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agora não contente querem privatizar o 

conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só à 

humanidade pertence”.  

(Privatizando, Bertold Brecht, 2007) 



 

 

RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as relações estratégicas entre a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) e sociedade de Volta Redonda/RJ no período de 1990 a 1993, 

época de privatização da empresa, com enfoque à redução dos movimentos populares, sociais 

e sindicais pós-privatização. Em relação aos procedimentos metodológicos, os dados foram 

coletados a partir de (1) pesquisa documental; (2) entrevistas; e (3) observação participante. A 

análise dos dados foi realizada a partir dos procedimentos teórico-metodológicos da análise 

crítica do discurso de Norman Fairclough, a partir de uma vertente de prática social.  Esta 

pesquisa é importante porque analisou a influência das estratégias de privatização na redução 

dos movimentos que buscam dar voz, identidade e igualdade à sociedade, além de demonstrar 

a importância de se considerar os intervenientes de “não-mercado” ao estudar estratégia 

empresarial. Além de coleta de documentos no arquivo central da CSN, acervo da Cúria 

Diocesana e documentos fornecidos por dois dos entrevistados, foram realizadas dez 

entrevistas com atores importantes para o campo da pesquisa, que em análise preliminar, 

evidenciaram três ordens de discurso: sendo inicialmente tida como CSN “mãe”, como 

provedora da cidade, posteriormente como CSN “gargalo” da economia, quando desejam 

legitimar sua privatização, e por último como CSN privatizada, representando a relação atual 

da empresa com a sociedade. Tais discursos foram utilizados para legitimar os interesses 

governamentais de cada fase, sendo que o processo de privatização da siderúrgica concentrou-

se principalmente no discurso de CSN “gargalo” e problema social, ressaltando a utilização de 

estratégias sociais, soft power e hard power, com os atores de não-mercado da CSN, visando 

a naturalização da privatização e consequentemente redução das movimentações sociais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: privatização; estratégia; neoliberalismo; globalização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the strategic relations between the steelmaker Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) and the people of the city of Volta Redonda, in the state of Rio de Janeiro, 

during the period from 1990 to 1993, in which the company was undergoing a privatization 

process, focused on the weakening of social movements and unions after it was finished. The 

data were collected from (1) documentary research; (2) interviews; (3) and participant 

observation. The data were analyzed through use of the theoretical-methodological 

procedures developed from the critical analysis of Norman Fairclough, especially the social 

practice aspect. The importance of this study lies in the fact that it analyzed the influence of 

the privatization strategies on the weakening of movements that seek to give voice, identity 

and equality to society, in addition to demonstrating how important it is to consider “non-

market” intervention when studying business strategy. Besides the documents collected from 

CSN headquarters, Volta Redonda’s Diocesan Curia and those provided two of the 

interviewees, ten interviews were conducted with people of interest to the research field. 

These interviews, in a preliminary analysis, revealed three different discourses: CSN as a 

“mother”, or provider for the city, later CSN as an economic “bottleneck” during the period it 

wanted to legitimatize the privatization, and last, the privatized CSN, representing its current 

relation to society. Those discourses were used to legitimize the governmental interests during 

each phase of the process. During the privatization process, the focus was on CSN as an 

economic “bottleneck” and social problem, highlighting the usage of ‘soft power’ and ‘hard 

power’ social strategies by “non-market” actors, trying to make the privatization process into 

something natural and therefore weakening social movements. 

 

Key Words: Privatization; Strategy; Neoliberalism; Globalization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Situando o estudo 

 

 Até 1929 a economia brasileira era constituída basicamente pelo poder da política do 

café com leite, com grandes fazendeiros dos estados de São Paulo e Minas Gerais. O Brasil 

destacava-se principalmente pela agro-exportação, liderada pelo café (FURTADO, 2005; 

ZAMBERLAN et al., 2010).  

Porém, sendo o café o produto que mais gerava lucro, foi inevitável impedir uma crise 

de superprodução, porquanto o país tinha grande disponibilidade de mão-de-obra e terras para 

cultivá-lo. Todavia, os fazendeiros não desejavam reduzir suas margens de lucro com a queda 

do preço do produto gerada pela sua alta oferta. Recorreram, portanto, ao Governo Federal, 

que iniciou uma política de protecionismo ao preço do produto, envolvendo compra do 

excedente da produção até a desvalorização da moeda nacional (ALENCAR; CARPI; 

RIBEIRO, 1979; FURTADO, 2005; ZAMBERLAN et al., 2010). 

Entretanto, tais medidas tornaram-se insustentáveis com o passar dos anos, 

principalmente com a crise mundial de 1929. Assim sendo, com a redução da exportação 

advinda da grande depressão e com a depreciação da moeda nacional, que impossibilitava 

grandes importações, o Brasil se viu necessitado de iniciar um processo de expansão da 

produção de bens de capital para o mercado interno, a qual culminou em ruptura com a 

hegemonia cafeeira e início do processo de estímulo à industrialização brasileira durante o 

governo de Getúlio Vargas - 1930 a 1945 (ALENCAR; CARPI; RIBEIRO, 1979, ALVES, 

2001; FURTADO, 2005; ZAMBERLAN et al., 2010). 

  O cenário pós 1930 demonstrou a necessidade da mudança do perfil do Brasil de agro-

exportador para urbano-industrial. Era necessário desenvolver-se, e uma das estratégias para 

este “desenvolvimento” foi a criação de diversas empresas para fomentar a industrialização e 

criar um novo trabalhador brasileiro (ALVES, 2001). 

Dentre as empresas criadas para o “desenvolvimento” do Brasil estava a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), instalada em Santo Antônio de Volta Redonda, distrito de Barra 

Mansa, em 1942. Concomitantemente com a construção da siderúrgica foi projetada também 

uma cidade operária para abrigar as pessoas que vinham de diversas partes do Brasil para 

trabalhar na indústria.  Os operários eram alojados pela empresa de acordo com sua posição 

hierárquica dentro da mesma, realizando uma hierarquização geográfica e social (ALVES, 

2001; BENTES; COSTA, 2012; PALMEIRA, 2012).  
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Com a propagação da construção da siderúrgica houve um grande aumento da 

migração de pessoas do campo para a cidade em busca de emprego. Porém, com o 

encerramento da construção da mesma, várias pessoas ficaram desempregadas e não tinham 

como voltar para o campo, gerando marginalização destes e a criação de favelas, visto que 

aqueles que não trabalhavam na CSN não tinham as benesses da “família siderúrgica”, 

vivendo assim em condições sub-humanas e deficitárias, sem condições de vida dignas, 

saneamento básico e infraestrutura (MOREL, 1989; PALMEIRA, 2012). 

A marginalização e exclusão daqueles que não trabalhavam na siderúrgica demonstra 

o lado obscuro do desenvolvimento e da modernização, que privilegia as grandes corporações 

e que tudo mercadifica com vista ao des-envolvimento . Assim, com o término da relação 

empregatícia, mercadificação do trabalho, é cessado também todo e qualquer envolvimento 

social com os trabalhadores e com a sociedade (PORTO-GONÇALVES; QUENTAL, 2012). 

Ao retirar o trabalhador do campo criava-se a ilusão nos mesmos de um trabalho melhor e de 

um país melhor, no entanto, eles não eram preparados para o serviço da indústria e ao irem 

para outra cidade os mesmos não tinha sequer condições de voltar para o campo, preferindo 

permanecer em condições precárias a fim de conquistar o dito desenvolvimento e 

modernização difundidos a época (ALVES, 2001; BENTES; COSTA, 2012; PALMEIRA, 

2012).  

A baixa escolaridade e simplicidade típicas daqueles que vinham do campo e do 

interior facilitava o domínio e controle por parte da empresa. Os operários sujeitavam-se aos 

ditames da siderúrgica, confiantes em uma condição de vida melhor. Consequentemente, data-

se anteriormente ao ano de 1984, ano da primeira greve dos operários da CSN, poucas 

movimentações contra a siderúrgica. Em 1978 trabalhadores da construção civil, de 

empreiteiras da siderúrgica, mobilizaram-se mediante uma greve reivindicando melhor 

qualidade da alimentação fornecida pela empresa, no entanto, não foram registradas greves 

por parte dos operários da CSN. Tal fato pode ser explicado pela repressão que existia dentro 

da siderúrgica e controle da cidade-operária, além da ideia de “família siderúrgica” e CSN 

“mãe”, que alienavam a sociedade (MOREL, 1989; MOREL 2001; GANDRA, 2009; 

PALMEIRA, 2012).  

Com o passar dos anos, o perfil dos trabalhadores da CSN foi se modificando, os 

filhos dos operários receberam escolaridade, muitas vezes superior à dos pais, e melhor 

instruídos começaram a questionar o poder da indústria para com os seus empregados. Ao 

ingressarem na CSN, buscavam os seus direitos como trabalhadores e sociedade, fomentando 
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assim diversas greves e movimentações populares para reivindicar melhoria das condições 

trabalhistas e socais (GANDRA, 2009; BENTES; COSTA, 2012; PALMEIRA, 2012).  

Essas reivindicações eram amparadas pela Igreja Católica, signatária da Teologia da 

Libertação, que formava lideranças para o sindicato, movimentações populares e sociais, 

buscando dar vozes àqueles marginalizados pela cidade operária e libertação para aqueles que 

na indústria trabalhavam, principalmente mediante as Comunidades Eclesiais de Base - 

CEB’s (GRANDRA, 2009; COSTA; ZANGELMI; SCHIAVO, 2010; MOREIRA, 2012). 

Dentre as greves destaca-se, a primeira que aconteceu em 1984, a de 1988 - de maior 

repercussão pela invasão do exército e morte de três operários -, e a de 1990, que foi 

considerada a maior greve de ocupação da CSN, porém também a sua maior derrota com a 

demissão de diversos operários sem conseguirem o que reivindicavam. Volta Redonda era 

conhecida pelas magnitudes das manifestações que aconteciam na cidade (PACHECO, 2002; 

PEREIRA, 2007; GANDRA, 2009).  

Em 1990 o Brasil vivia uma nova etapa política de troca de governo e posicionamento 

frente à economia mundial, uma nova fase de modernização, imposta como “necessária” para 

o desenvolvimento e enquadramento brasileiro na economia mundial. A globalização mundial 

requeria das empresas maior competitividade e lucratividade para sobreviver no mercado. 

Para atender as exigências da globalização o Estado modificou sua posição de Estado 

desenvolvimentista para Estado liberal, passando a defender a liberalização do mercado, 

privatizações, redução das políticas sociais e não intervenção estatal (NORONHA, 2009; 

BIONDI, 2014; SAWAYA, 2014). 

 Com a posse de Fernando Collor como presidente do Brasil em 1990 o projeto 

neoliberal tomou espaço, dando início a diversas privatizações, conforme era previsto em sua 

política de governo. Dentre as empresas a serem privatizadas estava a CSN, considerada 

estratégica para o seu governo por ser a maior indústria siderúrgica da América Latina e por 

sua característica de fortes movimentações sindicais e sociais (GRACIOLLI, 2007; BIONDI, 

2014). 

No entanto, grande parte da sociedade não era a favor a tal privatização, houve 

diversos movimentos contra este processo, envolvendo principalmente o sindicato, igreja 

católica e a sociedade em geral. Dentre estes, destacam-se a greve de 1990 e o movimento 

“abraço à CSN” - onde a população se uniu ao redor da siderúrgica de mãos dadas para 

“abraçá-la” em manifestação contra o processo, porém sem grande repercussão e sucesso. A 

privatização “deveria” acontecer a qualquer custo (GRACIOLLI, 2007; PALMEIRA, 2012). 
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Após o impeachment do presidente Collor em 1992, seu vice, Itamar Franco, tomou 

posse e deu continuidade ao projeto de desestatizações, privatizando a Companhia Siderúrgica 

Nacional em 1993. Com isso, Volta Redonda, que era conhecida por grandes manifestações, 

após a privatização, calou-se ao poder da grande indústria, uma vez que, com o aumento do 

nível do desemprego gerado com a privatização e ações desenvolvidas pela empresa privada, 

as greves não mais aconteceram, o sindicato transformou-se em um sindicato de “parceria” e 

a cidade se vê dependente da grande siderúrgica (PEREIRA, 2007; GRACIOLLI, 2007; 

PALMEIRA, 2012). 

