a duas, em blocos de quatro ou mesmo enfileiradas, e sempre
próximas às fábricas (VIANNA, 2004, p.5).

Posteriormente esses modelos foram introduzidos no Brasil, em contribuição as

realizações paternalistas e como forma de redução nos custos da força de trabalho que tão

logo veio fazer parte dos investimentos capitalistas, aplicados principalmente em fábricas.

Tais modelos habitacionais foram amplamente difundidas, em decorrência principalmente da

emergência industrial, nas ultimas décadas do século XIX e até os anos quarenta do século

XX, criadas em cidades e próximos a núcleos fabris, denominada vila operária da empresa -

instalação habitacional, patrocinado por empresas e voltado para seus trabalhadores - muitas

das vezes criadas em locais distantes onde inexistia mão de obra para as fábricas.

A construção das vilas operárias por indústrias dava-se pela necessidade da construção

de fabricas em ambientes rurais por prioridades estratégicas como o disciplinamento da mão

de obra, por exemplo. Com a riqueza do café, presentes em algumas cidades brasileiras foram

10 Apontado ainda de forma incipiente pelo filósofo francês Charles Fourier em 1822, naquele momento foi
considerado utópico por pensar em uma moradia digna em uma sociedade ideal, dentro de uma realidade de caos
nas moradias (VIANNA, 2004).
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criados nestas condições favoráveis para o desenvolvimento industrial e expansão da cidade

em um processo tipicamente capitalista.

Um tipo de construção operária era totalmente feito pelas indústrias para seus

empregados, geralmente indústrias de grande porte, pois demandava uma maior aplicação de

capital. O poder público chegou a estimular a construção dessas habitações por meio da

iniciativa privada com vistas na isenção de impostos. O espaço urbano, diante desta nova

realidade fora modificado, até a década de 30 confiram-se inúmeros bairros com arquitetura

específica acompanhadas de linhas férreas. A maioria das indústrias situadas próximas ao

núcleo central construía vilas operárias destinadas aos operariados mais qualificados, que

eram necessários reter e controlar junto à produção.

"Dentro da vila, poderiam ocorrer diferentes tipos de habitação, destinadas aos

diferentes cargos dentro da empresa, mas todas seguiam critérios da padronização em série,

com programas que procuravam atender simultaneamente às exigências de proporcionar um

mínimo conforto necessário aos seus habitantes, e a máxima economia para seus constlutores"

(VIANNA, 2004, p. 9).

O modo de vida e a organização do trabalho exigiram grandes adaptações dos

trabalhadores, que eram regidos pelo arranjo da indústria, assim a vila operária poderia ser

encarada como um dos bens em que a indústria investe para armazenar a força de trabalho

indispensável à produção. Ao construir as vilas, os empregadores tinham a posse das casas, o

que em sua maioria convinha como instrumento para pressionar a força de trabalho. A vida

dos operários era uma extensão do rígido regime fabril, onde fora das fábricas as famílias

acabavam senda uma espécie de colonos ou agregados dos domínios da empresa 11. Deste

modo o controle tanto da fabrica quanto da vila pertencia ao mesmo agente social,

assegurando a produção e reprodução dos operários.

Se bem sucedidas, as vilas tendem a se transformar em municípios, como se aplica ao

exemplo clássico da cidade de Volta Redonda criada pela grande estatal e símbolo da

siderurgia no Brasil a Companhia Siderúrgica Nacional na década de 1940, sendo governados

por membros da empresa ou pessoas por ela controlada. Esta forma de organização

diretamente ligada e mantida pela empresa tem por objetivo atender a interesses de

acumulação: em primeiro lugar, de um mercado cativo de mão de obra, ampliado e controlado

11 Conforme a literatura, as primeiras Vilas Operárias construídas no Brasil, foram em São Paulo para atender
as demandas das fábricas existentes.
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através dos ideais ideológicos e políticos da empresa, e em segundo lugar é um elemento

adicional do poder administrativo da empresa naquele território. Uma forma de evolução da

vila operaria é: a cidade industrial ou cidade empresa e a cidade monoindustrial,

operacionalizadas para atender a planos ainda maiores, dentro das mesmas concepções do que

a vila operária representa para a fábrica a cidade irá representar para a empresa.

2.5 CIDADE INDUSTRIAL

Como vimos anteriormente até a década de 1940, as condições assistências ao

trabalhador dependiam de uma relação direta entre capital e trabalho, devido a fragmentação

espacial e econômica dos mercados inseridos no sistema capitalista mundial, ou seja, a

passagem de uma economia pautada em uma base exportadora para uma industrial,

possibilitou uma crescente especialização de um rearranjo organizacional para que a atendesse

e também uma presença mais ativa do Estado, exigindo maior homogeneização e maior

previsibilidade das relações sociais de produção porque mais a industria em sua processo de

expansão necessitava de mercados nacionais mais unificados, cabia ao estado aSSUITIir de

forma mais efetiva as condições de produção e reprodução.

Assim as cidades vieram a abranger uma multidimensionalidade particular a cada contexto

histórico, seja ele político, econômico, social e cultural, reúnem pessoas de diferentes origens,

de diversos níveis de instrução. A construção de uma cidade assume uma tipologia cada vez

mais diversificada e complexa e o que a transforma é o modo de produção e as relações

sociais, agregados a desenvolvimento humano e ocupação do território, que nasce e se

devolve a partir de um núcleo.

A cidade industrial apresentava uma segregação funcional e social, fala-se em divisão

técnico-econômica e social do espaço, pois era constituída por partes homogêneas do ponto de

vista social, ou funcionalmente especializadas, as quais estavam ligadas por relações de

complementaridade e de interdependência, com freqüência em uma organização de tipo

hierárquico, fortemente polarizadas e comandadas por um centro, ou com as áreas residenciais

as quais produziam a hierarquia social (SALGUEIRO, 1998). Fato interessante a respeito da

homogeneidade é que esta assumiu papel de identificador do novo espaço que estava sendo

industrializado, favorecido pelo um Estado arbitrário e regulador, atuante no planejamento do



29

território com o objetivo de fazer uma cidade organizada, onde tudo estaria em seu devido

lugar opondo-se as periferias menos prestigiadas.

Antes de uma evolução para a cidade industrial tem-se a cidade operária que se

aproxima das vilas, como características marcantes pode-se destacar a especialização da mão

de obra empregada na indústria, maior mobilidade social exigindo uma infra-estrutura básica.

Os operários da indústria começam a viver próximos ao local de trabalho e aos poucos vão

formando os bairros operários na vizinhança da indústria. Assim começa a surgir uma cidade

tipicamente operária, de economia movida pelo salário mensal desses operários e de seus

familiares - que consomem no mercado local, o qual por sua vez é dinamizado pela presença

da indústria ali instalada (GUERREIRO, 2006).

A tipologia de uma cidade industrial tem características determinantes, estas são

formadas a partir de um centro que se configura as margens da cidade um complexo industrial

que vai se segmentando em termos de produção e beneficiamento da matéria prima suprindo

as necessidades do mercado local, e a economia move-se em função dela para realizar a

produção e a reprodução social (GUERREIRO, 2006).

Esta forma de organização empresa/território se intensificou nas décadas de 1940 e

19450 com a implantação nacional da grande siderurgia com produção em larga escala, o que

inseriu o país na categoria de nação industrializada, já que a siderurgia representação a

solução para os problemas encontrados na época, como será melhor abordado neste trabalho

posteriormente. Acompanha como caso elucidativo a Companhia Siderúrgica Nacional, que

promoveu a mutação da economia brasileira e em decorrência originou um novo estilo de

formação especial com a cidade empresa ou industrial. Coube ao estado concentrar

investimentos nas condições gerais de produção, indispensáveis a construção de um moderno

parque industrial, a empresa construiu simultaneamente a usina e a cidade que foi revestida de

elementos simbólicos na nova fase do país sob a égide da industrialização, pois Volta

Redonda deveria atender a necessidade de acumulação capitalista e melhoria das condições de

vida para classe trabalhadora.

Neste contexto se insere o conceito de cidade monoinustrial, totalmente pertinente a

época especificando o monopólio constituído da indústria em relação à cidade, totalmente

dependente desta.
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2.6 CIDADE MONOINDUSTRIAL

A cidade mono industrial é o caso particular mais agudizado da cidade industrial. A

cidade industrial é a cidade cuja organização, ritmo e relações sociais são regidos pela

indústria, espaço do poder, da festa e do mercado, modelando-a de acordo com suas

necessidades e elevando-a a níveis de notoriedade antes desconhecidos (BRAGA, 2005).

Inicialmente ocorre a potencializarão desse processo e o capital assume o papel de

provedor das diferentes condições de produção, da reprodução ampliada da força de trabalho

e da urbanização. A cidade nada mais é que mais uma atividade de apoio a produção

industrial, reproduzindo o ambiente de trabalho em suas divisões, sua hierarquização, tensões

e que labora como uma extensão da fábrica, onde se estacionam maquinas fora do seu tempo

de uso 12. Dentro deste arcabouço, há a onipresença e o domínio do capital gerando

dependência econômica por parte da maioria das famílias, monopólio das terras de expansão

urbana e das decisões políticas.

Em muitos casos a bipolaridade faz parte das cidades monoindustriais, evidenciando

de um lado a cidade publica e de outro a cidade privada, sendo esta dirigida e planejada pela

indústria, dotada de equipamentos, serviços e infra-estrutura urbana. A cidade pública, não

planejada é fruto da chegada de fartos fluxos migratórios.

A divisão técnica do trabalho reflete-se, de forma direta, tal qual um espelho, na
divisão social e na conformação espacial da cidade mono industrial. Mesmo no
interior da cidade privada as unidades de vizinhança e o sistema viário adotado
funcionaram desde o início como um fator de reforço da segregação social. Os
bairros, funcionalmente separados - bairro para profissionais graduados
(engenheiros e direção), bairro para chefias, bairro para operadores, bairros para
operários não-especializados - fisicamente distanciados e dotados de padrões
diferenciados de moradia, concepção urbanística, infra-estrutura, serviços e
equipamentos públicos, deixavam bem claro "o lugar de cada qual na sociedade
(BRAGA, 2005, p. 7).

As cidades são desenvolvidas sob um modelo fordista13, com efeitos sobre a força de

trabalho e sobre os aspectos sociopolíticos. A sociedade é constituída basicamente por uma

burguesia industrial e uma classe operária, com economia girando em torno da indústria. Em

alguns casos a hegemonia da indústria é tamanha que a possibilita dominar o governo local,

12 Homens, 1991.
13 Assunto será discutido com maior profundidade mais a frente no trabalho.
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associações e cultura e conseqüentemente o desenvolvimento da cidade, acometendo num

retardamento dos partidos políticos:

No modelo polarizado, associações, movimentos políticos, sociais e empresariais
ficam divididos em dois campos fechados com ligações muito fracas entre si ao
passo que se mantêm fortemente vinculados e dependentes do poder central,
especialmente em se tratando de estratégias de desenvolvimento formuladas na
esfera nacional e reproduzidas na escala regional, uma condição que só encontra
parâmetros no arranjo sociopolítico do tipo hierárquico, segundo Locke, onde
grupos de interesse são ainda mais numerosos e há o predomínio de relações
estreitamente fragmentadas e hierarquizadas entre os atores sociais (LIMA, 2010, p.
27).

Cabe ressaltar que o modelo monoindustrial de arranjo sociopolítico polarizado, se

caracteriza pelo predomínio de laços verticais muito fortes, padrão este que se fortaleceu a

partir do inicio do século XX, quando estavam em ascensão os projetos industriais. Padrão

este bastante utilizado pelo empreendedor estado brasileiro no exercício de dominação das

relações industriais, com um tipo de arranjo que favoreceu muito a relação orgânica indústria

e cidade:

a diferença entre o valor diário produzido pelo trabalhador, medido, por exemplo,
pela quantidade de mercadorias que ele fabricou, e o valor diário de sua força de
trabalho é, o valor dos gêneros de que ele e sua família necessitam para um dia de
trabalho: em suma, a diferença entre o valor do uso e o valor da troca da força de
trabalho dá um excedente em valor que é apropriado pelo capitalista, constituindo a
mais valia base de existência do próprio sistema capitalista de exploração do
trabalho (DUARTE, 1995, p.75).

Podemos concluir assim que uma cidade pode ser utilizada COlTIO um aparelho

eficiente de hegemonia, a mesma pode ser considerada como um veículo de coerção presente

no sistema capitalista de produção, pois responde às exigências e objetivos impostos pelo

capital na sua relação de produção e reprodução. Desde vilas operárias elTIsua evolução ate as

cidades fordistas mono industrial, destacamos sua relação de reprodução extrapolando o local

de trabalho e atingindo o local de viver com sua organização ideológica de dominação

(MEDEIROS, 2004). Consoante ao modelo americano fordista que procurou auxiliar as

necessidades da produção industrial no final do século XIX e boa parte do século XX, este

tipo de organização atrela métodos de trabalho e modo de vida, ou seja, as relações de

produção com as relações de reprodução14.

Estes conceitos representam toda a interatividade entre empresa e indústria,

exemplificado pelo presente estudo, além disso, estão intrinsecamente ligados as condições de

vida e conseqüentemente assistenciais promovidas para os trabalhadores e estendidos aos

14 Relacionado à ideologia de Marx sobre as relações de trabalho e o homem.
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habitantes desta localidade, recorreremos agora à trajetória e relação empresa/cidade

construídas desde a sua gênese.



,
3 VOLTA REDONDA E A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

3.1 TRAGETÓRIA HISTÓRICA DE VOLTA REDONDA

A história de Volta Redonda tem seus primeiros resquícios em 1744, ano da ciência do

Rio Paraíba, quando forasteiros vindos de Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da

Paraíba Nova comandados pelo coronel paulista Simão da Cunha Gago e o Padre Felipe

Teixeira Leite, tais incursões nada produziu de positivo, uma vez que estas eram feitas com

objetivo de exploração de ouro e pedras preciosas ou da simples caça de animais para

alimentação.

Segundo Costa (2004) o Dr. José Alberto Monteiro, morador da cidade do Rio de

Janeiro, foi o primeiro a se aventurar na fixação de residência na localidade ainda denominada

de sertão bravio. Tal fato ocorreu no ano de 1765, em que conseguiu do vice-rei do Brasil

Conde da Cunha, Capitão-general e governador da capitania do Rio de Janeiro uma légua de

terras na margem do Rio Paraíba, local onde hoje é conhecido por Vila Santa Cecília com

futura formação da Companhia Siderúrgica Nacional.

Em 1784, pelo mesmo processo de Dr. Monteiro, outro morador estabelecera

residência onde hoje é denominado Três Poços, mas no passado era conhecido como "Treis

Posses".

o território de Volta Redonda, em 1808, sofria com o perigo de ataques indígenas,

devido ao grande número de silvícolas presentes na região, principalmente nas cidades

denominadas hoje como Valença e Conservatória. Após trabalho realizado junto aos índios

pelo Capitão José Tomás da Silva estes de tornaram pacíficos e mais tarde viera a viver e

trabalhar em sua propriedade.

A situação do território de Volta redonda em 1822 se representava de segu inte

maneira: as terras faziam parte do termo da Vila de São José do Príncipe. As margens do Rio
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Paraíba se encontravam algumas fazendas (cujos bairros hoje atendem pelos nomes de Retiro,

São Lucas, São Luís e Santa Cecília). A economia baseava-se fundamentalmente na

agricultura e na pecuária bem limitada. As principais culturas eram da cana de açúcar e do

café.

A segurança dos habitantes estava confiada às Tropas de Milícias e de Ordenanças,

que eram apresentadas como forças auxiliares do Exército.

As terras de Volta Redonda tomam pouca ascensão quando foram anexadas a

povoação de São Sebastião de Barra Mansa, as margens do Rio Paraíba.

A partir de então, como destaca Costa (2004) muitos trabalhadores e fazendeiros da

região limítrofe de Minas Gerais começaram a povoar a localidade, passando muitos deles a

adquirir as velhas fazendas de café, algumas já decadentes e outras quase arruinadas.

Sem desprezar de todo a agricultura, partiram para a pecuária, em cujos ramos já se

apresentavam grandes experiências. Desse modo conseguiram em pouco tempo elevar a

localidade à posição destacada de grande centro agro-pastoril.

No inicio de 1860, por iniciativa do povoado de Barra Mansa deu-se origem a

construção de uma ponte de madeira sobre o Rio Paraíba, para facilitar a comunicação com

outros pequenos povoados e mais tarde haveria a construção de uma estação. A ponte

perdurou até os anos de 1947, quando parte dela caiu.

A inauguração da Estação Ferroviária Dom Pedro 11 em 1864, trouxe grande

movimentação e progresso a região. Muitas tropas foram desviadas, algumas passaram por

Amparo e outras por Volta Redonda.

No período de 1860 a 1870, foi o momento áureo a navegação, onde o Paraíba já

estava sendo explorado e a partir de então, tomou considerável incremento a despertou a

atenção dos governos da Província e do Império. As barcas eram destinadas a descer o Rio

transportando café até Barra do Piraí, de onde prosseguiam pela estrada de ferro e subia

trazendo as mais diversas mercadorias da Corte.

De acordo com Athayde (2005, p.20), "ainda enl 1864, defronte ao local da ponte, na

margem esquerda do Paraíba, começaram a surgir paulatinamente às primeiras edificações

destinadas ao repouso das tropas, armazenagem de café, comércio e residência, que deram

origem ao povoado de Santo Antônio de Volta Redonda". Transformando o povoado em

entreposto comercial de vasta zona geoeconômica. Em 1875 já havia quase vinte

estabelecimentos comerciais.
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Coube ao Governo do Império dar inicio a série de melh
introduzidos na localidade, com a criação de uma agencia d
Governo da Província foram criadas em 1873, duas escolas p'
letras, uma sendo do sexo masculino e a outra do e
Posteriormente, ainda foram abertas mais duas escolas, sendo um
fazenda Paraíso, e outra em 1889, por iniciativa da Câmara
Mansa( ATHAYDE, 2005, p.24).

,blicos
.. [...] Pelo.

A iluminação pública chegou a Volta Redonda em 1901e era feita por I

querosene que foi mantido até o ano de 1932, neste mesmo ano surge um grande ena

açúcar e aguardente, o que depois passou a ser um laticínio.

O povoado passou por UITI momento de decadência em 1888 com a liberdad

--

escravos, os trabalhadores, em sua maioria abandonaram as lavouras, trazendo declínio p

muitos fazendeiros. Teve seu soerguimento em 1897com a inauguração de um trecho

ferroviário que ia até as divisas de Minas Gerais. Tal acontecimento trouxe muitos imigrantes

mineiros ao povoado, que se enveredaram para a agricultura sem abandonar a pecuária e em

poucos anos conseguiram elevar não só Barra Mansa como Volta Redonda à posição de

grande centro agrícola-pastoril.

3.2 UMA NOVA FASE E ACOMPANHA EMANCIPACIONISTA

As primeiras aspirações de autonomia surgiram em 1874, quando os moradores do até

então povoado, pleitearam a elevação do povoado a distrito, mas obtiveram parecer contrário

porque o povoado não preenchia ainda as condições exigidas por lei, dentre as exigências

estavam à construção de casa de detenção e cemitério fechado.

Somente após a implantação da república, coube ao Dr. Francisco Portela, primeiro

governador do Estado, criar o distrito de paz de Volta Redonda, com terras desmembradas de

Nossa Senhora do Amparo e de São Sebastião da Barra Mansa, e um distrito policial.

A luta emancipacionista começou de 1950 sob liderança de Lucas Evangelista de

Oliveira Franco, reunindo-se com outros coligados na Loja Independência e Luz 11,em 1951

o primeiro projeto criando o município de Volta Redonda foi apresentado a Assembléia

Legislativa Fluminense em Niterói, o projeto foi arquivado com o termino da legislatura

anterior.
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Foi apresentado o segundo projeto idêntico ao primeiro, que da mesma forma que o

primeiro não alcançou sucesso, devido a estratégias políticas e ate de grupos, a fim de impedir

a emancipação de Volta Redonda.

Em 1952 Lucas E. O. Franco funda o Centro Cívico Pró-Emancipação de Volta

Redonda, onde a participação dos populares foi ainda maior.

A causa de vários engavetamentos do projeto de emancipação de Volta Redonda foi
ocasionada principalmente por partidos políticos como relata o jornalista Jose Botelho De
Athayde:

Várias foram às causas que se encadearam - como elos de uma forte corrente -
haverianl de concorrer para dificultar e retardar a elevação do distrito de Volta
Redonda à categoria de município. De um lado se colocavam, discretamente, o
governador Amaral Peixoto, e, ostensivamente, a bancada do Partido Social
Democrático, onde se considerou questão fechada e não concessão do plebiscito; e
de outro lado - irmanados, em hibrida união - os mais influentes membros do
Partido Trabalhista Brasileiro e da União Democrática Nacional de Barra Mansa.
Pressionados pela Imprensa e pelos próprios lideres emancipacionistas de Volta
Redonda [...] acabaram por ceder - já exaustos - mesmo porque não era possível
sustentar por mais tempo uma causa injusta (ATHAYDE, 2005, p. 40 e 41.)