 

1.2 Problema de Pesquisa e Suposição 

 

Após estudo sobre o tema e observação pessoal, constatei que com o passar dos anos 

as  movimentações por parte dos sindicatos, igreja e sociedade (atores de não-mercado) contra 

as ações da CSN reduziram, e  que tais reduções deram-se principalmente após a privatização 

da Companhia Siderúrgica Nacional, o que motivou-me a questionar: A CSN utilizou de 

relações estratégicas com seus intervenientes de “não-mercado” para legitimar sua 

privatização? Se sim, como? Entendo que tal questionamento ajudará a descobrir o motivo da 

redução de tais movimentos com o passar dos anos e se a privatização da CSN a influenciou.  

A suposição que norteia este estudo é que a redução dos movimentos se deu pela 

utilização da privatização da CSN como estratégia política e ideológica do governo a época e 

que havia interesses por detrás da “modernidade” propagada.  

 

1.3 Objetivos do trabalho 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as relações estratégicas entre a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a 

sociedade de Volta Redonda/RJ no período de 1990 a 1993, com enfoque na redução dos 

movimentos populares, sociais e sindicais. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Discutir a estratégia de instalação da CSN em Volta Redonda e os problemas sociais 

acarretados pela mesma; 
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 Ressaltar a participação da Igreja Católica mediante as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEB’s) e Teologia da Libertação; 

 Analisar a relativa redução dos movimentos sociais, sindicais e populares durante o 

período de privatização e suas possíveis causas; 

 Acentuar aspectos inerentes ao neoliberalismo e suas consequências para a cidade e 

região mediante a privatização da CSN. 

 

1.4 Justificativa 

 

Esta pesquisa foi motivada pelo olhar crítico da perspectiva de administração, 

portanto, olhar para a grande indústria que perpassa a cidade de Volta Redonda, os diversos 

problemas sociais e ambientais gerados pela mesma, o histórico de lutas sociais, privatização, 

e o calar das grandes vozes questionadoras, sem aceitar o discurso hegemônico. Tais 

observações fizeram surgir este trabalho, que visa estudar as relações estratégicas entre a CSN 

e a sociedade de Volta Redonda, durante o período de 1990 a 1993, a partir do olhar da 

Gestão Estratégica.  

Acredito que ao estudar o campo administrativo devemos considerar a empresa e seu 

entorno, visto que, diferentemente dos estudos realizados em outros campos da ciência, como 

por exemplo, na medicina, onde se consegue isolar o objeto estudado, na administração este 

isolamento não é possível. Posto isso, debrucei-me sobre o estudo das relações estratégias 

entre a  CSN de Volta Redonda e a sociedade durante o período de privatização da siderúrgica 

(1990 a 1993).  

Ademais, autores como Faria (2007) e Mascarenhas, Zambaldi e Moraes (2011) ao 

tratar de relevância e rigor em pesquisas acadêmicas fizeram-me refletir sobre importância e 

impactos dos estudos produzidos e entregues à sociedade. Portanto, este trabalho justifica-se 

por entregar não somente um estudo realizado com rigor metodológico, mas principalmente 

com relevância para o campo, refletindo o saber como prática. Destarte, cumpre salientar que 

especialmente o campo de estudos empíricos em estratégias de não-mercado não é facilmente 

encontrado (RUFIN; PARADA; SERRA, 2008). Assim, esta pesquisa também faz-se 

importante por tratar relações estratégicas entre empresa e sociedade com foco nos atores de 

não-mercado.  

Em relação ao objeto de pesquisa tratado neste estudo, grande parte das pesquisas 

anteriores limitam-se a estudos da privatização sobre o olhar relação capital e trabalho, sem 

considerar as relações de não-mercado que podem ter contribuído para as consequências da 
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privatização (ALVES, 2001; GANDRA, 2009; ASSIS; LUSTOZA, 2013; LIMA, 2014) . 

Sendo, em sua maioria, focados nas sequelas da privatização, e pouco a respeito das possíveis 

causas, gerando uma lacuna teórica (FERREIRA, 2012; CANTAMESSA; VIEIRA, 2013). 

Deste modo, essa pesquisa pretende contribuir com a academia ao olhar a privatização da 

CSN sobre outra perspectiva, sobre o olhar da estratégia de não-mercado.  

Ademais, muito tem-se argumentado a respeito da importância de formar profissionais 

em administração críticos e reflexivos, que não se importem somente com o crescimento 

econômico da empresa, mas também com o social, humano e ambiental, preocupados com os 

interesses dos acionistas sem deixar de levar em consideração o interesse coletivo (ABREU; 

ARMOUND-DE-MELO, 2009; LOURENÇO; TONELLI; MAFRA, 2010). Portanto, essa 

pesquisa do ponto de vista gerencial, justifica-se ao corroborar a importância de se levar em 

consideração fatores sociais, humanos e ambientais nas decisões estratégicas empresariais. 

Procuro demonstrar, por meio de análise de fatos, as consequências de se tomar decisões 

pautadas somente em relações de mercado, em fatores econômicos, deixando o fator humano 

à margem, com vista à acumulação de capital a qualquer custo. 

Creio que essa pesquisa seja socialmente importante porque estudou a influência das 

estratégias de privatização na redução dos movimentos sociais, populares e sindicais que 

buscam dar voz, identidade e igualdade à sociedade, além de demonstrar a importância de se 

considerar os intervenientes de “não-mercado” ao estudar estratégia empresarial. Ademais, do 

ponto de vista da ciência, este trabalho é importante, pois poucos são os estudos que 

envolvem esta temática, sobretudo em torno dos impactos gerados pela CSN no âmbito local 

e sua relação com o ambiente institucional.  

 

1.5 Delimitação da pesquisa 

 

A presente pesquisa delimita-se ao estudo das relações estratégicas entre a 

Companhia Siderúrgica Nacional – CSN de Volta Redonda e a sociedade de entorno no 

período de 1990 a 1993, quando iniciou-se o processo de privatização, perpassando pelo 

período de instalação da empresa na cidade, e um breve olhar para a relação atual entre 

empresa e cidade.  

Não considero o resultado deste trabalho como verdade inquestionável, cada evento 

deve ser estudado como único, portanto, os resultados deste estudo limitam-se ao ambiente 

pesquisado, não sendo conhecimento universal como a literatura hegemônica busca defender.  
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Procuro despertar uma leitura crítica da gestão estratégica além da ideia de “mercado”, 

das relações estratégicas entre empresas e sociedade, o lado obscuro do neoliberalismo e da 

modernidade (BARLEY, 2010; BARON, 2010; ABDALLA, 2014; FARIA; ABDALLA, 

2014a; FARIA; ABDALLA, 2014b; DOH; MCGUIRE; OZAKI, 2015; ABDALLA, 2016). 

Acredito que o “des-cobrir” o lado obscuro da modernidade demonstre consequências comuns 

em outros ambientes e sociedades, mas não cabe generalizar tais conclusões.  

 

1.6 Estrutura do documento 

 

Para melhor compreensão do leitor construí este trabalho em cinco partes, sendo a 

primeira esta introdução, que apresenta uma breve contextualização da pesquisa, o problema 

de pesquisa, os objetivos deste estudo, justificativas e os resultados que espero alcançar.  

Em seguida, apresento a revisão da literatura, que embasa a proposta deste trabalho, 

desde a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) por incentivos à industrialização 

brasileira, construção da cidade operária e “família siderúrgica”, assim como as 

movimentações populares, sociais e sindicais que aconteceram na cidade, até a privatização 

da siderúrgica, e por último, mas não menos importante, destaco a vertente da gestão 

estratégica que abordo nesta pesquisa. 

Posteriormente, na terceira parte, exponho a metodologia de pesquisa utilizada neste 

estudo, minhas escolhas epistemológicas, tipificação da pesquisa, como foram coletados os 

dados, técnica de análise dos dados, além das limitações metodológicas.  

Na quarta parte, exponho os principais achados e resultados encontrados, a partir das 

entrevistas que foram realizadas e dos documentos analisados. E, por fim, apresento as 

considerações finais, contribuições sociais, acadêmicas e gerenciais, e limitações e 

proposições deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 De um país agrário a um país industrializado 

  

  Anteriormente à década de 1929, enquanto os europeus e norte-americanos elevavam 

as suas taxas de acumulação e lucros com alta capacidade produtiva, o Brasil investia em bens 

de consumo assalariado e servia aos países dominantes com a produção de café. A economia 

brasileira era centrada principalmente na política do café com leite, tendo como os principais 

produtores os estados de São Paulo e Minas Gerais (ALENCAR; CARPI; RIBEIRO, 1979; 

ALVES, 2001; ZAMBERLAN et al., 2010). 

  O café era o produto de maior valor da economia brasileira, dava altos lucros àqueles 

que o cultivavam. Todos que detinham terra queriam produzi-lo, o que culminou em uma 

crise de superprodução. O Brasil chegou a controlar três quartas parte da oferta mundial desse 

produto, destacando-se como um dos maiores produtores e exportadores do café. Porém, tal 

destaque fazia com que os empresários brasileiros achassem que poderiam controlar o preço 

do mesmo mediante altos estoques, sendo apoiados inclusive pelo governo à época 

(FURTADO, 2005). 

  É fato que o aumento da oferta de um produto sem alterações na demanda faz com que 

o preço do mesmo se reduza, e foi isso que aconteceu com a produção do café. Por seus altos 

lucros, era inevitável que a oferta aumentasse, a demanda se mantivesse instável e o preço 

tendesse a reduzir. Mas, os empresários não queriam reduzir seus lucros, recorreram, 

portanto, ao governo brasileiro para que isso não ocorresse. Assim, foram implementadas 

várias medidas em que o governo comprometeu-se a comprar o excedente do café, a 

desencorajar a expansão das plantações e desvalorizar a moeda nacional. A ação não foi bem 

sucedida, pois tal proteção somente fazia com que os empresários produzissem cada vez mais 

do produto (SUZIGAN, 2000; FURTADO, 2005).  

  Em 1929 o mundo entrou em uma grande crise, e a situação brasileira tornou –se ainda 

mais insustentável. Os EUA era um dos grandes compradores do café, entretanto, com a 

grande depressão, a demanda do produto reduziu, afetando drasticamente a situação do Brasil 

que já estava vulnerável (SUZIGAN, 2000; FURTADO, 2005). 
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  Com a retração da demanda exterior, a burguesia cafeeira começou a buscar 

investimentos que lhes proporcionassem ganhos iguais ou superiores aos do café, fomentando 

o desejo pela industrialização brasileira, até mesmo porque com a desvalorização da moeda 

nacional, realizar importações tornou-se inviável pelos altos preços praticados, incentivando a 

industrialização mediante produção de bens de capital (ALENCAR; CARPI; RIBEIRO, 1979; 

SUZIGAN, 2000; ALVES, 2001; FURTADO, 2005; ZAMBERLAN et al., 2010). 

  A tão desejada industrialização brasileira teve impulso na década de 1930 com a saída 

de Washington Luiz do poder e assunção de Getúlio Vargas como presidente do Brasil 

(SUZIGAN, 2000; ZAMBERLAN et al., 2010). O fato de o Brasil já ter investido em portos, 

ferrovias, e desenvolvido a economia mercantil e divisão do trabalho com a produção e 

exportação do café acabou favorecendo tal industrialização (SUZIGAN, 2000; ALVES, 

2001). 