A partir de então o processo haveria de caminhar rapidamente, pois as forças políticas

passaram a encarar de modo mais favorável a emancipação, chegando ao Departalnento das

Municipalidades em principio de 1954. Em 14 de abril de 1954 foi convocado o eleitorado de

Volta Redonda, pelo decreto n° 4695, para se pronunciar pelo voto secreto sobre a
,

conveniência de ser ou não criado o município. O resultado foi 2809 eleitores a favor e 24

contra a emancipação.

Com o resultado do plebiscito e após transitar na Assembléia, era afinal aprovado e em

seguida convertido na lei 2185 de 17 de julho de 1954, por força do qual foi criado o

Município de Volta Redonda. Já em 1954 houve a eleição dos primeiros administradores, que

tomaram posse em 1955 e vigorou até 1959.

As primeiras realizações mais marcantes para o Município foram: construção de rede

elétrica para alguns bairros, construção do celnitério municipal Bom Jardim, construção do

Palácio 17 de Julho (sede da Municipalidade), abertura de inúmeras escolas de ensino

primário, com destaque para o Ginásio Municipal Getúlio Vargas.

Na década de 1960 sob nova administração e após uma crise financeira decorrente de

má gestão, a prefeitura adquiriu terrenos e prédios para construção de estação de tratamento

de água, abertura do Poço artesanal, melhorou o abastecimento de água na cidade,

pavimentou e asfaltou diversas ruas, em conseqüência aumentou o numero de matriculas

escolares. Em 1962 houve uma indicação a Câmara Municipal para a mudança de nome de
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Volta Redonda para o de Getúlio Vargas, a iniciativa não prosperou, pois o presidente já seria

bastante homenageado na "Cidade do Aço". Em 1964 ocorreu a inauguração da 2a Exposição

Municipal de Indústria e Comércio e do 10 Salão Mundial de Fotografias, havia ainda mais

dois anos para conclusão do mandato do prefeito João Pio de Abreu, eleito em 1963, para que

neste período realizasse as demais obras planejadas.

3.3 RELAÇÃO ENTRE A CSN E VOLTA REDONDA

O par CSN/Volta Redonda encontra-se visceralmente relacionado e interligado desde a

escolha do local para a construção da usina, mantendo esta a centralidade e o controle de tudo

o que fora instituído ali.

O tempo dedicado a construção da usina seria o mesmo para a construção da vila

operaria e para a formação de uma mão-de-obra especializada, inicialmente eram

selecionados alguns grupos de jovens a serem terminados de forma metódica e intensiva pelos

engenheiros da CSN, caracterizando assim o modelo fordista/taylorista de organização. Desta

forma rapidamente obtinha-se o material humano necessário ao trabalho, mais tarde foi

criada, em 1945 a Escola Pandiá Calógeras, com o objetivo de formar mão de obra

especializada. Para melhor compreensão a autora Rosélia Piquet, dedicada a descrever a saga

de grandes cidades-empresas brasileiras, faz um recorte temporal que refletem as mudanças

ocorridas nesta relação CSN/Volta Redonda, conforme representado no quadro a seguir.

Ilustr ,.., 3 - Mudan ocorridas na rei ão CSN/Volta Redonda entre as décadas de 1940 e 1960.
,

1940 Caracterizado como período de implantação da CSN
na cidade, quando são construídas simultaneamente a
usina e o patrimônio urbano que lhe serve de apoio,
entre eles estão vilas residenciais, escolas, uma delas
é a escola Técnica Pandiá Calógeras, hotéis,
hospitais.

1950 Segundo período, que começa aproximadamente em
1947, caracterizado pelo controle e centralização
desse patrimônio pela CSN, quando todos os
encargos referentes aos equipamentos e serviços
públicos são diretamente mantidos pela companhia.
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1960 Neste período a relação direta usina-vila operária se I
l

desfaz, é criada uma companhia imobiliária I
!

encarregada da venda das casas e novas fonnas de I
!

segregação no espaço são introduzidas i
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Fonte: Elaborado pela autora.

No período de implantação da usina, segundo o projeto de construção norte-

americano, as obras das vilas residenciais e da área comercial deveriam obedecer ao mesmo

plano diretor, "em 1942 sairia da planta o projeto do arquiteto Atílio Correa Lima para as

vilas residenciais e a área comercial. "A elaboração do plano urbanístico da cidade (...) foi

muito influenciado pelo modelo urbanístico norte-americano" (MOREIRA, 2005, p.47). Para

tantas construções seriam necessário a presença de crescente demanda por mão de obra, o

maior contingente de operários viria de Minas Gerais e os outros de lugares diversos, causa

esta que aumentaria consideravelmente a população ainda modesta de Volta Redonda.

Enquanto em 1941 o número de trabalhadores era de 742, em 1944 este número saltaria para

mais de 13.000 trabalhadores, nlais tarde a CSN se tornaria o "celeiro" de uma mão de obra

extremamente especializada para as novas usinas siderúrgicas que foram sendo criadas. Esta

evolução pode ser observada no quadro seguinte.

Para acomodar todos estes habitantes, fOralTI construídas centenas de habitações

coletivas de madeira ou alojamentos, objetivando fixar a mão de obra da CSN que além de

pagar salários maiores oferecia vários benefícios como: escola, atendimento hospitalar para

todos os trabalhadores e familiares, transporte. A estrutura urbana deveria ser bem

hierarquizada, os bairros eram estratificados de acordo com as faixas salariais e a profissão

dos moradores, ainda dentro do padrão norte-americano, a cidade deveria ter áreas de

jardinagem e um cinturão verde para garantir a preservação do meio ambiente (MOREIRA,

2005). O planejamento do espaço não se tratava simplesmente de construir residências para os

trabalhadores, era mais do que isso, a direção da usina criaria uma cidade subordinada à

atividade produtiva da usina, desta forma a Companhia Siderúrgica Nacional nasceria numa



39

relação orgânica com a cidade, onde não se criaria apenas uma cidade em torno da usina, mas

uma comunidade de pessoas movidas pelo mesmo ideal, à observação da autora Regina da

Luz Moreira reforça esta conclusão:

mas o simbolismo de que se revestiu a construção da usina e da cidade de Volta
Redonda não pode ser limitado ao papel que seria exercido pela CSN de propulsora
do progresso e do desenvolvimento econômicos. Mais do que isso, todo o
empreendimento tomou-se espelho da ideologia, forjada pelo Estado Novo, de
valorização do trabalho e de reabilitação do trabalhador nacional, traduzida em uma
política social que incluía não apenas medidas de proteção à saúde fisica e mental do
homem brasileiro, ( ...) mas também a satisfação de necessidades básicas como
habilitação, alimentação, saúde e educação, assim como o amparo à família,
acabariam por tornarem-se pontos primordiais da política estadonovista de proteção
ao trabalhador e ao próprio progresso material do país (MOREIRA, 2005, p.55).

As políticas desenvolvimentistas de estado contemplaram amplamente Volta Redonda

nas áreas de habitação, saúde e educação, implementadas na cidade através da CSN, os

trabalhadores que chagavam a cidade encontravam médicos, enfermeiros, educadores,

comida, roupas e casas que eram desinfetados periodicamente pela companhia, todos eram

submetidos a regras de higiene e passavam a ser educados por seus chefes e funcionários da

Companhia Siderúrgica Nacional (MOREIRA, 2005). O primeiro hospital de madeira

construído pela CSN com 50 leitos ficaria pronto de forma definitiva por volta de 1945 e tinha

todo material moderno necessário.

Em outro aspecto da ideologia do Estado estava à difusão de atividades físicas e

culturais que só seria concretizado na cidade na década de 1950 sob o governo de Vargas, a

CSN criaria o Recreio dos Trabalhadores com quadras esportivas, auditório e piscinas

oferecidos aos trabalhadores e família e continuaria neste caminho exercendo a gestão e

centralidade dos aparelhos urbanos de fonna hegemônica.

Nesta mesma década Volta Redonda se emanciparia político-administrativamente,

mais precisamente em 17 de julho de 1954 e o primeiro prefeito da cidade Sávio Gama aos 6

de fevereiro de 1955 tomaria posse em solenidade realizada no Recreio do Trabalhador. Esta

emancipação proporcionaria algumas vantagens à companhia, de um lado esta ficaria livre de

parte dos gastos com infra-estrutura e com a administração e manutenção da cidade, por outro

lado a administração e controle das vilas residenciais seguiam com a companhia. Contudo

mesmo com a criação do município, a CSN continuaria a manter seus compromissos com a

cidade, além disso, dividiu com a prefeitura por alguns anos a sua administração, exercendo
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um poder paralelo ao governo municipal15. Os poderes divididos pela empresa e a Prefeitura

de Volta Redonda seria institucionalizado em 1955, a CSN acordou com a Prefeitura que, a

CSN ficaria isenta dos impostos devidos a Prefeitura e em troca forneceria água e prestaria os

serviços da Divisão de Bombeiros da empresa sempre que fossem solicitados, no entanto a

CSN criaria ainda o seu próprio departamento administrativo dentro da prefeitura para exercer

a representatividade da empresa no municípiol6.

Com a emancipação a cidade acabaria por tomar novos vultos, Volta Redonda se

transfonnou num palco de acirradas disputas de interesses políticos - em especial entre o PSD

e o PTB - COITI reforço do Sindicato e da própria CSN, afastando assim, Volta Redonda do

seu ideal de trabalho e organização, propósitos de sua criação.

15 A CSN exerceria mais plenamente a administração em função de seus planos de expansão, iniciados em 1946,
1954, ano da emancipação e outro em 1960, que em uma década faria duplicar a população da cidade.
16 Este acordo seria desfeito em 1961, MOREL, 1989 apud MOREIRA, 1998.
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4 SAUDE NO BRASIL E O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL: UM RETRATO DA

,
SUA TRAJETORIA

4.1 O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL NO BRASIL

Os países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, têm a necessidade de

intervenção do Estado no comando econômico, para tentar equiparar-se historicamente ao

desenvolvimento econômico de países desenvolvidos.

O período de 1930 a 1964, a atuação intervencionista do estado foi crescente. No

período militar houve a expansão desta atuação principalmente na formulação da política

econômica e financeira, ocorreu ainda o crescimento da burocracia estatal e de estruturação a

partir da criação de várias agências, que concentrou as decisões estratégicas e independentes

do controle legislativo com a implantação de um modelo corporativo entre o Estado e o

empresariado.

Durante o período de 1956-1961, sob a presidência de Juscelino Kubitschek, um

modelo desenvolvimentista foi criado e se deu com a realização do Programa de metas JK,

através de um aparato burocrático especifico que ficou conhecido pelo uso já existente de

órgãos conhecidos considerados eficientes, o que reforçou o poder de intervenção do Estado

em relação a algumas políticas econômicas.