  Vargas ao assumir o poder investiu principalmente na indústria de base, como aço, 

química e cimento, com uma série de medidas de proteção e estímulo ao desenvolvimento 

industrial, estratégia realizada para se manter no poder.  A mudança do eixo econômico 

brasileiro envolveu vários aspectos políticos, econômicos e sociais: crise econômica e forte 

pressão das elites brasileiras. Tomando o Estado para si a responsabilidade de construir todo o 

ambiente institucional que era necessário, típicos de um Estado nacional desenvolvimentista e 

intervencionista (SUZIGAN, 2000; ALVES, 2001).   

  Durante o segundo governo Vargas (1951 – 1954) o Brasil fortificou seus estudos para 

a “saída” do subdesenvolvimento mediante uma Comissão Mista de Estudos (CEPAL/BNDE) 

dirigida por Celso Furtado, entendendo que o desenvolvimento estava em uma estrutura 

“moderna” / industrial. Era “necessário” que o país saísse de sua condição de 

subdesenvolvimento / dependência / economia primário-exportadora (DINIZ, 2009; COSTA, 

2015).  Essa superação do subdesenvolvimento e independência do país estaria na 

industrialização brasileira mediante a substituição de importações. Entretanto, tal fator era 

uma condição necessária para a independência, mas não suficiente (DINIZ, 2009; COSTA, 

2015).  O Brasil continuou dependente do sistema econômico internacional principalmente 

por causa de sua alta dívida externa, e com altas taxas de desigualdades sociais, sobretudo 

entre a região centro-sul e o nordeste brasileiro (DINIZ, 2009; COSTA, 2015).  

  O governo Vargas (1930 – 1945 e 1950 a 1954) foi marcado pelo desejo do 

desenvolvimento econômico mediante modificação do perfil brasileiro, de um país agrário, 

para um Brasil industrializado, urbano e capitalista. Para tanto, diversas empresas foram 
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construídas, e a Companhia Siderúrgica Nacional (doravante CSN) nasceu por meio dos 

esforços em prol dessa industrialização (PALMEIRA, 2012; ASSIS; LUSTOZA, 2013). 

 

2.1.1 Companhia Siderúrgica Nacional – símbolo da industrialização brasileira 

   

  A CSN foi criada em 1941 mediante o Decreto-Lei nº 3002 de 30 de janeiro de 1941 

em Santo Antônio de Volta Redonda, à época distrito de Barra Mansa, como marco da 

industrialização e consequentemente da reforma administrativa e política do Brasil no 

governo Vargas (BRASIL, 1941). A siderúrgica era exaltada como o exemplo de harmonia 

entre trabalho e capital e era associada à grandeza do Brasil. Consequentemente, a cidade de 

Volta Redonda passou a ser o símbolo desta nova era de modernização de trabalho na 

sociedade brasileira, onde se buscou a configuração de um “novo homem”, disciplinado e 

moldado, e uma “nova sociedade”, submissa e passiva (MOREL, 1989; BENTES; COSTA, 

2012; PALMEIRA, 2012). 

  Embora o argumento para definição da localização da siderúrgica no Vale do Paraíba 

tenha sido divulgado como decisão de caráter técnica, econômica e de segurança militar, o 

isolamento da empresa na localidade ajudaria na construção de uma cidade modelo e de um 

“novo homem trabalhador industrial urbano” que Vargas desejava. Além disso, havia 

interesses de ordem política, pessoal e estratégico na definição da localização, visto que o 

estado do Rio de Janeiro tinha como interventor Federal o genro do presidente Vargas, 

Comandante Ernani do Amaral Peixoto (ALVES, 2001; GANDRA, 2009; PALMEIRA, 

2012; ASSIS; LUSTOZA, 2013).  

  Enquanto a cidade era construída, criava-se também na mente dos operários a ideia de 

“libertação”, por meio da demagogia estatal, onde os mesmos eram dominados e colonizados 

internamente, como no ideário de “liberdade” do liberalismo econômico, associada à 

“libertação” da vida difícil e sofrida no campo. Portanto, Vargas era tido como o “pai” dos 

pobres, aquele que “libertou” tal população do meio rural, da vida difícil do campo, e os 

promoveu à modernidade, e a CSN como uma “mãe”, que tudo proporcionava aos seus 

operários, escondendo a relação de dominação e exploração sofrida (CASANOVA, 2003). 

  Para Vargas a construção da CSN no Brasil seria marco de sua campanha de 

modernização brasileira. Portanto, buscaram-se em 1939 recursos junto aos Estados Unidos 

da América para a construção da siderúrgica, que foi concretizado somente em 1942, quando 

os EUA firmaram um acordo de financiamento para a construção da mesma no Brasil, 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/biografias/ernaniamaralpeixoto
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mediante uma troca de interesses, a cooperação militar brasileira e o envio de matérias-primas 

estratégicas (PALMEIRA, 2012).  

  Tal episódio evidencia a dependência do país ao capital estrangeiro e a submissão do 

mesmo aos interesses econômicos internacionais, um tipo de neocolonialismo, dando abertura 

ao posterior avanço do neoliberalismo. Com o aporte financeiro dos EUA continuou-se a 

construção da siderúrgica que iniciou suas atividades em 1946 com a chegada dos 

equipamentos mais pesados após o fim da guerra (PALMEIRA, 2012).  

  Nesse período vieram pessoas de diversos lugares do país para trabalhar na 

siderúrgica, persuadidos pela ideia de desenvolvimento e modernização repercutidos pela 

Rádio Nacional, por meio do programa “Hora do Brasil”, além dos cartazes que eram 

colocados nas cidades, convidando pessoas para trabalharem na CSN. A siderúrgica além de 

fabricar aço produzia um novo trabalhador, “exemplo” de operário para o resto do país 

(PALMEIRA, 2012).  

   Volta Redonda nasceu subordinada à CSN, com a edificação de uma cidade-empresa 

(company town) pela e para a CSN, perfeita para a ideologia de Vargas, materializada na 

modernização capitalista. Essa época foi marcada por um Estado típico keynesiano, Estado de 

bem estar social, com elevados gastos sociais e baseado no pleno emprego (BENTES; 

COSTA, 2012; ASSIS; LUSTOZA, 2013; LIMA, 2014). 

  Com a construção da CSN, o Estado concedia à classe trabalhadora todos os direitos 

sociais, investindo principalmente nos setores da economia que o mercado privado não tinha 

interesse. Fazendo de Volta Redonda modelo de desenvolvimento industrial e de “pleno 

emprego” durante alguns anos (GANDRA,2009; PALMEIRA, 2012). Essa ilusão de “pleno 

emprego” advinha do alto número de empregados que a empresa contratava e a sua política de 

bem estar social colaborava para elevação do domínio, poder e controle da cidade (LIMA, 

2014).  

   Na área central da cidade, ao redor da siderúrgica, foi construída toda uma estrutura 

para receber aqueles que viriam para trabalhar na CSN, com isso a cidade recebeu 

saneamento-básico, hospital, opções de lazer e moradias, financiados pela empresa e de 

acordo com o interesse da mesma, passando de um vilarejo rural para uma cidade industrial, 

onde não havia fronteiras entre cidade e indústria (Figura 01). A CSN ilustra o modelo de 

cidade-empresa, propiciado pela industrialização, que acarretou em uma ilusão de 

“modernização do trabalho” para a sociedade brasileira (BENTES; COSTA, 2012).  

  Por conseguinte, a siderúrgica gerou uma hierarquização espacial da cidade conforme 

o modelo da indústria, acompanhando o padrão dos Estados Unidos, ou seja, uma cidade 
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operária onde praticamente todas as habitações e espaços comuns eram de propriedade da 

siderúrgica, até mesmo os bairros eram divididos de acordo com a posição hierárquica que 

ocupavam dentro da empresa (LIMA, 2012; PALMEIRA, 2012). 

 

 

 

 
Figura 1- A Vila Operária por Attílio Correa Lima. Plano Geral da Usina e da Vila Operária 1941 

Fonte: ASSIS (2013), p. 43 

 

  Ademais, por ter sido construída durante a 2º Guerra Mundial, a CSN era considerada 

área de interesse militar, aqueles que deixassem seus postos de trabalho eram considerados 

desertores e tinham que se mudar de Volta Redonda ou refugiar-se nas áreas de posses, 

formadas por aqueles que não trabalham na CSN, que não pertenciam à “família siderúrgica” 

(BENTES; COSTA, 2012; PALMEIRA, 2012). 

  Assim, o novo trabalhador industrial e urbano deveria se submeter ao regime ditatorial 

de produção capitalista, não mais direcionado ao ambiente agrário, a produtividade tinha que 

ser sua prioridade. A siderúrgica era associada ao progresso do país e à imagem de Vargas. As 

benesses ofertadas à “família siderúrgica” o titulava como “pai” dos pobres, convergindo para 
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a criação do “novo homem” e da “nova sociedade”, com a CSN como símbolo desta reforma 

administrativa e política do Brasil (ALVES, 2001; ASSIS; LUSTOZA, 2013). 

 

2.1.2 Cidade Operária e Família Siderúrgica  

 

  Para compreender a instalação da CSN e a construção da Vila Operária faz-se 

necessário entender o papel da geografia e da geopolítica neste processo, pois diferentemente 

do que muitos pensam, a geografia preocupa-se com o território por uma vertente muito além 

da localização, compreendendo-o como resultado de um processo histórico de relacionamento 

entre homens, instituições e meio ambiente, suas ações, conflitos, causas e efeitos das 

decisões estratégicas socioterritoriais (SANTOS, 2000).  

  Portanto, ao estudarmos a construção da CSN e da cidade ao seu entorno, 

consideraremos as estratégias geográficas, políticas e sociais, e suas consequências para a 

atual orientação da cidade ao mercado. O desenvolvimento local tido como necessário para a 

“modernização” e “desenvolvimento” foi operacionalizado pelo Estado Nacional, porém 

conforme o modelo dos países centrais e instituições hegemônicas, sendo a cidade de Volta 

Redonda um laboratório de relações entre capital e trabalho (ALBURQUERQUE, 2010; 

ABDALLA, 2014).  

Com a propagação da construção da Companhia Siderúrgica Nacional e sua associação 

ao progresso, industrialização e modernização brasileira, vieram pessoas de diversas partes do 

Brasil para a edificação da mesma em 1941, e posteriormente ao início de suas operações, em 

1946, para trabalhar como operários dentro da siderúrgica. Tais imigrantes, que vinham para 

trabalhar na CSN, eram abrigados em barracões e acampamentos dentro e fora da mesma 

(Figuras 02 e 03), até a construção dos alojamentos e bairros com casas para os operários e 

suas famílias, visto que o distrito de Santo Antônio de Volta Redonda ainda não tinha 

infraestrutura para receber tal quantidade de pessoas (PALMEIRA, 2012). 
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Figura 2-Acampamento Rústico 

Fonte: ASSIS (2013), p. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-Acampamento Principal 

Fonte: ASSIS (2013), p. 32 

 

  A edificação da cidade também ficou a cargo da CSN que a construiu no modelo 

company town, ou seja, operada e habitada principalmente por empregados da siderúrgica, a 

qual também era a proprietária de grande parte dos imóveis, e responsável por ofertar os 

principais serviços aos operários como lazer, saúde e educação, uma cidade totalmente 

dependente da CSN (ALVES, 2001; BENTES; COSTA, 2012; ASSIS; LUSTOZA, 2013). 

  Inclusive, a divisão dos bairros e o padrão das moradias da Vila Operária 

acompanhava a hierarquia empresarial, portanto, havia casas denominadas do Tipo Operário, 

Tipo Mestre e Tipo Universitário, sendo a última destinada aos altos escalões da empresa. 

Havia separação de acordo com a posição e salário recebido, conforme pode ser constatado 

nas Figuras 04 – Casa do Tipo Operário, Figura 05 – Casa do Tipo Mestre e Figura 06 e 07 – 

Casa do Tipo Universitário (ALVES, 2001; GUNN; DE BARROS CORREIA, 2005; 

BENTES; COSTA, 2012; LIMA, 2012; PALMEIRA, 2012; ASSIS, 2013; ASSIS; 

LUSTOZA, 2013).  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-Casa do Tipo Operário 

Fonte: ALVES (2001), p. 42 
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Figura 5-Casa do Tipo Mestre 

Fonte: ALVES (2001), p. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 6- Casa do Tipo Universitário 

Fonte: ALVES (2001), p. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 7- Casa do Tipo Universitário 

Fonte: ALVES (2001), p. 42 

 

  As casas do Tipo Universitário eram localizadas principalmente no bairro Laranjal 

(Figura 08), no alto de uma colina, longe da poluição e ruídos da empresa, demonstrando não 

só melhor condição de vida, mas também posição superior daqueles que detinham poder, 
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comandavam a empresa e vigiavam seus operários. Na Vila Santa Cecília (Figura 09) eram 

abrigados os técnicos e operários especializados. Os operários sem especialização no bairro 

Conforto (Figura 10); as moradias refletiam essa distinção entre os vários níveis da hierarquia 

empresarial e uma posição de submissão. A figura 11 ilustra como era a separação dos bairros 

na Vila Operária (ALVES, 2001; ASSIS, 2013; ASSIS; LUSTOZA, 2013). 

 
Figura 8-Bairro Laranjal 

Fonte: ASSIS (2013), p. 44 

 

 
Figura 9-Bairro Vila Santa Cecília 

Fonte: ASSIS (2013), p. 44 
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Figura 10-Bairro Conforto 

Fonte: ASSIS (2013), p. 44 

 

 
Figura 11- A Vila Operária - Setorização 

Fonte: ASSIS (2013), p. 62 

 

Além das estratégias de cunho arquitetônicas e urbanísticas, havia também as estratégias 

sociais que além de proporcionar condições “satisfatórias” para os operários, mediante lazer, 

saúde e educação (Figura 12 e 13), a siderúrgica preocupou-se também com a arborização da 

cidade com áreas verdes remetendo ao ambiente rural de onde a maioria tinha advindo, 

simulando uma qualidade ambiental e ainda facilitando a adaptação ao novo ambiente, 

ocultando a poluição. Todas as benesses eram vinculadas à melhor qualidade de vida dos 

operários, entretanto o real objetivo era vincular o trabalhador aos ideais da siderúrgica e 
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consequentemente aos ideais político-econômicos, sem críticas, mediante ideologia de 

“cidade símbolo” (GANDRA, 2009; ASSIS; LUSTOZA, 2013). 

 
Figura 12-Vila Operária: Equipamentos Urbanos – Décadas de 1940 a 1950 

Fonte: ASSIS (2013), p. 58 

 

 
Figura 13-Vila Operária: Equipamentos de Lazer 

Fonte: ASSIS (2013), p. 84 

 

A imagem de Getúlio Vargas como “pai” dos pobres e construtor da CSN e de Volta 

Redonda era tão enaltecida que foi construída uma praça no centro da cidade com nome de 
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Praça Brasil (Figura 14 e 15) em homenagem e agradecimento a Vargas com monumentos 

que remetem a construção da empresa, da cidade e aos ideais daquele governo. A imagem e 

identidade da siderúrgica podem ser identificadas facilmente na cidade, no nome dos seus 

bairros, ruas, time de futebol e até mesmo no modo de falar específico da região. Havia um 

sentimento de pertencimento da classe operária e da cidade do aço, uma prática de estratégia 

social (ALVES, 2001; PALMEIRA, 2012; ASSIS; LUSTOZA, 2013).  

 
Figura 14-Croqui Praça Brasil 
Fonte: ASSIS (2013), p. 70 

 

   
Figura 15- Praça Brasil 
Fonte: Acervo pessoal da autora 
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  A construção de indústrias dotadas de moradias para seus operários foi um marco da 

industrialização brasileira, eram as chamadas Vilas Operárias. Na cidade de Barra Mansa – 

Sul Fluminense, diversas empresas seguiram este padrão, como, por exemplo, a Companhia 

Siderúrgica Barra Mansa, Cia Metalúrgica Barbará e Griffin do Brasil LTDA. Entretanto, a 

cidade operária construída pela CSN foi o principal exemplo de “cidade companhia”, modelo 

de “família siderúrgica” para o Brasil (MOREL, 1989; GUNN; DE BARROS CORREIA, 

2005).  

  Voltando aos tempos coloniais, há de se lembrar que os assentamentos urbanos que 

tinham um governo local eram denominados como vilas ou cidades, e assim como nos tempos 

coloniais a cidade construída ao redor da CSN era considerada como uma vila ou cidade 

operária governada pela grande indústria (GUNN; DE BARROS CORREIRA, 2005).  

  A CSN era vista como a benfeitora da cidade, uma “mãe”, por seus salários serem 

superiores à média e por fornecer benefícios como moradias, atendimento médico-hospitalar e 

escolas para os filhos dos seus empregados. A relação ocultava o caráter de classe da 

exploração sofrida, vez que um dos propósitos era civilizar a população através da ideia de 

“família siderúrgica”, estratégia política nacional com impactos locais (MOREL, 1989; 

BAPTISTA; SARAIVA, 2005; PEREIRA, 2006, 2007; GANDRA, 2009; BENTES; COSTA, 

2012; PALMEIRA, 2012; LIMA,2014). 

 Portanto, a cidade de Volta Redonda através da CSN foi um laboratório para o 

experimento de criação da “nova sociedade”, disciplinada e hierarquizada, e do “novo 

trabalhador urbano” – dócil, civilizado, submisso e moldado de acordo com os interesses 

políticos e econômicos da época, conforme o interesse do sistema - uma cidade símbolo de 

“progresso” e “modernidade” (MOREL, 1989; ALVES, 2001; BENTES; COSTA, 2012; 

PALMEIRA, 2012; ASSIS; LUSTOZA, 2013; LIMA, 2014).  

Com o passar dos anos a cidade cresceu mais do que o esperado, muito além da Vila 

Operária. A CSN controlava toda a cidade, entretanto as benesses de sua cidade operária não 

eram estendidas à periferia, gerando grandes lutas pela emancipação político-administrativa 

de Volta Redonda, que ocorreu somente em 1954. Porém, os serviços básicos ofertados a 

população continuaram sujeitos ao poder da CSN, permanecendo a cidade dependente e 

imbricada à siderúrgica (PEREIRA, 2007; PALMEIRA, 2012).  

No final dos anos 1960, com o fim do monopólio do aço e após o golpe militar de 1964, 

o modelo company town começou a ruir. Foi “necessário” seguir a lógica de valorização do 

capital, reduzir direitos e benefícios dos operários, visando maiores lucros.  
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Consequentemente, houve o declínio da ideia de CSN “mãe” e de “família siderúrgica”. Foi 

necessário vender diversas moradias que eram da empresa e modificou-se a relação entre 

empresa e operário. O foco passou a ser a produtividade empresarial, e para tanto, aderiu às 

terceirizações mediante empreiteiras para redução de custos. Ações que contribuíram para 

deteriorar a ideia da siderúrgica como benfeitora da cidade e excitar ainda mais 

movimentações sociais e sindicais (MOREL, 1989; MOREL, 2001; GRACIOLLI, 2007; 

PALMEIRA, 2012). 

 

2.2 O despertar da sociedade – Movimentações Sociais e Sindicalistas 

  A dependência que Volta Redonda tinha da CSN, e consequentemente o poderio da 

siderúrgica, proporcionou um período histórico de diversos movimentos sociais, lutas de 

classes e sindicalismo até os anos de 1993 (BEZERRA et al., 2006; GANDRA, 2009; 

BENTES; COSTA, 2012).  

A adesão e a ampliação das reivindicações advieram do crescimento populacional e 

consequente perca do total controle da CSN sobre a população, que não estava mais somente 

em sua vila operária, mas também em bairros periféricos, frutos de ocupação irregular. O 

modelo de cidade voltada para o mercado não estava funcionando como desejavam, dando 

início a movimentações pela emancipação político-administrativa de Volta Redonda 

(MOREL, 1989). Tal desejo de emancipação se solidificou em 1954, contudo, a organização 

política local da cidade permaneceu sujeita ao poder de controle da siderúrgica, consolidando-

se em uma cidade orientada ao mercado suportada pela CSN (PEREIRA, 2007; ABDALLA, 

2014). 

Inicialmente, a principal reivindicação dos movimentos era por habitações, direitos 

iguais para todos da cidade, melhor condição de vida e emancipação de Volta Redonda. Na 

década de 1940 veio um grande número de pessoas para trabalhar na construção da 

siderúrgica, mas o número de moradias não era o suficiente, as condições de vida da Vila 

Operária e das periferias levantadas ao redor da siderúrgica eram destoantes (BRESCIANI, 

1982; GANDRA, 2009; PALMEIRA, 2012).  

Tal situação era decorrente da mercadificação do trabalho e resíduo social do 

“desenvolvimento” - no qual a oferta de trabalho não acompanhou o crescimento 

populacional e gerou “colmeias populares”, pobreza e miséria - custo social do crescimento 

econômico e da aglomeração urbana (BRESCIANI, 1982; GANDRA, 2009; PALMEIRA, 

2012). Ademais, com a promulgação da CLT, a noção de CSN como benfeitora da cidade foi 
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suprida pelo direito garantido por lei, e reivindicado pelo sindicato, fomentando ainda mais as 

movimentações (PALMEIRA, 2012; BENTES; COSTA, 2012).  

Tais reivindicações e movimentações recebiam apoio e eram incentivadas pela Igreja 

Católica mediantes as Comunidades Eclesiais de Base (CEB`s), partidos políticos e as demais 

associações civis, promovendo movimentos sociais, populares e sindicais, que reivindicavam 

questões mais abrangentes que as de ordem trabalhistas e econômicas, porquanto a CSN era a 

provedora da cidade (MOREL, 2001; FERREIRA, 2005; GANDRA, 2009). 

Vargas chegou até a incentivar a sindicalização, entretanto, a partir da ótica 

corporativista, um sindicato-empresa. Assim, em 1945 foi criado o primeiro sindicato dos 

metalúrgicos que cooperava para a ideia de Vargas “pai dos pobres” e CSN “mãe”. O 

Sindicado dos Metalúrgicos estava aliado aos interesses do Governo Federal e as principais 

bandeiras da luta possuíam um prisma assistencialista. Somente em 1962, sob nova direção e 

associado a setores combativos da Central Geral dos Trabalhadores (CGT), é que o sindicato 

passou a ter maior independência em relação à direção da CSN e ao Governo Federal 

(ALVES, 2001; GANDRA, 2009; MOREL, 2001; PEREIRA, 2006, 2007; BEZERRA ET 

AL., 2006; PALMEIRA, 2012). 

Inicialmente, com o apoio do Bispo de Volta Redonda à época, Dom Waldyr 

Calheiros, no final da década de 1970 foi formada uma oposição sindical voltarredondense, 

constituída por diversas correntes políticas, religiosas e de posseiros, além da formação das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s), Comissão Pastoral da Terra, Pastoral da Juventude e 

Comissão de Direitos Humanos, que também atuaram na luta pela anistia e a retomada da luta 

dos metalúrgicos (FERREIRA, 2005; BEZERRA et al., 2006; PEREIRA, 2006; GANDRA, 

2009; PALMEIRA, 2012). 

A partir dessa conjectura de adesão e apoio às movimentações, em 1984, ocorreu a 

primeira greve da CSN em Volta Redonda, uma greve de ocupação de cinco dias, envolvendo 

vinte e dois mil operários, demonstrando que o período de passividade havia se encerrado e o 

tabu de que não havia greve na CSN tinha sido quebrado. Ademais, essa greve demonstrou o 

poder de organização dos operários e da sociedade local, que apoiou tal movimentação 

(GANDRA, 2009; PALMEIRA, 2012).  