O regime democrático populista (1945-64) deu força a estrutura corporativa construída

nos anos 30, dentro de um modelo de centralizado na ação do Estado e da sua burocracia

encaminhado para substituição de importações. Sobre as políticas do governo militar

orientadas para reestruturação política e econômica do país, o autor Ricardo Costa ressalta

que:
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as reformas econômicas implementadas pelo regime militar objetivavam o
saneamento econômico-financeiro do país. Condições externas altamente favoráveis
para o credito e para o investimento financeiro estrangeiro forneceram suporte para
os enormes índices de crescimento experimentados no período de 1968 a 1973, que
ficou conhecido como o 'milagre brasileiro'. O governo militar procurava legitimar-
se através da política econômica. O novo padrão de desenvolvimento capitalista,
baseado em forte intervencionismo do Estado (...) privilegiava as grandes empresas
nacionais, a acentuada expansão do setor estatal e a forte penetração de importantes
empresas multinacionais acabaram por formar um modelo de coalizão de interesses
que ficou conhecido COlTIO a 'tríplice aliança' (COSTA, 2000, p. 12)

,
E importante deixar claro que o regime militar, significou uma redefinição dos

caminhos de intermediação de interesses entre o Estado e as elites dominantes, não deixando

de lado os grupos econômicos privados. Neste sentido o Estado, pôde arraigar o processo

substituição de importações.

4.2 A CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL

A Revolução de 30 pode ser considerada como o marco da emergência do Estado de

Bem-Estar social no Brasil, no qual a nova elite revolucionária vai definir uma concepção de

'cidadania' ou 'cidadania regulada', definido e reconhecido pelo Estado que assumia para si a

tarefa de construção de um 'Estado Novo', industrial e moderno, controlando inclusive a

organização e a reprodução da sua força de trabalho (COSTA, 2000).

A ameaça, cada vez maior, da perda de controle do poder político por parte da elite

brasileira provocou a quebra da ordem democrática em 1964, que se tornara incompatível

com a cidadania regulada. Este período acarretou mudanças nas políticas estatais referentes à

previdência e a pratica da cidadania. O regime militar caracterizou-se pelo recesso da

cidadania política, ou seja, o não-reconhecimento de direito ou da aptidão da sociedade

governar-se. Entre as reformulações destaca-se além da reestruturação do sistema

previdenciário transformando em um sistema de cobertura universal, a extensão da

previdência aos trabalhadores rurais.

Uma das características do processo de formação do Estado nacional foi à rigidez

ideológica, que garantia a estabilidade do mercado através da repressão. Ainda na via

autoritária. Neste momento, as políticas de bem-estar social foram levadas a cabo por setores

da burocracia estatal, na década se 30, pela formação de uma elite burocrática e nos anos 60
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por uma elite tecnocrática 17 que reconheceu o esgotamento do modelo de previdência dos

anos 30. A constituição do welfare state no Brasil está relacionada ao fato do estado pertencer

às áreas clássicas relacionadas à proteção social, como a previdência e a assistência e a

assistências sociais, a educação, a habitação e a saúde.

Uma contradição aparente vem à tona, a consolidação de um padrão de Estado de

Bem-Estar social coincide com o adensamento da desigualdade social, em que diminuiu a

distribuição de renda e aumentou a concentração entre os 10% mais ricos (DRAIBE, 1994

apud COSTA, 2000). O processo de reestruturação política na década de 80 não alterou muito

a situação econômico-social do Brasil devido ao aprofundamento da crise econômica em 1983

e expôs de maneira decisiva o déficit social aculTIulado.

Ilustração 4 - Resumo das políticas sociais no período militar (1964 -1985).
,

Governo/ Area Saúde Previdência Assistência Fundos Sociais
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Castelo Branco INPS-67 Funabem-64
(1964-68)
Costa e Silva LBA e Funabem
(1968-70) integram-se ao

sistema
previdenciário-
69.

Médici
(1970-74)

Cerne-71 Prorural- 71;
Funrural-71 ;
Empregados
domésticos-72;
Autônomos-73.
Ministério da
Previdência e
Assistência
Social-74;
Renda mensal
vitalícia-74;
Sinpas-77.

Programa de
assistência aos
idosos-74;
Programa de
assistência básica
à família-77;
Programa de
assistência aos
excepcionais- 79.
Programa
nacional de
creches- 79.

Inan-72; I Pronan-73.

Programa de nutrição
e saóde-76; 11
Pronan-76; PAT,
PNA, Procab, Proab,
PCA, PNSIPSA.

Programa de ações de
saúde- 79; Programa
nacional de
aleitamento materno-
81.

17 Significa o controle dos meios de produção pelo governo que tendem a superar o poder político ao invés de
apoiar suas atividades.

Geisel
(1974-79)

PPA-74;
Programa de
assistência
farmacêutica-
75; Plano
nacional de
saóde-75;
PIASS-76;
INAMPS-77.
Prev. Saúde-80;
AIS-82 a84;
Conasp-84.

Figueiredo
(1979-85)

Fonte: Adaptado de COSTA, 2000, p. 22.
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,
4.3 OS CAMINHOS DA SAUDE NO BRASIL

As primeiras políticas assistências na saúde surgem de maneira fulminante no inicio

do século XX, em razão das demandas advindas da urbanização e da constituição das grandes

cidades, iniciadas com as praticas empresariais relacionadas ao processo de desenvolvimento

do capitalismo no país, ate então a prática médica era definida como profissão de caráter

liberal. Entre as décadas de 1920 e 1920 tem origem a Lei Eloy Chaves de 1923 que constitui

um pioneiro social na época, as Caixas de Aposentadoria e Pensões - CAPs. Antes dos anos

1930, havia uma participação modesta do Estado nas políticas dirigidas à saúde:

Até a década de trinta, as funções do Estado eram relativamente pequenas e a
questão do financiamento da saúde ocupava, em geral, o capitulo das ações de
saneamento e combate a endemias. Os mecanismos de assistência médica, os quais
em geral consomem a maior parte do gasto com saúde, não estavam totalmente
dentro do aparelho de Estado, na medida em que eram, em sua maior parte,
financiados pelos próprios consumidores de serviços de saúde, por instituições
filantrópicas ou através dos fundos de previdência social, formados por
contribuições de empresas, trabalhadores e, em menor proporção, por recursos
públicos (MEDICI, 2004, p. 5).

Neste sentido, as primeiras ações sanitárias ocorreram no final do século XIX. A

proclamação da República permitiu a formulação de uma simples política nacional, contudo

as políticas de saneamento básico só viriam a partir da Revolução de 3018.

Tempos depois, as estruturas de assistência médica passaram a fazer parte das

atribuições financeiras do Estado somente após a 2a Guerra Mundial, quando a política social

deixa de ser calcada no universo do trabalho para se tornar universal, isto é, estendida a todos
,

enquanto atributo da cidadania. "E a partir dos anos cinqüenta e sessenta que os gastos

públicos com a saúde passam a crescer elTI largas proporções" (MEDICI, 1994, p.6).

Após a Revolução de 30 é que o Estado uniformizou e regulamentou a assistência

médica aos associados das CAPs, originando assim um modelo ainda embrionário de

Previdência Social. Até então, tais benefícios estariam ligados à capacidade financeira do

indivíduo, com a constituição dos Institutos de Aposentadorias e Pensões - IAPs que

assegurava os serviços médicos como contribuição suplementar. O modelo incipiente opera

através de segmentos profissionais construindo uma cidadania regulada, onde os trabalhadores

18 Um exemplo seria a criação em 1942 do SESP - Serviços Especiais de Saúde Pública, idealizado com o
objetivo assistir a população na zona da borracha, utilizado como estratégia dos Estados Unidos para adquirir
reforço na guerra dos aliados.
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atrelados ao mercado de trabalho passariam a fazer jus a um rol de direitos que os outros não

teriam ingresso.

No período de 1945-1964 a classe trabalhadora lutou e foi inserida nas discussões da

Previdência Social e tinham por objetivo a extensão dos benefícios sociais. Com a criação do

Ministério da Saúde em 1953 houve uma crescente ampliação da responsabilidade e

centralidade do governo federal em relação à saúde. Contudo o sistema Previdenciário,

segmentado, só seria unificado após aprovação em 1960 da Lei Orgânica da Previdência

Social, que somente fora implementada em 1965 em ocorrência a conjuntura de instabilidade

política.

Em 1966 é criado o Instituto Nacional de Previdência Social que substituiria os IAPs

representou a extensão dos benefícios da assistência médica aos trabalhadores formalmente

empregados, vinculados pela Carteira de Trabalho e Previdência Social, oriunda a era Vargas

e representava extensão da cidadania regulada via autoritarismo 19, tal extensão viria

posteriormente alcançar os trabalhadores rurais, as empregadas dOlnésticas e aos autônomos,

respectivamente (COSTA, 2000).

Dentro deste contexto o Plano de Pronta Ação - PPA de 1974 articula a sistemática de

convênios com a rede privada de todos os serviços de assistência médica e correspondeu à

iniciativa mais expressiva de universalização da cobertura para a clientela que não era

assegurada2o, esta opção se consolidou em 1975 com o Fundo de Apoio ao desenvolvimento

Social, em conseqüência, no inicio da década de 80 observa-se a estagnação da rede pública.

Em meados da década de setenta, contra o regime autoritário, a sociedade civil se

organiza em prol da universalização à assistência médica, trata-se do movimento sanitarista,

contrário ao regime militar, médicos sanitaristas reformistas, associados ao partido de

oposição, Movimento Democrático Brasileiro - MDB, tinha como base de atuação os

institutos de pesquisa universitários e pretendia redefinir o padrão de relação entre o setor

privado e as agencias governamentais na área de saúde (COSTA, 2000).

Simultaneamente ao movimento de reforma que estava ocorrendo no Brasil, a

Organização Mundial da Saúde - OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS,

19 As reivindicações sindicais eram levadas ao Estado de forma bastante centralizada, controlando as políticas e
os recursos, abrindo condições institucionais para a emergência de um sistema de saúde privado.
20 COSTA, 1996.
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estava unindo esforços para pressionar todos os governos do hemisfério sul para a devida

atenção a saúde.

Nos últimos anos do regime militar ocorreu uma degradação no volume de recursos

para a saúde publica, em decorrência de sucessivos cortes em seus programas.



5 A SAÚDE DO POVOADO DE SANTO ANTÔNIO

Este capítulo trata das discussões dos dados provenientes da pesquisa de campo

realizada como objeto da pesquisa para o presente estudo, resgatando ainda a relação visceral

entre a Companhia Siderúrgica Nacional e a cidade de Volta Redonda desde a sua gênese.