Durante os anos de 1984 e 1988, projetos sindicais e políticos, coletivos ou pessoais, 

mobilização metalúrgica e da própria cidade como um todo, incentivaram diversas greves. 

Tais movimentações lutavam contra o despotismo das chefias, a política oficial, as péssimas 

condições de trabalho e os planos econômicos que impunham constantes perdas salariais 

(PEREIRA, 2007; GANDRA, 2009; PALMEIRA, 2012). A greve de maior repercussão 
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ocorreu em 1988 quando a siderúrgica foi invadida pelo exército, havendo o assassinato de 

três operários, o que comoveu a população mundial e deixou consequências para o 

movimento social da cidade, pois diversos atores sociais passaram a defender a privatização 

da CSN ou o seu fechamento (PACHECO, 2002; PEREIRA, 2006; PALMEIRA, 2012).  

Contudo, em 1990, com a acentuação da ideia de privatização após a posse de 

Fernando Collor de Mello como presidente da República, ocorreu a greve de maior número de 

adesão de funcionários, porém, sem grandes repercussões. Durante a greve houve diversas 

manifestações contra a privatização da siderúrgica e inclusive apoio do comércio local, 

porém, o Tribunal Superior do Trabalho considerou a greve “ilegal” e abusiva, e diversos 

trabalhadores foram demitidos por justa causa tendo como motivo a greve, constituindo a 

maior greve, e também a maior derrota do movimento (GANDRA, 2009; FERREIRA, 2005; 

PEREIRA, 2006; PEREIRA, 2007; PALMEIRA, 2012).  

  A campanha de privatização da CSN criou um ambiente hostil para aqueles que 

lutavam contra a privatização da empresa e por seus direitos como operários e cidadãos. 

Seguindo essa vertente, após a privatização da siderúrgica, o sindicato que antes era filiado à 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) e conhecido por seus enfrentamentos e lutas, afiliou-

se à Força Sindical (FS), passando a ser um sindicato de parceria com a empresa, alterando as 

práticas sindicais. A CSN foi instrumento político e econômico para o governo, que desejava 

reduzir o poder dos sindicatos, cessar as movimentações sociais e dissolver articulação contra 

a empresa e o governo (PEREIRA, 2006; GRACIOLLI, 2007).  

  Foram muitas as movimentações contra a privatização da CSN, entretanto, foram 

perdendo força a cada dia por conta da forte estratégia de privatização utilizada pela empresa. 

Assim, em 02 de abril de 1993, a empresa foi vendida no leilão da Bolsa de Valores do Rio de 

Janeiro, concretizando a derrota do movimento popular e sindical (GRACIOLLI, 2007; 

PALMEIRA, 2012).   

  Atualmente a tentativa de ocultar o passado se concretiza nos empecilhos impostos à 

ideia da criação de um museu com a história da CSN, de Volta Redonda e consequentemente 

das movimentações que ocorreram naquele período, uma memória histórica da cidade, a qual 

não é colocada em prática, demonstrando que não é de interesses daqueles que estão no poder 

lembrar e fomentar movimentações sociais, sindicais ou populares, pois para tais atores tais 

movimentos devem continuar “domesticados” (PALMEIRA, 2012). 

A morte dos três operários durante a greve de 88 demonstrou a violência do 

neoliberalismo, que assim como no golpe militar chileno fez derramar o sangue do Presidente, 

em Volta Redonda, derramou o sangue de três trabalhadores que lutavam por seus direitos e 
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contra a privatização da CSN. Já o fracasso da greve de 90 demonstrou o poder da alta cúpula 

do governo e da CSN em desmobilizar os operários e os movimentos. Os operários 

começaram a ter receio de paralisar suas atividades, pois poderiam ser demitidos. Até mesmo 

a Igreja Católica perdeu seu referencial de combatividade com a substituição do Bispo Dom 

Waldir por Dom João Maria Messi, que não tinha um perfil de enfrentamento, tendo como 

motivo a necessidade de aposentadoria daquele (FERREIRA, 2005; PALMEIRA, 2012). 

 

2.2.1 Igreja em Ação – Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) 

 

  Volta Redonda foi palco de grandes movimentos sociais envolvendo a CSN no 

período de 1941 a 1993. Esses movimentos em sua maioria eram apoiados ou liderados pela 

Igreja Católica que tinha um papel sócio-político importante nesta época, visto que era 

seguidora da Teologia da Libertação. Assim, a igreja, que no passado foi opressora e 

apoiadora das elites, passou a seguir uma nova vertente, em favor dos pobres e oprimidos da 

sociedade (BAPTISTA; SARAIVA, 2005; PEREIRA, 2006, 2007; GUIMARÃES; LANZE, 

2012; PALMEIRA, 2012).  

  Mas, para discorrer em Teologia da Libertação, é conveniente discorrer também sobre 

a Filosofia da Libertação, tendo em vista a importância de ambas neste período. Tanto 

Teologia quanto Filosofia da Libertação surgiram na América Latina a partir do 

questionamento e aversão à desigualdade social e por consequente pobreza e miséria de 

milhões de pessoas nos anos 60. Olhando para a realidade vivenciada por parte da população 

que vive em condições de miserabilidade, excluídas da sociedade, a Igreja Católica teve 

grande papel social e político neste cenário, lutando pela igualdade de direitos e melhores 

condições de vida (DE OLIVEIRA, 1998). 

  A Filosofia da Libertação almeja a superação da pobreza causada por meio de uma 

estrutura social espelhada no capitalismo, que gera simultaneamente riqueza para os mais 

ricos e pobreza para os mais pobres. Para alcançar essa superação ela afirma que a 

conscientização é o primeiro passo para organização dos pobres (CAMARA, 2014). 

Reconhecendo a realidade dominadora da opressão, incentivando que o empobrecido 

transforme sua história por meio da participação e inclusão, uma consciência crítica em 

organização onde o ponto de partida é a opressão e a meta a ser atingida é a liberdade (BOFF, 

2000; DUSSEL, 2005; FREIRE, 2005, 2014).  

  Boff (2000) ao mencionar a filosofia da libertação expõe que a opressão e a exclusão 

social são uma desproporcional assimetria, uma injustiça estrutural e teologicamente um 
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pecado histórico. Portanto, a Igreja Católica seguiu essa vertente de libertação através de sua 

teologia, ajudando ao oprimido a ser reconhecer como tal e a lutar por seus direitos como 

cidadão e como “filho de Deus”. Nesse sentido, a Igreja fez a opção pelos pobres, 

consequentemente criando uma agenda antineoliberal e anticapitalista (BOFF, 2000). 

  No continente Latino-Americano, a Teologia da Libertação surgiu da necessidade de 

adaptação da Igreja Católica ao continente - marcado pela pobreza - resultado da sofrida 

colonização. Era necessário reformular a teologia latino-americana que cooperava em favor 

dos interesses europeus, realizar uma decolonialidade das ideologias da igreja e da sociedade 

(LANDER, 2005; GUIMARÃES; LANZE, 2012; ABDALLA, 2014). Portanto, a Teologia da 

Libertação buscou a compreensão dos sofrimentos dos seres humanos segundo a fé, 

motivando-os para as lutas do presente (DE OLIVEIRA, 1998; MOREIRA, 2012).  

  Segundo Freire (2005) os seres humanos não se libertam sozinhos, mas em sociedade, 

a partir de uma consciência crítica empenhada com a superação da inferioridade. Embasada 

nessa reflexão temos as Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) que foram constituídas a 

partir de 1965, ganhando maior notoriedade a partir de 1970 (GUIMARÃES; LANZE, 2012).  

  As CEB’s surgiram com o intuito de motivar a consciência política e social da 

população e para transmissão dos ideais da Teologia da Libertação. Através delas os atores 

sociais elucubram a respeito das mensagens do evangelho dentro de seus contextos sociais, 

levando-os a busca de uma sociedade igualitária e mais justa (MITIDIERO, 2008; COSTA 

ET AL., 2010). 

  A Teologia da libertação, dentre tantas outras teologias, foi a que recebeu maior ênfase 

por se preocupar com problemas sociais (GUIMARÃES; LANZE, 2012). A partir de um 

discurso teológico, religioso e político influente fez surgir diversos movimentos sociais contra 

a ordem vigente, proporcionando aos movimentos, prática política e motivação ético-religiosa 

(MITIDIERO, 2008; MOREIRA, 2012). Enrique Dussel, em sua proposição da Filosofia da 

Libertação, dirige para uma práxis de libertação, tendo a teologia como discurso e a libertação 

como prática, incentivando os movimentos sociais na luta pela liberdade e sendo contrária a 

manutenção das estruturas sociais opressoras (MITIDIERO, 2008; BRAGATO; CASTILHO, 

2013). 

  Portanto, cabe destacar que movimentos sociais são redes de interações informais 

entre uma multiplicidade de indivíduos, grupos e organizações, pertencentes a diferentes 

classes e camadas sociais, norteados por uma configuração conflituosa entre o adversário e 

aqueles que têm interesses em comum, criando uma identidade coletiva (DIANI, 1992; 

GOHN, 2002). Tal identidade coletiva surge de carências materiais e sociais coletivas que 
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transformam sujeitos comuns em atores políticos, lutando por uma causa comum (SCHERER-

WARREN, 2008).  

  Entretanto, o termo “movimento social” tem sido utilizado para denominar diversas 

ações, o que não pode ser tido como errôneo, visto que ninguém é dono de tal termo, sendo 

críticos, analistas e ativistas, livres para empregá-lo (TILLY, 2010). Scherer-Warrren, (2010) 

ressalta que grandes narrações desses movimentos sociais na América Latina destacam a 

tendência universalizante para o comportamento coletivo, problemático item de dominação. 

Os movimentos sociais constituem formas de reinvindicação contra as formas de exploração e 

dominação, uma convocação a ação popular (TILLY, 2010; GALVÃO, 2011).   

  A cidade de Volta Redonda que abrigou a CSN na década de 1940 é um exemplo 

verídico de grandes movimentos sociais, populares e sindicais envolvendo principalmente a 

Igreja Católica, tais movimentos tiveram início na luta por moradias e melhores condições de 

vida para todos (PALMEIRA, 2012). A igreja tinha grande influência nessas movimentações 

existentes no município até os anos de 1993, capacitando pessoas a tornarem-se militantes da 

Teologia da Libertação em movimentos sociais, associações de moradores, sindicatos e 

partidos políticos. As Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) a partir do discurso da 

Teologia da Libertação foram atuantes na motivação dos fiéis católicos na luta pela libertação 

e consequentemente luta política em busca de uma sociedade mais justa (GANDRA, 2009; 

COSTA; ZANGELMI; SCHIAVO, 2010; BENTES; COSTA, 2012; MOREIRA, 2012). 

  Dom Waldyr Calheiros, bispo de Volta Redonda, a partir de 1966 até 1999, era 

signatário da Teologia da Libertação, atuante como defensor de uma igreja do povo e para o 

povo, visando principalmente os pobres e menos favorecidos. Para tanto, criou as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) fundadas para servir e olhar para as periferias que 

sofriam pela desigualdade e exclusão social, sendo responsáveis pela formação dos moradores 

e operários a partir de uma consciência crítica, dando origem a diversos movimentos sociais 

(BENTES; COSTA, 2012; PALMEIRA, 2012; GRANDRA, 2009; BEZERRA ET AL., 

2006).  