Construída dentro do modelo fordista de gestão, modelo este que estendia a empresa à vida

dos funcionários nas suas formas de controle e centralidade que mais que civilizá-los vinha

superar a importância de instituições como a escola e a família, a empresa define assim uma

identidade operaria e social própria dentro dos moldes paternalistas do Estado. Neste contexto

buscar-se-á identificar e definir qual era o papel que a CSN desempenhava para a o povoado

em 1940 e a recém constituída cidade de Volta Redonda na década de 1950, restringindo esta

analise a área da saúde não estanque de uma questão social, qual era a providencia em relação

à saúde que a siderúrgica prestava a comunidade, comunidade esta por ela constituída e

estruturada.

Mais que laços entre empresa/operário, a CSN reproduzia na cidade e na vida dos

habitantes, que se deu em todos os níveis, na educação com a criação de escolas entre elas a

Escola Técnica que viria formar mão de obra especialidade para a usina e servir de modelo

para o país no que se refere a "produção" de funcionários, na saúde com uma moderna

estrutura, na época, para atendimento de seus funcionários e familiares (médicos, dentistas,

enfenneiros, postos de atendimento), educadores e disciplinadores para os recém chegados a

cidade, e a empresa ainda instituiu cultura e lazer na vida dos seus subordinados, até o

policiamento e a ronda feita na cidade era tudo por conta da companhia.

Recorrendo a nossa revisão bibliográfica, constatamos que o modelo fordista de gestão

e suas bases de execução foram implementados na cidade de Volta Redonda pela Companhia

Siderúrgica Nacional em parceria com o Estado, com bastante fidelidade ao projeto de
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indústria norte-americano, elevando não só a cidade, mas principalmente o Brasil a categoria

de pais na nova forma capitalista, o denominado capitalismo moderno. O modelo fordista

seria considerado o modelo que traria o desenvolvimento econômico para o Brasil e formaria

uma cidade modelo para o país, sendo Volta Redonda denominada como cidade

monoindustrial exemplar21.

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

Para narrar esta realidade com maior fidelidade e exploração do questionamento:

Como podemos descrever o modelo de gestão de saúde pública no povoado de Santo Antônio

nas décadas de 1940 e 1950, a partir do modelo fordista de gestão? Realizou-se pesquisa de

campo, visitas em órgãos competentes para levantamento de informações não antes

encontradas em bibliografia e para uma exploração ainda mais rica e completa aplicou-se duas

entrevistas com o Sr. Daniel Dias, um ex-funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional que

lá trabalhou durante vinte e seis anos de 1943 a 1969 dentro do hospital daCSN, na área do

acidente de trabalho. Fluminense de Bom Jardim, o Sr. Daniel nasceu em novembro de 1911,

atualmente com 100 anos.

Na época da construção da usina o Sr Daniel trabalhava em Manhuaçu, e juntamente

com sua família vieram para o povoado de Santo Antônio acompanhado por muitos mineiros

e migrantes de toda partes do país e até mesmo estrangeiros. Vieram para realização de um

grande sonho de independência nacional, com a construção da maior usina siderúrgica

nacional e como apêndice um projeto de construção de uma cidade modelo. Nesta cidade o Sr

Daniel ajudou na realização de um ideal, e como muitos outros constituiu sua família, pai de

três filhos, todos médicos, viúvo, vive em Volta Redonda deste então sempre no bairro Vila

Santa Cecília.

Até encontrar a fonte exploratória para que se pudesse levantar todas as informações

necessárias para conciliação deste trabalho, a busca foi longa e trabalhosa, cheia de idas e

vindas. Em uma visita ao Hospital São João Batista para uma entrevista com o diretor do

hospital, Sr Sebastião faria de Souza, a autora foi recebida pela sua assessora Sr Rosa que me

esclareceu alguns pontos importantes, como: o Sr Sebastião não poderia dar as informações

21 LIMA, 2010.
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das quais se buscava, pois ele não tinha tal conhecimento, sua área assim como a da assessora

era focada no SUS, e o Sr Sebastião havia trabalhado muitos anos na CSN, mas não tinha

conhecimentos sobre a saúde nos períodos aqui tratados. Conversando com a Sr Rosa Maria

Lages Dias, ela informou que saberia de alguém que talvez pudesse ajudar na construção

desta pesquisa e indicou seu sogro, Sr Daniel Dias, explicou sua história sua vida e os anos

em que se dedicou ao trabalho na CSN. A mesma entrou em contato com ele e já agendou

uma entrevista, no mesmo dia. Onde foi realizada uma pesquisa não estruturada, de caráter

exploratório distendo sobre temas relacionados à família, CSN, transição de povoado de Santo

Antônio a município de Volta Redonda, trabalho, construção do município e da usina ao

mesmo tempo, história de vida e CSN, condições de assistência à saúde da população, entre

outros, como se pode observar nos Apêndices I e 11.

5.2 GESTÃO DA SAÚDE NO POVOADO DE SANTO ANTÔNIO

Há tempos a dicotomia público/privado carrega um alto grau de rigorosidade, visto

que esta pretende abrigar todo o leque de possibilidades existentes. Neste caso temos como

regra que tudo o que está compreendido na esfera pública deve estar fora, por exclusão da

esfera privada, e tudo o que não estiver na esfera pública necessariamente deve estar na esfera

privada. Segundo esta lógica rígida um termo obrigatoriamente exclui o outro e ambos

recobrem a totalidade (Coelho, 2009).

Essas definições nem sempre são tão claras quando dissociamos conceitos e realidade.

Segundo Fischer et aI (2006) ao fazermos tal associação relacionamos o que é publico como

sendo promovido pelo Estado e o privado como sendo de alçada das empresas capitalistas. Na

medida em que vamo-nos distanciando dos extremos das alçadas entre público e privado vai

se tomando menos evidente.

A construção do público nada mais é do que fruto de uma convenção social, limitada

em sua maioria pelo tempo e espaço em que se vive. Onde deve fazer parte dela toda

coletividade e ser de interesse comum:

Tudo o que a coletividade chamada povo convencionar, em um determinado
momento de sua história, ser de interesse ou de propriedade comum, integrará a
esfera pública, ficando todo o restante adstrito à esfera privada (COELHO, 2009,
p.15).
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Partindo deste conceito definido pelo autor, pode concluir que tais distinções entre

público e privado dependem de convenção coletiva e nada é tão rígido que não possa ser

moldado. A esfera pública abrangerá tudo o que nela estiver contido à esfera privada caberá

de forma residual tudo que ficar de fora da esfera pública. Tal esfera será delimitada, como

antes mencionado, pelo tempo e espaço, sendo assim de caráter histórico. Aquilo que hoje é

considerado público em outro momento da história pode assim não o ser e de mesmo modo o

privado.

Dentre as muitas atividades que são consideradas de interesse público, algumas não

são ou não necessitam serem providas unicamente pelo poder público. Segundo Corrêa, as

atividades produtivas são eminentemente atribuição dos agentes privados, no entanto em

princípios do século XX o interesse coletivo acabaria levando o Estado a intervir nessa esfera,

acabando com o que seria caracteristicamente público e privado, continuando assim

notavelmente ate meados da década de 1970. Segundo Coelho (2009), essa intervenção se

daria fundamentalmente sob três formas:

i. Regulação pública de relações sociais até então consideradas exclusivas da esfera

privada - as organizações do movimento operário alimentadas desde o século XIX

abririam espaço para a intervenção do Estado até o que se convencionaria chamar de

Estado de Bem-Estar Social, como já descrito anteriormente, teria principalmente o

objetivo de evitar novas crises econômicas, como a que acontecera em 1929.

ii. Prestação de serviços sociais - um importante item integrante da agenda do Estado de

Bem-Estar Social. Serviços como saúde, por exemplo, eram prestados por

organizações privadas, ao longo de século XX este serviço e outros passaram a ser

oferecidos pelo poder publico.

111. Produção de bens considerados essenciais ou de interesse coletivo - outro item de

avanço da esfera pública, sobretudo em países que começaram a se industrializar

tardiamente como é o caso do Brasil. Os bens produzidos eram em áreas estratégicas

como é tratado neste trabalho, o caso da siderurgia com a construção da pioneira

Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, além do financiamento de várias outras

atividades no setor privado.
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Vale reforçar que na evolução da dicotomia público/privado, a fronteira entre estes

dois conceitos esta cada vez mais limiar e flexível, visto que seus limites se restringem as

mudanças no tempo e no espaço de acordo com o que determina uma coletividade.

No período a que nos atemos, o Estado de Bem-Estar Social era presença marcante na

sociedade como provedor de serviços e regulação, onde era de interesse do Estado, industrial

e moderno, controlar a sociedade.

Aplicando-se ao caso do povoado de Santo Antônio, o Estado de Bem-Estar Social

desempenhava eficazmente seu papel na sociedade. Em principio de grandes transformações

industriais, no qual o país passava, o povoado foi então contemplado com a construção da

grande Usina, construiu-se assim uma sociedade subordinada aos ditames estatais e sua

intervenção governamental materializada na Usina, sendo esta regida por um modelo

importado de gestão, o fordismo, que atendia não só a CSN como também a vila operária e

posterionnente cidade organizada em seu entorno.

Sobre este modelo de gestão aplicado a saúde, vale ressaltar que não atendia com

universalidade, como podemos observar na fala do Sr Daniel, quando é questionado ao que se

refere ao atendimento de saúde no povoado:

Só tinha o hospital da CSN, uns eram atendidos em Barra Mansa, internavam na Santa

Casa de Barra Mansa ... Funcionários da Companhia internavam aqui, tinha uma enfermaria

grande, todo o pessoal da CSN ficava no hospital da CSN, quem não era da Companhia ia

fora, na Santa Casa (informação verbal).22

o entrevistado também afirma com muita propriedade, que aqueles que eram

atendidos pelo sistema de saúde local, promovido pelo Estado através da CSN, eram muito

bem atendidos e a estrutura do hospital era de primeira qualidade pelas condições da época:

Tinha de tudo, fazia operação, tinha especialidade em tudo. O hospital era muito bom.

Atendia a todo pessoal da CSN O funcionário tirava licença e quando estava bom o médico

dava alta e voltava a trabalhar, enquanto tava doente ele atendia. Todos os funcionários

tinham ficha, acho que era umas 70 a 80 mil fichas, um fichário grande, toda vida do 'cara'

estava escrita ali, tudo por número ... Existia lá dentro da usina tinha uns três ou quatro postos

lá, os postos eram destinados a qualquer mal (informação verbal).23

22 Entrevista I com Sr Daniel, 2011.
23 Entrevista I com Sr Daniel, 2011.
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Tinha três médicos no pronto-socorro que atendia todo mundo muito bem (informação

verbal).24

Tanto os trabalhadores quanto seus familiares eram atendidos, quanto ao procedimento

ele diz:

o funcionário vinha com a carteira assim e trazia um bilhetinho do chefe dele para ser

atendido. Atendia e devolvia o doente para onde trabalhava. Dava consulta e mandava pro

trabalho de novo. Depois que atendia dava remédio, voltava pro trabalho.