   A igreja de Volta Redonda foi atuante e incentivadora durante as greves, 

movimentações de posseiros e contra a desestatização. Porém, após eleição de João Paulo II 

como Papa, as diretrizes da Igreja Católica modificaram-se, e houve um enfraquecimento da 

Teologia da Libertação (MITIDIERO, 2008). Com a privatização da CSN em 1993, a igreja, 

combativa e signatária da Teologia da Libertação, com a sucessão do Bispo Dom Waldir por 

Dom João Maria Messi, mudou seu perfil e formas de ação, seguindo a conjectura da época 

de CSN privatizada e novas diretrizes do Vaticano (PALMEIRA, 2012). 
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2.3 Neoliberalismo e Privatizações no Brasil: O Lado Obscuro da Globalização 

 

A globalização econômica foi propagada como “necessária” para o desenvolvimento 

dos países, e imposta pelo Consenso de Washington como modelo a ser seguido. Aqueles que 

não aderissem aos seus ditames eram considerados ultrapassados e não desenvolvidos 

(CARRION; VIZENTINI, 1997; PINTO, 2014).  

O fenômeno da globalização ficou mundialmente conhecido pela abertura das fronteiras 

entre os países, possibilitando trocas de bens, serviços e capitais, além da evolução dos meios 

de comunicação através da internet, uma nova fase do capitalismo, que depositou no mercado 

a responsabilidade de regular a economia mundial, fenômeno não só econômico, mas cultural, 

social e político (PINTO, 2014).  

Portanto, a globalização gera trocas mundiais que deixaram de ser transfronteiriças para 

serem transnacionais, todavia gera trocas desiguais entre os países, colonização, civilização e 

dominação (CARRION; VIZENTINI, 1997; BANERJEE, 2003; SANTOS, 2006). Para o 

discurso dominante a imposição da globalização foi uma necessidade estritamente econômica, 

porém, é necessário romper este discurso hegemônico, essa “jaula virtual” do conceito de 

globalização (CARRION; VIZENTINI, 1997).  

Diferentemente do que é propagado pela hegemonia, a globalização, não é esse triunfo 

da racionalidade capaz de gerar infinito desenvolvimento, progresso e modernidade proposto 

como necessário. Na verdade, o fenômeno acirrou desigualdades, exclusão, beneficiamento 

das elites, devastação ambiental e social, foi um modelo imposto pelos países ricos aos países 

pobres mediante instituições internacionais defensoras dos ideais do Consenso de Washington 

e do neoliberalismo, onde os benefícios ficam para os globalizadores e os malefícios para os 

globalizados, um sistema de colonização global (SANTOS, 2000; BANERJEE, 2001, 2003; 

SANTOS, 2006; IBARRA-COLADO, 2010).  

Instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco 

Mundial e Organização Mundial do Comércio (OMC) idealizam e operacionalizam a cartilha 

do Consenso de Washington como a solução para os países em desenvolvimento, ou seja, 

Economia Liberal, Estado Mínimo, Democracia Liberal e Primado do Estado de Direito e do 

Sistema Legal. São diversos tipos de poderes: institucionais, econômicos, mediante empresas 

e nação Estado, e discursivos, que propagam o que é interessante a estes (BANERJEE, 2003; 

SANTOS, 2006). 
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A partir do neoliberalismo, nações e grupos sociais hegemônicos procuraram gerir a 

globalização transformando a economia mundial de forma a reforçar seus domínios 

(CARRION; VIZENTINI, 1997). Autoridades e organizações públicas e privadas 

influenciaram e pressionaram decisões políticas e governamentais, modelando políticas 

públicas, decisões públicas e se autoregulando como forças anônimas ao mercado, 

sacrificaram a democracia política em nível local, nacional e supranacional, tudo 

mercadificam, gerando “falhas estratégicas” (RATTNER, 1995; RONIT, 2001; NANZ; 

STEFFEK, 2004; COWLING; TOMLINSON, 2005; ABDALLA, 2014; ABDALLA, 2016). 

Como a maioria dos países depende destas instituições, acabaram por ceder às suas 

imposições neoliberalizantes, favorecendo a poucos e prejudicando a muitos.  

Dentre as imposições do modelo neoliberal têm-se a redução da interferência do Estado 

na economia e na sociedade através de ações de desestatizações e liberalizações, como: 

flexibilização, desburocratização, privatizações e desregulamentações, juntamente com a 

redução das políticas sociais, seguindo as recomendações do Consenso de Washington, ou 

seja, abertura comercial, privatizações, redução dos gastos públicos, disciplina fiscal, reforma 

tributária, desregulamentações, estímulo aos investimentos estrangeiros diretos, dentre outros 

(ANDERSON, 1995; THEBALDI, 2015).  

Com o neoliberalismo o papel do Estado passou de agente de desenvolvimento para 

Estado regulador, mantenedor apenas de um ambiente atraente para o investimento direto 

estrangeiro, restringindo à intervenção estatal na economia e o fundamentalismo de livre-

mercado, o Estado sendo responsável somente pela promoção e assegurando a justiça, 

segurança e poder de polícia (ANDERSON, 1995; CASANOVA, 2005; IBARRA, 2011; 

SAWAYA, 2014). 

O modelo neoliberal propunha mundialmente uma reforma institucional e ajustamentos 

discursivos, com isso, gerou grande destruição de estruturas e poderes não somente 

institucionais, mas também em relações sociais, culturais, estrutura da força de trabalho, 

políticas de bem-estar-social, modelos de vida, modos de pensar, agir, dentre outros 

(CORONIL, 2005; ESCOBAR, 2005; BOITO JR, 2007; HARVEY, 2011).  

Tal modelo defendia redução de gastos sociais – “mercadificação” de direitos e serviços 

- adoção de medidas para a estabilidade monetária e desestabilização do poder dos sindicatos 

mediante a restauração da taxa de desemprego. Deste modo, o neoliberalismo cessou greves, 

criou altos níveis de desemprego, fomentou privatizações, reformas fiscais e orçamentárias 

(ANDERSON, 1995; GROS, 2006; BOITO JR., 2007; NORONHA, 2009; HARVEY, 2011).  
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O Chile foi o primeiro a experimentar um Estado Liberal, através de um grupo de 

estudantes denominados “Chicago Boys”, buscando os ideais políticos neoliberais: direitos 

políticos individuais e de liberdade, que demonstraram ao mundo os “benefícios” e malefícios 

do neoliberalismo - altas acumulações de capital, porém de forma altamente desiguais 

(ANDERSON, 1995; CORONIL, 2005; HARVEY, 2011). 

  Não diferente, o Brasil foi tomado pelo neoliberalismo nos anos 90 com sua inserção no 

processo de acumulação mundial. Essa adoção ao neoliberalismo teve uma dupla 

determinação: como uma ação de governo deliberada e por outro lado como ideologia da 

globalização internacional. A primeira foi convertida em práticas políticas que apoiavam 

movimentos capitalistas produtivos e financeiros internacionais, amparados pelo bloco de 

poder interno que já existia, uma imposição do processo de acumulação mundial. A segunda 

seguiu as recomendações políticas advindas da globalização internacional que serviam aos 

interesses do capital mundial produtivo e financeiro, ou seja, foi uma estratégia deliberada das 

elites nacionais aproveitando o sucateamento do Estado, a crise inflacionária e o 

endividamento externo (SAWAYA, 2014). 

 A saída do subdesenvolvimento estava submetida à adesão total ao movimento 

capitalista e neoliberal, mas instituía uma nova dependência que determinava a posição 

estrutural do Brasil no cenário mundial (SAWAYA, 2014). A ideia de desenvolvimento e 

modernização foi difundida pelo modelo capitalista, que defendia a propagação do 

desenvolvimento do centro para a periferia, divulgado como um modelo para reorganização 

do capitalismo internacional, mas tratava-se de um modelo para a dominação e controle dos 

países em desenvolvimento, um projeto político que visa restaurar o poder das classes dos 

estratos mais ricos da sociedade (HAESBAERT; PORTO-GONÇALVES, 2005; BOITO JR, 

2007; HARVEY, 2011).  

No Brasil não aconteceu diferente, para implantar o modelo liberal e as privatizações, o 

Presidente da República realizou uma imensa campanha com o apoio da mídia de 

desmoralização das estatais, submetendo-se ao modelo imposto pelos países ricos, 

banqueiros, elites e multinacionais (BIONDI, 2014). As crises e problemas sistêmicos gerados 

pelo projeto neoliberal eram encobertos por ideologias como em um mundo darwiano de que 

somente aqueles mais adaptados ou considerados mais aptos sobreviveriam, disseminando a 

ideia de que não há alternativa a não ser adaptar às suas normas, seguindo o modelo universal 

de civilização e globalização (ANDERSON, 1995, LANDER, 2005; HARVEY, 2011; 

IBARRA, 2011).  
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Instituições como FMI, regulador das finanças internacionais, e OMC, regulador do 

comércio mundial, também fomentaram os padrões neoliberais, estabelecendo-os como 

padrões de regulação global, assim o país que aderisse a essas instituições deveria se submeter 

às regras neoliberais (HARVEY, 2011). O neoliberalismo suplantou o reconhecimento de 

teorias não econômicas (ABDALLA, 2014).  

As relações de produção capitalistas emanaram do modelo liberal que foi imposto por 

meio de colonização por parte das potências europeias, como a única ordem social possível, e 

com a hegemonia deste projeto estas formas de vida social foram naturalizadas como globais, 

conseguindo até mesmo cessar grandes lutas sociais e debates políticos – intelectuais 

(LANDER, 2005). 

 Os países que não se adaptam aos ditames neoliberais são tidos como tradicionais; 

aqueles que renegam a modernidade (IBARRA-COLADO, 2006).  Contudo, o Estado quando 

age embasado em políticas neoliberais mantém altas taxas de desigualdade sociais e torna-se 

um agente de violência (THEBALDI, 2015). 

 No Brasil, com a “saída” do Estado da economia mediante privatizações e falência do 

capital nacional, o capital transnacional tomou espaço ocupando as lacunas existentes e 

aproveitou para gerar dependência da economia a este capital transnacional (SAWAYA, 

2014). Além disso, as ações foram adquiridas por grandes consórcios, ou seja, o capital 

concentrou se nas mãos das grandes elites nacionais e internacionais (BIONDI, 2014). 

 No início dos anos de 1980 foram criados Institutos Liberais nas principais metrópoles 

brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte 

Salvador e Recife) para difundir os ideais neoliberais entre as elites brasileiras e formadoras 

de opinião, mediante doutrinação ideológica e formulação de estudos e proposições de 

projetos de políticas públicas liberais. A criação destes institutos deu-se em uma conjuntura 

internacional, principalmente na América Latina devido ao crescimento da dívida externa e a 

situação econômica dos países. A liberalização que estes propagam segue os ditames da 

Escola Austríaca de Economia, ou seja, a desigualdade natural entre os homens, onde a 

interferência do Estado deve ser mínima, rejeitando ideais de igualdade social (GROS, 2006).  

 As privatizações foram implementadas no Brasil desde 1985, porém o Brasil seguiu os 

ditames neoliberais, principalmente após a posse do Presidente Fernando Collor de Mello e, 

posteriormente de seu vice, Itamar Franco, no início dos anos de 1990. No governo de 

Fernando Henrique Cardoso o processo foi ainda mais acelerado, privatizando várias estatais 

de setores siderúrgicos, elétrico, mineração, petroquímico, ferroviário, fertilizantes, 

telecomunicações, portuários, financeiros, dentre outros (BIONDI, 2014). 



45 

 

 A saída do Estado da economia era propagada como “necessária” à modernidade e 

justificada pela “urgência” de inserção do Brasil no fenômeno da globalização mundial. No 

entanto, tal globalização tem o seu lado obscuro que não é divulgado pelo pensamento 

hegemônico, submisso e colonizado: gera trocas desiguais, elevação da desigualdade social, 

pobreza e dependência dos países hegemônicos, unifica dividindo, mediante novas formas de 

dominação (ANDERSON, 1995; LIMA, 1998; CORONIL, 2005; HARVEY, 2011; BIONDI, 

2014). 

 A nova política promovida a partir dos anos 90 recebeu grande influência 

internacional através de empresas, organismos e governos internacionais, assim como de 

grandes grupos empresariais nacionais e transnacionais privados (LIMA, 1998). As 

privatizações advindas dessa nova política trouxeram elevação do poder das elites brasileiras 

e internacionais, além disso, gerou uma elevação na saída de capital mediante remessas ao 

exterior de dividendos, juros, lucros, aquisições tecnológicas e assistências técnicas, visto que 

grande parte das empresas antes estatais foi adquirida por grupos multinacionais, alguns deles 

utilizando até mesmo recursos brasileiros para adquirir tais empresas mediante fomento do 

BNDES (BOITO JR, 2007; HERMANN, 2010; BIONDI, 2014). Ou seja, o interesse privado 

e internacional se sobressaiu ao interesse público (LIMA, 1998; BOITO JR, 2007).  

Velasco (1999) falava em desprivatização do Estado por considerar que empresas 

estatais serviam a interesses dos governantes, contudo, quando os interesses destes 

governantes, grupos privados e internacionais norteiam as privatizações não há 

desprivatização do Estado, mas sim favorecimento de alguns em detrimento de muitos. 

Conforme exemplificado por Almeida (1999) quando destaca a participação de grupos de 

interesses na definição de legislações das privatizações, pressionando os legisladores em seu 

favor (ALMEIDA, 1999). Beneficiando a uma fração hegemônica da sociedade, aos grandes 

grupos econômicos privados nacionais e estrangeiros, mediante subestimação de valor das 

estatais, utilização de “moedas podres”, longos financiamentos através do BNDES e 

informações privilegiadas (BOITO JR, 2007; BIONDI, 2014).  

O gráfico 01 demonstra os investimentos estrangeiros no Brasil após a década de 90 

quando ocorreu liberalização da economia e facilitou aquisições de empresas estatais 

brasileiras por grupos estrangeiros e transnacionais. Percebe-se acentuado crescimento do 

investimento após os anos 90, principalmente na passagem para o ano 2000, quando ocorreu o 

maior volume de atração de investimento estrangeiro. Observa-se também uma pequena 

queda em 1993, provavelmente por reflexo do impeachment de Collor no final de 1992, visto 

que após 1993 o investimento volta a se elevar.  
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Gráfico 1-Investimento estrangeiro no Brasil 

 
Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (2011) 

 

 A aquisição de empresas nacionais por grupos estrangeiros e/ou transnacionais, muitas 

das vezes por valores aquém do valor real do mercado, refletiu posteriormente na economia 

do Brasil. O capital nem sempre era investido diretamente, porque muitas empresas foram 

adquiridas mediante financiamento de longo prazo, porém, os dividendos eram enviados ao 

exterior, prejudicando o Balanço de Pagamento e a população brasileira (BIONDI, 2014).  

É possível observar no Gráfico 01 que as remessas se elevaram principalmente nos anos 

90 com a liberalização da economia, abertura comercial, e privatizações, porém, mantiveram-

se altos e estáveis os valores investidos no Brasil nos anos 2000, mesmo durante o governo 

Lula, evidenciando que a política de valorização do capital internacional se perpetuou mesmo 

com a troca de governo. 

Segundo Biondi (2014), no início da década de 90, as remessas de lucros e dividendos 

ao exterior realizadas pelas multinacionais não passavam de 700 milhões de dólares, após a 

liberalização da economia essas remessas subiram para 2,4 bilhões. No começo do mandato 

do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tornou-se “escravo” dos países ricos, como uma 

colônia condenada a suprir a corte, um claro processo de Neocolonialismo/Neoimperialismo. 

Dentre as privatizações que ocorreram nesta época destacamos a privatização da maior 

siderúrgica da América Latina, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. 

 

2.3.1 A privatização da Companhia Siderúrgica Nacional 
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  A privatização de empresas metalúrgicas era uma tendência mundial considerada 

como adequada para o novo modelo neoliberal internacional. Era “necessário” que o Brasil se 

submetesse a essa lógica de “modernização” e “desenvolvimento”, colonial e imperialista, 

pensavam alguns governos da época (GRACIOLLI, 2007; DA SILVA; ABDALLA, 2016). 

  O Brasil aderiu essa onda de privatizações principalmente na década de 90 com a 

posse de Fernando Collor como Presidente. A política de governo de Collor já previa 

privatizar várias empresas, liberalização econômica e redução dos direitos sociais, ou seja, 

ações típicas do Neoliberalismo (GRACIOLLI, 2007; BIONDI, 2014).  

  Dentre as empresas a serem privatizadas estava a Companhia Siderúrgica Nacional, 

considerada estratégica em sua política, principalmente pela repercussão de grandes greves e 

movimentações sociais ocorridas na cidade que a sediava.  A privatização da empresa geraria 

consequentemente a redução do poder sindical - pelo caráter de empresa privada e aumento 

do desemprego – e, por conseguinte, desmobilizações dos movimentos populares, sociais e 

sindicais, conforme o desejo da elite brasileira (GANDRA, 2009; SANTOS, 2000; 

GRACIOLLI, 2007; BRUM; MOURA, 2014).  

  Assim, iniciou-se forte campanha midiática a favor das privatizações e contra as 

empresas estatais, taxando-as como gargalos na economia e fonte de grandes corrupções. Tais 

modificações fizeram o Brasil viver um momento turbulento, que se agravou ainda mais com 

o impeachment do Presidente Collor em 1992 (SANTOS, 2000; GRACIOLLI, 2007; 

PALMEIRA, 2012).  

  A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) de Volta Redonda, por ser considerada 

pelo Governo Federal como um “gargalo” na economia e fonte de “grandes corrupções”, foi 

privatizada em 1993, através da Comissão Diretora Nacional de Desestatizações, que tinha 

como presidente André Franco Montoro Filho (GRACIOLLI, 2007).   

  Entretanto, a cidade de Volta Redonda que já era conhecida por grandes lutas contra o 

poder da grande siderúrgica, não se calou diante do desejo de privatização da mesma. No ano 

de 1990 foi realizada a maior greve da CSN. Igreja, comércio, movimentos populares, 

associações de moradores e população em geral também se manifestaram contra a 

privatização através do ato “Abraço à CSN”, em que a população se uniu ao redor da 

siderúrgica de mãos dadas para “abraçá-la”, demonstrando o descontentamento com o projeto 

de privatização (GRACIOLLI, 2007; GRANDRA, 2009; PALMEIRA, 2012). 

  O Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, juntamente com o Sindicato dos 

Metalúrgicos, confeccionou até mesmo uma cartilha sobre a privatização da CSN, buscando 

denunciar os reais problemas existentes na siderúrgica e as modificações que deveriam ser 
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realizadas para o sucesso da mesma sem que necessitasse ocorrer a privatização. Houve 

também a proposta de estadualização da CSN, situação na qual a empresa passaria a ser 

propriedade do estado do Rio de Janeiro, entretanto, tais ações e propostas não alcançaram 

voz e repercussão (FERREIRA, 2005; GRACIOLLI, 2007; PALMEIRA, 2012). 

  Assim, em abril de 1990, foi empossado como presidente da CSN, Roberto Procópio 

Lima Netto, tendo como objetivo sanar as dívidas da empresa e prepara-la para ser 

privatizada. Lima Netto era conhecido por sua coragem e rispidez com os trabalhadores e 

sindicato, quando o assunto era greve, e ao mesmo tempo pela tentativa de aproximação dos 

operários através de seu carisma (GRACIOLLI, 2007).  

  Para lidar com os movimentos de resistências a empresa utilizou de diversas 

estratégias para institucionalizar a privatização, mediante cooptação do sindicato, 

convencimento das mulheres dos operários e ilusão do empregado mediante a ideia de que 

com a privatização os operários ficariam “ricos” e que a privatização seria o melhor negócio 

para empresa, cidade, operários e suas famílias (GRACIOLLI, 2007; DA SILVA; 

ABDALLA; MORAES, 2015). As ideias eram tão distorcidas que o próprio presidente 

nacional da Força Sindical se reuniu com o presidente do BNDES na época para ressaltar que 

os operários das empresas estatais clamavam pela privatização (GRACIOLLI, 2007).  

  Todas essas estratégias utilizadas pela empresa desmotivaram grandes manifestações, 

ilustrando o poder da grande empresa ao influenciar e moldar seu contexto sociocultural, 

colonialismo interno, cooptação, alienação da sociedade e demanda por libertação, pois 

independentemente de todas as manifestações e resistência, a privatização ocorreu, a cidade 

silenciou-se e submeteu-se ao poder da grande empresa (DUSSEL, 2005; FERREIRA, 2005; 

BARLEY, 2010; PALMEIRA, 2012; DA SILVA; ABDALLA; MORAES, 2015; DA SILVA; 

ABDALLA, 2016). Há que se considerar que por detrás dos interesses divulgados a respeito 

da privatização da CSN estava também redução da ação dos movimentos sindicais e restrição 

às organizações dos trabalhadores, conforme o interesse das classes dominantes 

(GRACIOLLI, 2007; DA SILVA; ABDALLA, 2016).  

  A privatização gerou um processo de gentrificação - um sério problema - por vezes 

decorrente do neoliberalismo, onde os menos favorecidos tiveram que se adaptarem as 

modificações “modernizadoras” advindas deste processo. Até a possibilidade de 

desenvolvimento da cidade foi restringida por um problema grave que compunha o edital de 

desestatização, porquanto, com a privatização da siderúrgica também foi vendido todo os 

patrimônio da estatal, incluindo as terras, clubes, hospital, escolas, minas, ferrovias e o 

controle dos portos mediante concessão (PALMEIRA, 2012; LIMA, 2014).  
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  Tal situação desencadeou uma crise financeira e social, demissões e forte dependência 

da siderúrgica para o desenvolvimento econômico da cidade, vinculada à arrecadação de 

impostos pela CSN e falta de áreas disponíveis para novos empreendimentos (LIMA, 2010, 

2012; BENTES; COSTA, 2012; FERREIRA, 2012; CANTAMESSA; VIEIRA, 2013).   

  Com a mudança do perfil da CSN de “mãe” para empresa privada sem nenhuma 

responsabilidade para com a cidade, os governantes do município se viram obrigados a 

elaborar políticas públicas que pudessem suprir as lacunas deixadas pela empresa, 

principalmente por causa do alto índice de desemprego criado. Inicialmente buscaram-se 

políticas públicas voltadas a parcerias entre CSN e município, como foi o caso do “Cinturão 

do Aço”, “Mercovale”, dentre outros. Entretanto, a empresa não desejava essa relação, não 

havia confiança, e houve rompimento de diversos projetos iniciados no período pós-

privatização (LIMA, 2012; CANTAMESSA; VIEIRA, 2013; LIMA, 2014; MAGALHÃES; 

RODRIGUES, 2015; FERREIRA; DA SILVA; LIMA, 2016).  

  Nesse contexto, o discurso atual é de que a cidade deve elaborar políticas públicas 

voltadas ao investimento em indústria de tecnologias limpas, desvinculando-se da CSN. 

Entretanto, tais projetos não são colocados em prática, porquanto o desenvolvimento local 

ainda depende da siderúrgica, a cidade ainda está a buscar uma nova identidade econômica 

(GRACIOLLI, 2007; PEREIRA, 2007; BENTES; COSTA, 2012; LIMA, 2012; 

CANTAMESSA; VIEIRA, 2013; LIMA, 2014; MAGALHÃES; RODRIGUES, 2015; 

FERREIRA; DA SILVA; LIMA, 2016). 

  As estratégias neodesenvolvimentistas e “reformas orientadas para o mercado” 

utilizadas pela CSN e pelo governo a época contribuíram para a redução das vozes 

questionadoras. Os poucos movimentos que restaram, já não conseguem grande adesão e 

repercussão (GRACIOLLI, 2007; PEREIRA, 2007; GANDRA, 2009; BOITO JR., 2007; 

PALMEIRA, 2012; THEBALDI, 2015). 