Trazia a carteira do marido, a recolnendação do marido para atender. Era tudo fichado,

era só ir com a carteira de trabalho (informação verbal).25

Ainda em relação ao atendimento da população Sr Daniel afirma que a Companhia

não atendia: empregados das empreiteiras, comerciantes, agricultores e qualquer outro que

não trabalhasse na Companhia, exceto familiares de trabalhadores.

Mas o hospital não atendia empregado da empreiteira, só da Companhia ... Ahh tinha

muita empreiteira (informação verbal).26

Em relação ao modelo de gestão e sua forma de condução da administração exercida

pela CSN, da cidade estendida à saúde, nota-se que é com muita satisfação que o entrevistado

declara:

A administração do hospital era muito boa e liberada, tinha 3 médicos jóias,

trabalhavam e atendiam todo mundo com caridade, como um médico deve ser. Era muito

democrática, muito boa a administração depois foi mudando e fico uma ditadura danada, no

princípio era mais democrática depois foi mudando, esse vizinho aqui era chefe do auto-fomo

(vizinho do lado esquerdo) era da administração, sujeito muito bom, delicado, atendia muito

bem, eu trabalhava na casa de força, atendia muito bem pessoal de lá, depois me tiraram de lá

(informação verbal).27

Esta mudança a qual o Sr Daniel se refere seria mais para o final da década de 1960

próximo a sua aposentadoria na CSN. Neste período, ele revela ainda grandes mudanças na

administração daCS e conseqüentemente da cidade a qual administrava, afirma que por um

24 Entrevista I com Sr Daniel 2011.
25 Entrevista I com Sr Daniel, 2011.
26 Entrevista I com Sr Daniel, 2011.
27 Entrevista II com Sr Daniel, 2011.
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bom tempo a Companhia exerceu uma administração democrática, em decorrência de

mudanças nas diretorias e políticas este tipo de administração findou:

Durou um bocado de tempo, quando eu saí foi por causa do diretor que chego lá que

era ditador, grosso, zanguei com ele e sai, ai aposentei. Dr. Ozório era uma pessoa muito boa,

educado, tratava bem todos da usina, ele fico doente e saiu. Ele era da administração da saúde.

Tinha um serviço no escritório central, só pra atende doente, pessoal da usina, chegava lá

atendia, fazia consulta, depois disso que entro a administração ruim, ditador danado. Depois

foi um diretor novo pra lá e nós saímos de lá, ele dizia "essa cozinha ta imunda", mas eu não

sou cozinheiro! Ele chegou pra dirigi o hospital, mas era um boçal muito grande, foi a CSN

que contratou ele. Tinha três médicos no pronto-socorro que atendia todo mundo muito bem,

com a saída daqueles médicos pioro muito a situação do hospital, veio um diretor muito

grosseiro que brigava e pioro muito o hospital. .. Veio um diretor novo, sUjeIto grandão,

grosseiro toda vida ele que atrapalhou. A política é assim né! (informação verbal).28

Ainda neste período o questiono sobre a percepção da população em relação à

administração da CSN na saúde e seus benefícios para o então povoado:

A população não mandava nada na siderúrgica, não tinha outro jeito, aceitavam numa

boa. A usina era independente, ela resolvia tudo sozinha, fazia tudo sozinha, a prefeitura não

tinha influência nenhuma, nem Barra Mansa não tinha influência, então eles aceitavam né?

Bem, não tinha quase nada na cidade, pouca gente, não tinha comércio, não tinha hospital,

não tinha nada, do jeito que ela fazia tava legal (informação verbal).29

Percebemos que cada vez mais a administração exercida pela Companhia foi ficando

gradativamente centralizada e o conformismo da população prevalecia. Com relação às

dificuldades de acesso da população e a assistência prestada por Barra Mansa ao seu distrito

Sr Daniel diz:

A população hoje é dirigida pelo Estado, pela prefeitura, hoje o estado da mais

assistência, e naquela época só tinha a CSN, quem não era da CSN tinha dificuldade de ser

atendido ou se deslocava pra outra cidade. Hoje em dia tem mais recursos, o estado dá. Tudo

era muito difícil, o Estado tinha pouco dinheiro. Ai a companhia veio pra cá e melhoro muito.

28 Entrevista II com Sr Daniel, 2011.
29 Entrevista II com Sr Daniel, 2011.
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Era muito fraco, prefeitura de Barra Mansa era muito fraca, num tinha renda, renda

boa mesmo era da siderúrgica né!? Barbará que era Barabará vivia numa pindaíba danada

(informação verbal).30

Evidencia que a condução do povoado de Santo Antonio ficara totalmente sob

responsabilidade da CSN com intervenção do Estado. Depois que o povoado foi emancipado

tomando-se Município de Volta Redonda, pergunto se a cidade sofreu algum tipo de

mudança, melhorias, políticas e não me surpreendo com a resposta dada:

Mudou nada, mesma coisa, mesma coisa até hoje (informação verbal).31

Percebo que nas duas entrevistas que realizei e durante todas elas o entrevistado se

mostrou muito seguro de suas afirmações e das realizações da CSN, relatadas com bastante

satisfação principalmente pelos seus feitos na cidade de Volta Redonda. Aparenta em sua fala
~~~
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""6 CONCLUSAO

Esta pesquisa se deu por meio de entrevista em órgãos competentes e pessoas

capacitadas para contribuir de forma única com a pesquisa, para enriquecê-la e agregar ainda

mais valor ao trabalho, visto que a investigação busca também servir de subsidio a outros

pesquisados e outros que se interessarem pelo assunto. A pesquisa manteve ainda a

preocupação com a assistência da população da época, se a gestão atendia a todos que

precisavam e como era realizado o atendimento, procurando desta forma descrever o modelo

de gestão aplicado no povoado de Santo Antônio entre as décadas de 1940 e 1950.

Para explicitar de forma clara toda esta discussão levantada ao longo deste trabalho

sobre o modelo de gestão fordista e suas premissas e a visão empírica deste modelo aplicado

na construção de uma cidade e juntamente a ela uma sociedade moldada pela gestão de uma

hegemônica indústria, elaborou-se um quadro comparativo entre modelo fordista versus

modelo identificado pelo Sr. Daniel.

Foram identificados os seguintes fatores/traços: forma de controle, centralizada X

descentralizada, forma de organização, relacionamento da CSN com funcionários e

população, gestão Companhia Siderúrgica Nacional X povoado/cidade e assistencialismo.

Estes foram escolhidos porque são os que mais explicitaram a aplicação do modelo fordista de

gestão no povoado/cidade, expondo assim uma melhor comparação entre o modelo teórico e o

modelo praticado baseado no ponto de vista do entrevistado.



Ilustração 5 - Modelo fordista X Modelo identificado pelo Sr. Daniel.
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Ford promoveu a grande Era muito democrática, muito
inovação do século XX: a boa a administração depois foi
produção em massa. A produção mudando e fico uma ditadura
em massa em que se baseava o danada (...) durou um bocado de
sistema fordista era operada por tempo, quando eu saí foi por
trabalhadores semi qualificados, causa do diretor que chego lá que
que permitiu o desenvolvimento era ditador, grosso, zanguei com
do operário-massa, em empresas ele e saí, aí aposentei (Entrevista
verticalizadas e fortemente 2).
hierarquizadas CHIAVENATO
(2001).

Forma de Controle
(Centralização x
Descentralização ).

( ...) a produção em massa
significava consumo de massa,
um novo sistema de reprodução
da força de trabalho, uma nova
política de controle e gerência do
trabalho, uma nova estética e
uma nova psicologia, em suma,
um novo tipo de sociedade
democrática, racionalizada,
modernista e populista
HARVERY (2007, p. 121).

Forma de Organização.

o processo de industrialização
pode ser entendido, orientado
para um território "como
fenômeno do desenvolvimento
do modo capitalista de produção,
no que tange à dimensão
espacial, articulam-se
diretamente à urbanização, como
representação e síntese da
concentração das atividades de
coordenação econômica, política
e social no território" RAMOS
(2008, p.3).
( ...) torna-se propício a
especialização do trabalho nos
lugares onde a industrialização
predomina atrelado ao
desenvolvimento territorial
SANTOS (2006).

Depende da chefia em cima,
quando é delicado é democrático,
quando é um grosseiro administra
grosseiramente, muda tudo
(Entrevista 2).

(...) .
velO um diretor muito

grosseiro que brigava e pioro
muito o hospital, ele que
atrapalhou. A política é assim né!
(Entrevista 2).

(A CSN)Arranjava barraco lá no
Aterrado, lá no escritório central
fazia barraco de fora a fora, como
se fosse uns acampamentos
(EntrevistaI ).

No principio da rua 33, o prédio
era o prédio das enfermeiras,
hotel das enfermeiras, depois
hotel de engenheiro, depois hotel
de funcionários, cada hotel era
uma especialidade ali na 33, mas
tudo pertencia a CSN
(EntrevistaI). O comércio era
particular tinha 2 ou3 farmácias
fora. (...) lá dentro da usina tinha
uns 3 ou 4 postos lá, os postos
eram destinados a qualquer mal
(EntrevistaI ).

Só tinha o hospital de CSN, uns
eram atendidos em Barra Mansa,
internavam na Santa Casa de
BM... Funcionários
Companhia internavam aqui,
tinha uma enfermaria grande,
todo o pessoal da CSN ficava no
hospital da CSN (EntrevistaI).
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Relacionamento com
Funcionários e População.

Este modelo de gestão acreditava
que a sociedade poderia ser
construída simplesmente com a
devida aplicação do poder
corporativo junto ao Estado, onde
o trabalhador deveria adquirir a
disciplina necessária à operação
do sistema de alta produtividade
ANTUNES (2000).
Somente sob formas rígidas de
gestão podiam assegurar
prosperidade permanente aos
trabalhadores e patrões (...) a
maior produção de cada
trabalhador é o que torna os
países desenvolvidos diferentes
dos não desenvolvidos e ressalta
ainda que o trabalhador deva
trabalhar tanto quanto pode, pois
a diminuição de seu rendimento
empobrece a nação TAYLOR
(1990).
( ...) cada trabalhador
sistematicamente treinado para
alcançar o mais alto grau de
eficiência ( ...) ao mesmo tempo
adquire atitude cordial para com
seus patrões e condições de
trabalho (...) este beneficio é, sem
dúvida, o mais importante
elemento na questão. TAYLOR
(1990, p. 103).

,
e

CSN sempre foi independente!
(EntrevistaI ).
Mas o hospital não atendia
empregado da empreiteira, só da
Companhia. O funcionário vinha
com a carteira assim e trazia um
bilhetinho do chefe dele para ser
atendido. Atendia e devolvia o
doente para onde trabalhava.
Dava consulta e mandava pro
trabalho de novo. Depois que
atendia dava remédio, voltava
pro trabalho. Quem não
trabalhava na CSN, eram poucos,
iam fora, para Barra Mansa. O
hospital tinha de tudo, fazia
operação, tinha especialidade em
tudo. O hospital era muito bom.
Atendia a todo pessoal da CSN
(Entrevista 1).

,
E, trocou muita gente, a
população não mandava nada na
siderúrgica, não tinha outro jeito,
aceitavam numa boa (Entrevista
2).

Gestão Companhia
Siderúrgica Nacional X

Povoado/Cidade.

O desenvolvimento nos padrões
industriais acaba por conformar
relações de poder e um intenso
dinamismo territorial. A opção
por esse tipo de desenvolvimento
implica numa hegemonia nas
redes produtivas, nos empregos e
nas ocupações locais e na
dependência econômica local a
esse setor hegemônico RAMOS,
(2008).

(...) o prefeito não tinha
influência nenhuma na usina, a
usina era independente, ela
resolvia tudo sozinha, fazia tudo
sozinha, a prefeitura não tinha
influência nenhuma, nem Barra
Mansa não tinha influência.
Bem, não tinha quase nada na
cidade, pouca gente, não tinha
comércio, não tinha hospital, não
tinha nada, do jeito que ela
(CSN) fazia tava legal (Entrevista
2) .

Assistencialismo.

O proletariado aumentou sua
dependência tanto prática quanto
ideológica. Este modelo de
gestão acreditava que a sociedade
poderia ser construída
simplesmente com a devida
aplicação do poder corporativo
junto ao Estado ANTUNES
(2000).

A população hoje é dirigida pelo
Estado, pela prefeitura, hoje o
Estado da mais assistência, e
naquela época só tinha a CSN
quem não era da CSN tinha
dificuldade de ser atendido ou se
deslocava pra outra cidade. Hoj e
em dia tem mais recursos o
Estado dá.

A prefeitura de Barra Mansa er
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muito fraca, num tinha renda,
renda boa mesmo era da
siderúrgica né!?

Era muito fraco tudo naquela
época. Tudo era muito dificil, o
Estado tinha pouco dinheiro. Ai a
companhia veio pra cá e melhoro
muito. Tudo era administrado
pela CSN.

Fonte: Elabora pela autora com base nesta pesquisa.

Conforme se pode observar no comparativo entre o modelo e o empírico apresentado

no quadro, a aplicação do modelo de gestão fordista tanto na CSN quanto na construção do

município de Volta Redonda, desde o seu inicio ainda como vila operária, se manteve

totalmente relacionada como pode ser percebido.

Para explorar cada ponto desta analise, inicialmente temos um modelo de gestão

dentro dos moldes fordistas, onde a CSN apresentou inicialmente um modelo democrático de

gestão, alinhado a sua estratégia de implantação da Usina e em paralelo a construção de uma

cidade modelo, planejada e estruturada dentro do modelo fordista. Devido a mudanças

políticas promovidas pelo Estado, aproximadamente na década de 1960, novos rumos são

dados a forma de controle exercido pela CSN. Enfatizado pela mudança de diretoria, deixando

assim vir à tona toda sua centralidade, controle e forma rígida de gestão pautada na máxima

da produtividade e hierarquia verticalizada que resultam em diversas mudanças internas com

claras repercussões externas, como demissões, piora no atendimento médico-hospitalar,

rispidez por parte da CSN com funcionários e população, entre outros.

A luz desta analise, vemos que inicialmente na década de 1940 quase nada havia na

cidade, senão uns poucos agricultores e um lugar antes desconhecido, posteriormente começa

a surgir uma cidade rigorosamente organizada dentro dos moldes fordista, desde a construção

da Usina até cada bairro estrategicamente planejado, de acordo com a escala hierárquica dos

funcionários da Usina, sendo os bairros mais próximos dela destinados aos níveis mais altos e

os mais distantes destinados ao chão de fábrica. Aqueles que não eram trabalhadores da CSN

ficaram a margem desta "cidade", restando lhes a periferia. A cidade é construída a total

semelhança de sua geradora e sua forma de gestão é totalmente estendida à cidade. O objetivo

era construir uma cidade e sociedade que acolhesse a altura o maior empreendimento nacional

até então, para isso tudo devia correr exatamente conforme planejado pela comissão de
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engenheiros norte-americanos. Respeitando o modelo os funcionários deveriam ser semi

qualificados, receber todo o subsídio para que pudessem trabalhar com a máxima

produtividade possível, afinal o sistema é de produção em massa e a produtividade deve ser

mantida, deveriam receber direcionamento preciso para que não houvesse intervenção por

parte dos funcionários, pois sua função é executar a tarefa, para que não ocorressem

interrupções e diminuísse a produtividade. A CSN seguiu a risca o modelo, ofereceu tudo

àquilo que julgava merecer os funcionários, para que não houvesse discórdias entre patrão e

empregado, e isso impactasse na produção, forneceu moradia, saúde, educação, lazer.

Certa de toda sua hegemonia, a Companhia Siderúrgica Nacional administrava

subsidiada pelo Estado, usina e cidade de forma independente, a gestão assim como a

organização era continuada, não sofria nenhuma interferência da população ou de Barra

Mansa, a qual o então povoado de Santo Antonio pertencia, seja por questões políticas ou de

recursos. Todo o assistencialismo prestado a população era de responsabilidade da CSN

juntamente com o Estado de Bem-Estar Social, também executado na época. Vale ressaltar

que somente os funcionários da CSN, e seus filhos e esposa, tinham direito a gozar de tais

privilégios, ou seja, os agricultores, comerciantes e outros ficavam a excluídos deste sistema.

Concluindo o sistema assistencialista da época, vigorado no povoado de Santo Antônio e

continuado durante a emancipação de Volta Redonda não assistia a todos.



7 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

As limitações do trabalho se concentraram na falta de informação estruturada sobre o

tema abordado. A própria Prefeitura juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e o

Conselho Municipal de Saúde, que são os principais órgãos, e a CSN desconhecem ou não

tem funcionários capacitados que tenham conhecimento da história da saúde de Volta

Redonda nas décadas iniciais da construção da cidade. Nenhum dos órgãos relacionados à

saúde de Volta Redonda soube informar o que se busca a. Não há registros e fontes

bibliográficas que se possa pesquisar, pois toda bibliografia encontrada se refere à história de

Volta Redonda de maneira geral ligada a industrialização, não sendo encontrado nada

especifico na área de saúde. Até mesmo as referencias bibliográficas utilizadas no

levantamento da literatura foi trazido da biblioteca da Fundação Getúlio Vargas.

Devido à falta de registros sobre o tema, optou-se por fazer pesquisa de campo e

entrevistas para que se pudesse explorar da melhor fonna o assunto, no entanto, ao longo da

pesquisa foram encontradas algumas pessoas dispostas a contribuir, mas infelizmente não

tinham as informações solicitadas e necessárias ao trabalho. Mas foi em meio a muita bt

que se encontrou a fonte de pesquisa que serviu de base para o trabalho. Outro fator limit,

é que não pude colher as informações por outros pontos de vista, devido ao fato de ter

encontrado uma fonte apita a fornecer as informações que se buscava.

A pesquisa é de natureza descritiva, de tal modo que se buscou descrever com a maior

fidelidade os dados obtidos através do método de História de Vida utilizado na meSlna.



""8 PROPOSIÇOES PARA NOVOS ESTUDOS

Poderia ser realizada uma pesquisa comparando outros fatores/traços das prelnissas do

modelo fordista com o modelo visualizado pelos entrevistados. Recomendaria ainda que se

verificasse a aplicação do modelo em outras áreas além da saúde, como o planejamento

urbano por exemplo.

Pesquisar porque há tanta falta de informação nos órgãos competentes de uma cidade

que hoje é considerada uma das cidades que mais se investe em saúde no Brasil e que na

época foi planejada para ser uma cidade modelo no país.

A realização de mais pesquisas na área poderia contribuir de um arcabouço teórico-

histórico, mais rico sobre Volta Redonda.
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"-lO APE DICES

"APE DICE I - E TREVISTA I COM O SENHOR DANIEL DIAS.

1. Sr. Daniel quanto tempo o Sr Trabalhou na CSN?

Ah! Só na carteira (enquanto ele foi buscar a carteira fiquei conversando com sua
acompanhante Marilza. Foram 26 anos trabalhando na CSN de 1943 a 1969).

2. Em qual área o Sr. Trabalhou?

No acidente de trabalho, dentro do hospital.

3. O período todo foi dentro do hospital?

Foi dentro do hospital ( enquanto conversávamos ele me mostrou seus documentos e a
carteira de trabalho, ele.nasceu em de novembro de 1911).

4. Onde o Sr. Nasceu?

Em Bom Jardim, perto de Friburgo.

5. aquela época vieram muitos trabalhadores de fora para Volta Redonda?

Vieram muitos mineiros, veio em massa.

6. Como a CS alojou todos esses trabalhadores?

Arranja a barraco, lá no escritório central fazia barraco de fora a fora, como se fosse uns
acampamentos.

7. Ond'e fica am localizados?

Lá no errado.

8. En ão a pr·meiras construções foram feitas no Aterrado?

Foi a ·me·ra foi o alto forno, depois a cearia, mais tarde foi atingindo pra lá... A laminação
pra lá...

9. o· ,
o a e argas ...

Foi Ge ,. argas (enquanto isso achei na carteira que ele começou a trabalhar na CSN
em6 / 9 na Di isão de Pessoal) ele disse: vê aí quando que eu entrei. ..

Ia. o e argo várias lá dentro várias vezes ...
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,
E troquei (obs. Todas na área administrativa do hospital) auxiliar de escritório ... o hospital
pertencia a CSN.

11. Na época que o hospital da CSN foi fundado, mais ou menos em 1942, então ... tinha só o
hospital de CSN aqui na cidade? Todos que moravam na cidade eram atendidos nele?

Só tinha o hospital de CSN, uns eram atendidos em Barra Mansa, internavam na Santa Casa
de BM ... Funcionários da Companhia internavam aqui, tinha uma enfermaria grande, todo o
pessoal da CSN ficava no hospital da CSN.

12. E quem não era?

Ia fora, pra Barra Mansa Santa Casa.

13. Mas a maioria da população trabalhava na Companhia?

Trabalhava, e ia para o hospital da CSN, era grande o hospital, era pouca gente que não
trabalhava lá.

14. Quem não trabalhava na CSN fazia o quê?

Era agricultor, comerciante ... Ahh tinha muita empreiteira.

15. A empreiteira estava ligada a Companhia?

Mas o hospital não atendia empregado da empreiteira, só da Companhia.

16. Só depois da emancipação da cidade é que teve hospital público aqui?
,
E que atendia todo mundo.

17. Fora o hospital da CSN, tinha algum posto médico, algo assim?

Tinha posto médico particular, eu filho tem consultório na 33, ele é cardiologista, ele é bem
maduro.

18. A Rosa (nora do Sr. Daniel) estava me falando que tinha muitas enfermeiras americanas
que vieram de fora pra trabalhar no hospital, os médicos eram de onde?

Eram daqui, brasileiros mesmos, vieram contratados de fora.

19. As enfermeiras iam às casas das pessoas? Como era o tratamento?

No principio da rua 33, o prédio era o prédio das enfermeiras, hotel das enfermeiras, depois
hotel de engenheiro, depois hotel de funcionários, cada hotel era uma especialidade ali na 33.

20. O atendimento era separado homens e mulheres?

Era separado, primeiro hotel de moças e mulheres, mas tudo pertencia a CSN, atendia cá, mas
quando era caso mais grave mandava pro hospital, eram ambulatórios, um atendia homem, o
outro mulher, o hospital também atendia muita gente.
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21. O hospital foi sempre no mesmo lugar?

Foi, foi sempre ali, primeiro era um barracão.

22. E como era o atendimento?

o funcionário vinha com a carteira assim e trazia um bilhetinho do chefe dele para ser
atendido. Atendia e devolvia o doente para onde trabalhava. Dava consulta e mandava pro
trabalho de novo. Depois que atendia dava remédio, voltava pro trabalho.

23. E se tivesse passando um mal grave?

Aí dava licença, o medico dava licença.

24. E quando era a família do trabalhador?

Atendia também.

25. Era só ir lá e se apresentar?

Trazia a carteira do marido, a recomendação do marido para atender. Era tudo fichado, era só
ir com a carteira de trabalho.

26. Tinha especialista para atender a população lá dentro do hospital?

Tinha de tudo, fazia operação, tinha especialidade em tudo. O hospital era muito bom.
Atendia a todo pessoal da CSN.

o funcionário tirava licença e quando estava bom o médico dava alta e voltava a trabalhar,
enquanto tava doente ele atendia. Todos os funcionários tinham ficha, acho que era 70 a 80
mil fichas, um fichário grande, todo vida do 'cara' estava escrita ali, tudo por número.

27. Em 1950, quando havia mais habitantes, a Companhia crescendo, o hospital suportava
atender todos?

Foi preparado melhor né, antes era de madeira, a construção mesmo veio bem depois.

28. E depois da emancipação, mudou muita coisa?

Mudou nada, mesma coisa, mesma coisa até hoje.

29. Naquela época a CSN fazia tudo?

Fazia, o comércio era particular tinha 2 ou3 farmácias fora, mas a CSN tinha a farmácia dela,
o remédio era muito mais barato. (obs. Era um valor simbólico)

30. Posto médico da CSN existia?

Existia, lá dentro da usina tinha uns 3 ou 4 postos lá, os postos eram destinados a qualquer
mal. .. Fazia e ele voltava pro trabalho.

31. Depois da emancipação, o Sr. acha que expandiu o atendimento?
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mesma coisa, a médica eram os mesmos. No hospital (da CSN)
trouxe de tudo de fora, Rio, São Paulo, Minas, de tudo lugar.
ra cá, enfermeira.

asa?

~ atendia, tinha três médicos no pronto socorro dentro do hospital,
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"PE DICE 2 - E TREVISTA 11COM O SENHOR DANIEL DIAS.

1. aquela época, na década de 40 como o senhor percebia a forma de condução da
administração da CSN, tanto da cidade quanto da saúde? Era centralizada, uma administração
autoritária? Como que o senhor pensa, acha que era?

A administração do hospital era muito boa e liberada, tinha 3 médicos jóias, trabalhavam e
atendiam todo mundo com caridade, como um médico de e ser. Depois foi um diretor novo
pra lá e nós saímos de lá, ele dizia "essa cozinha ta imunda mas eu não sou cozinheiro! Ele
chegou pra dirigi o hospital, mas era um boçal muito grande foi a CSN que contratou ele.

2. E por que o senhor acha que mudou a administração do hospital?

Não sei por que política né! Sujeito lá de cima tem os seus afilhados né!

3. Mas o senhor acha que ela administrava com autoridade? Era centralizada mandava em
tudo ou era democrática?

Era muito democrática, muito boa a administração depois foi mudando e fico uma ditadura
danada, no princípio era mais democrática depois foi mudando esse vizinho aqui era chefe do
auto-fomo (vizinho do lado esquerdo) era da admini tração sujeito muito bom, delicado,
atendia muito bem eu trabalhava na casa de força atendia muito bem pessoal de lá, depois
me tiraram de lá.

4. E a administração democrática durou até mais ou menos quando?

Duro um bocado de tempo, quando eu sai foi por causa do diretor que chego lá que era
ditador gro so zanguei com ele e sai, ai aposentei. Dr. Ozório era uma pessoa muito boa,
educado tra a a bem todos da usina, ele fico doente e saiu. Ele era da administração da saúde.
Tinha um e iço no escritório central, só pra atende doente, pessoal da usina, chegava lá
atendia fazia con u ta depois disso que entro a administração ruim, ditador danado.

5. O senhor acha q a CS foi muito influenciada pela ditadura?

Não, CSN sempre foi independente né!

6. Porquê o senhor acha que a CS adotava esse modelo de administração da saúde, primeiro
democrática depois centralizada?

Tinha 3 médicos no pronto-socorro que atendia todo mundo muito bem, com a saída daqueles
médicos pioro muito a situação do hospital, veio um diretor muito grosseiro que brigava e
pioro muito o hospital.

7. as essa mudança o senhor acha que teve algum motivo, foi por algum fator?

Veio um diretor novo, sujeito grandão, grosseiro toda vida ele que atrapalhou. A política é
assim né!
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8. A CSN administrava de forma democrática e depois passar pra uma forma mais
centralizada?

Depende da chefia em cima, quando é delicado é democrático, quando é um grosseiro
administra grosseiramente, muda tudo.

9. Como as pessoas da cidade aceitavam esse modelo de gestão que a CSN tinha tanto no
hospital quanto na cidade?

A população chegava no escritório central e sentava tudo assim e depois ia de um em um
visitando parentes isso e aquilo, quando o porteiro era delicado atendia todos quando era
grosseiro atendia grosseiralnente, tinha um "pretão" lá que era grosseiro só você vendo, coisa
horrorosa, se juntasse 10, 15, 20 pessoas pra visita parente no hospital, ficava assim, chegava
Ih, 2hs entrava. O porteiro do hospital era muito bom sujeito delicado, tiraram ele ai botaram
um sujeito "pretão" lá grosseiro.

1O. Quando começo a mudar o tipo de gestão saiu muita gente e entro outras pessoas?
,
E, troco muita gente, a população não mandava nada na siderúrgica, não tinha outro jeito,
aceitavam numa boa.

11. A população gostava da forma de administração da CSN?

Sujeito chegava era da companhia, se o sujeito não era da companhia atendia né, ai ficava
feliz, um parente que está internado, um irmão, um amigo, então ia visitar e eram bem
tratados, lá dentro do hospital era bem tratado, então eles aceitavam né.

12. Era bom pra cidade a forma como a cidade governava?

A cidade nunca teve influência nenhuma na CSN, a cidade era uma coisa, a siderúrgica era
outra, prefeito era outro ainda, então o prefeito não tinha influência nenhuma na usina, a usina
era independente, ela resolvia tudo sozinha, fazia tudo sozinha, a prefeitura não tinha
influência nenhuma nem Barra Mansa não tinha influência.

13. Naquela época que não tinha um poder da prefeitura aqui, a população aceitava a forma de
administração dela? E na opinião do senhor?

Bem, não tinha quase nada na cidade, pouca gente, não tinha comércio, não tinha hospital,
não tinha nada, do jeito que ela fazia tava legal.

14. O modelo da saúde gerenciado pela CSN naquela época era melhor do que hoje em dia?

Era melhor porque na época tinha 3 médicos bons, eles saíram e não vieram outros substitutos
iguais. Ai piora muito né!? Nós chegamos aqui o aterrado era buraco de fora a fora, tinha uma
companhia aqui que tirava terra, fazia tijolo, pra faze telha e mandava pro Rio, então tirava
barro ali, perto da linha tinha fabrica de tijolo e de telha, então fez buraco de 5 à 6 metros, o
Sávio Gama chegou, tomou conta da cidade e mando aterra aquilo tudo, começo a enche
caminhão com terra, vinha e despejava, até aterra tudo e vira aterrado, da linha até no rio,
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15. O modelo de saúde Pra população, o senhor acha que é melhor hoje em dia?

população hoje é dirigida pelo estado, pela prefeitura, hoje o estado da mais assistência, e
naquela época só tinha a CSN, quem não era da CSN tinha dificuldade de ser atendido ou se
deslocava pra outra cidade. Hoje em dia tem mais recursos, o estado da.

16. Mas na época, a forma de administração que ela tinha, era boa? Por que na época era
comum a forma dela administrar, o senhor acha que em outros lugares a forma de
administração era parecida?

Era boa, eu não conhecia, eu saia muito pouco daqui. Eu saia pra Resende, visitar um amigo
general médico que tinha lá, pegava ele lá e vinha passear e voltava lá e largava ele lá, não
parava em Resende, na faculdade que tinha lá, Escola de Engenharia de Resende. E lá de onde
eu vinha lá em Minas, onde eu morava em Jequitibá, era um lugar pequeno, não tinha
administração nenhuma, nem prefeitura tinha nem nada, era muito fraco tudo naquela época.
Tudo era muito difícil, o Estado tinha pouco dinheiro. Ai a companhia veio pra cá e melhoro
muito.

17. Em Barra Mansa que tinha prefeitura e tinha uma forma de administração mais
governamental, era fraco?

Era muito fraco, prefeitura de Barra Mansa era lTIuito fraca, num tinha renda, renda boa
mesmo era da siderúrgica né!?

18. Volta Redonda como distrito de Barra Mansa, Barra Mansa dava alguma assistência aqui?

Dava nada não, Barbará que era Barabará vivia numa pindaíba danada.