 

2.4 Neocolonialismo – A face oculta da modernidade 

  O colonialismo sempre esteve presente na sociedade brasileira em suas várias formas de 

capitalismo, tanto na política desenvolvimentista quanto neoliberal, através do ideário de 

“desenvolvimento” e “modernidade”, utilizados para legitimar a dominação e expropriação 

colonial pelos países centrais, de acordo com os interesses econômicos externos (DUSSEL, 

2000; LANDER, 2000; PRADO JÚNIOR, 2000; HALL; SOSKICE, 2001; QUIJANO, 2005; 

BOITO JR, 2007; HARVEY, 2011; BALLESTRIN, 2014; FORTE, 2014; SAWAYA, 2014). 
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  Tais países hegemônicos se consideravam portadores exclusivos desta modernidade. 

Assim, nós, subdesenvolvidos e subalternos, fomos obrigados a aceitar nossa condição de 

“necessitados” de tal modernização, e o modelo destes como nosso, em uma realidade que 

nunca será a nossa (DUSSEL, 2000; CORONIL, 2005; QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 2005; 

MORENO, 2005; QUIJANO, 2005; IBARRA-COLADO, 2010; ABDALLA, 2014; 

BALLESTRIN, 2014), formando um sistema-mundo moderno com agendas supostamente 

globais (BALLESTRIN, 2014; FORTE, 2014).  

  Desde o século XVI, colonialismo e imperialismo geraram desigualdades e injustiças, 

porém no século XXI, novos nomes foram dados para essas velhas tendências que continuam 

existindo com outras roupagens – “modernização”, “desenvolvimento”, necessidade de saída 

do Estado mediante privatizações – um processo de globocentrismo, servindo aos interesses 

políticos e econômicos hegemônicos (CORONIL, 2005; BALLESTRIN, 2014).  Entretanto, 

colonialidade, não é somente um fenômeno que ocorre a partir dos países centrais para o resto 

do mundo. O colonialismo interno se dá no âmbito econômico, cultural, político e social, 

como ideia de “libertação” passada pelo governo nacional para os dominados, que pode ser 

considerada como uma demagogia estatal (CASANOVA, 2003, 2005). 

  Tal ideia de “libertação” foi difundida pelo Estado desenvolvimentista brasileiro, 

quando facilitou a migração do cidadão do campo para a cidade, mediante a industrialização, 

e pelo Estado neoliberal, através da ideia de “modernização” da economia e das empresas 

estatais. Sendo o lado obscuro, a face oculta e “necessária” da relação entre modernidade e 

colonialismo, indicando problemas existentes no centro da geopolítica do conhecimento 

(BALLESTRIN, 2014). 

  Portanto, o colonialismo não faz parte do passado (SETH, 2013). O capitalismo com 

sua lógica de acumulação de riqueza tem contribuído para que ocorra esse processo de 

“subalternização” do outro. O processo de diferenciação não se estabelece somente 

legalmente ou no trabalho, mas também por um imaginário social de um legado colonial, 

ativando um marco sociopolítico contemporâneo (GUTIÉRREZ-RODRIGUEZ, 2013). 

Produz exclusão, injustiças, desigualdades, acumulação de capital de forma desigual, 

problemas ambientais, ecológicos e culturais, ocorrências interpretadas como inevitáveis, o 

“custo” irracional a favor da “modernidade” (DUSSEL, 2000; CORONIL, 2005; ESCOBAR, 

2005; MORENO, 2005; QUIJANO, 2005; BALLESTRIN, 2014; FORTE; 2014). 

  Logo, Scherer-Warren (2010) destaca a importância da compreensão dos processos de 

exclusão social e das movimentações sociais mediante estudos profundos de suas raízes 
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coloniais. Superando a opressão do eurocentrismo, “des-cobrindo” a face oculta da 

modernidade (DUSSEL, 2000; SCHERER-WARREN, 2010). 

  Além da colonialidade do poder, somos submetidos também à colonialidade do saber, 

com conhecimentos made in EUA e Europa, por vezes temos seus modelos como universais e 

os exportamos sem consciência crítica (CORONIL, 2005; DUSSEL, 2005; MIGNOLO, 2005; 

QUIJANO, 2005; ABDALLA, 2014; ABDALLA; FARIA, 2015). 

  Seguindo essa vertente, o campo da gestão estratégica brasileiro, também se submeteu 

ao “conhecimento” ditado pelos países centrais, limitando-se, muita das vezes, a relação 

estrita de mercado propagada pelas nações hegemônicas, ou seja, mercado como ambiente de 

trocas entre clientes, fornecedores e concorrentes. Restringindo o conhecimento à visão de 

mercado propagada pelo neoliberalismo, uma colonização do saber (BARON, 1995; 

ABDALLA, 2014).  É necessário quebrar essas barreiras mediante uma descolonização do 

saber e da sociedade, entendendo que as relações estratégicas ocorrem em um ambiente 

institucional, onde empresas e governos agem superando os limites de mercado e as premissas 

neoliberais (BARON, 1995; BARLEY, 2010; ABDALLA, 2014). 

  O modelo neoliberal propagado pelo Consenso de Washington é exemplo dessa 

colonização do saber e de populações, principalmente, quando tratamos das estratégias de 

privatização utilizadas, que vão além de estratégias voltadas ao “mercado” (IBARRA-

COLADO, 2010).  

  Seguindo a onda de liberalizações econômica mundial defendida por grupos 

hegemônicos, países subdesenvolvidos dedicaram-se a privatização e desregulamentação de 

muitos setores e indústrias, abrindo espaço para investimentos estrangeiros mediante grupos 

multinacionais. Tais investidores ao entrarem nesses novos mercados, muitas vezes 

estrangeiros, utilizam estratégias não-mercadológicas para pressionarem seu ambiente social, 

político e jurídico a seu favor e consequentemente a favor do país do qual advém (RUFIN; 

PARADA; SERRA, 2008; JIANG et al., 2015).  

Adotando a vertente de que as empresas moldam o ambiente institucional no qual estão 

inseridas por meio de estratégias, devemos transpor a visão estreita de mercado propagada 

pela literatura hegemônica, buscando o entendimento de que na maioria das vezes as 

verdadeiras estratégias de modelagem ambiental utilizadas não estarão descritas em um 

planejamento empresarial (WHITTINGTON, 2002; CLEGG; CARTER; KORNBERGER, 

2004; BARLEY, 2010; ABDALLA, 2014).  

Deste modo, ao estudar estratégia, deve-se considerar o todo, ter uma visão holística, 

não somente do “mercado” – clientes, concorrentes e fornecedores - mas também “além do 
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mercado”, das entidades reguladoras, governos, cidadãos, mídia, ONG’s, legisladores, grupos 

ativistas, grupos religiosos, associações de classe, associações de moradores, sindicatos, 

questões ambientais e os atores sociais. O mercado está rodeado pela esfera social, cultural e 

política, dessa forma, o que ocorre em seu entorno molda as dinâmicas dentro dos “mercados” 

(BARON, 1995; HE, 2006; BARON; DIERMEIR, 2007; BACH; ALLEN, 2010; BARLEY, 

2010; BARON, 2010; FARIA; ABDALLA, 2014a; ABDALLA, 2014). As empresas podem 

criar, captar ou aumentar suas vantagens estratégicas através de suas interações institucionais 

(BARON, 1995; RUFIN; PARADA; SERRA, 2008).  

  Portanto, podem e moldam os ambientes em que estão inseridas. Diferente do que é 

defendido pela economia neoliberal, o mercado não é tão livre como postulado. Governos se 

valem de estratégias para moldar seu ambiente, assim como as empresas moldam governos e 

sociedade para realizarem o que desejam (BARON, 1995; BACH; ALLEN, 2010; BARLEY, 

2010; FARIA; ABDALLA, 2014b; ABDALLA, 2014).  

  Essa manipulação exercida pelas organizações pode ser mediante Hard Power ou Soft 

Power. A primeira vertente ocorre quando a empresa faz uso de ameaça e coerção para 

exercer o domínio; já a segunda vertente ocorre quando a organização não utiliza ameaça, 

mas faz com que as pessoas desejem o mesmo que elas (NYE, 2004). Assim, as interações do 

ambiente de “não-mercado” com seu ambiente institucional podem ser voluntárias ou 

involuntárias, neste último, quando age por pressões do governo ou grupos ativistas 

(BARON, 1995; BARON; DIERMEIR, 2007; DOH; MCGUIRE; OZAKI, 2015). 

   Sob essa ótica, considerarei as relações estratégicas entre a Companhia Siderúrgica 

Nacional – CSN e seus intervenientes de “não-mercado” (sindicatos, igreja, política e 

movimentos populares), dando a devida importância ao processo histórico de colonização 

interna da população de Volta Redonda no período de instalação da siderúrgica e de sua 

privatização, com vista a explicações para redução dos movimentos populares, sociais e 

sindicais no pós-privatização. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Diante dos objetivos desta pesquisa, procurei neste capítulo descrever o percurso 

metodológico que segui para tal investigação. Para tanto, o subdividi em quatro seções: I) 

Tipificação da pesquisa, onde descrevo a classificação da pesquisa e abordagem que utilizo; 

II) Coleta de dados, que inclui as estratégias de coleta de dados (entrevista, pesquisa 

documental e observação participante) e os critérios de escolha dos atores; III) Análise dos 

dados, onde destaco a técnica utilizada na análise e como esta foi realizada; e por último, mas 

não menos importante, IV) Limitações metodológicas, reconhecendo as minhas limitações 

como pesquisadora e dos métodos e técnicas utilizados. 

 

3.1 Tipificação da pesquisa 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar as relações estratégicas entre a 

Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda/RJ e seu ambiente institucional 

(sociedade). Para tanto, busquei possíveis respostas para a redução das movimentações 

populares e sindicais com o passar dos anos, no estudo das relações estratégicas da 

siderúrgica com seus intervenientes de “não-mercado” (sindicatos, igreja, política e 

movimentos populares), sem ater-me ao discurso hegemônico postulado.  

O recorte da pesquisa se dá nos anos de 1990 a 1993, período do processo de 

privatização da siderúrgica, entretanto, não desconsidero o período de instalação da CSN na 

cidade e sua relação atual com a mesma, por entender que o presente é reflexo das decisões 

passadas.  

Ademais, adotei uma abordagem hermenêutica, pois entendo que busca perceber a 

relação entre o discurso e o contexto ambiental, na busca do que não foi dito, sendo 

primordial para entender e explicar os fenômenos e comunicações sociais além do que já está 

exposto (LAMY, 2011).  

A presente pesquisa pode ser considerada como aplicada, uma vez que se volta a gerar 

conhecimentos e resultados para uma aplicação prática, direcionada a problemas específicos 

(SILVA; MENEZES, 2005; GIL, 2002); sua natureza é qualitativa, já que busca compreender 

a realidade ainda não descrita completamente a partir da interpretação da relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, sem preocupação com a quantificação da realidade. Trabalha 

com a subjetividade no universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
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atitudes, sendo mais interpretativa que teórica (SILVA; MENEZES, 2005; MINAYO, 2009; 

LAMY, 2011).  

Em relação à finalidade, a pesquisa é descritiva uma vez que se dedica a descrever 

determinado fenômeno, organizações, populações ou relações entre as variáveis, e explicativa, 

visto que busca identificar as causas ou motivadores para tais fenômenos, aprofundando-se no 

conhecimento da realidade (SILVA; MENEZES, 2005; GIL, 2002). 

Já quanto aos meios de investigação utilizados, a pesquisa pode ser caracterizada 

como um estudo de caso, na medida em que se debruçou exaustivamente sobre uma unidade 

complexa, ou seja, sobre as relações estratégicas entre Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) e sociedade, procurando amplo e detalhado conhecimento sobre estas relações e suas 

implicações (SILVA; MENEZES, 2005; GIL, 2002). 

 

3.2 Coleta de dados 

 

Por vezes, a investigação empírica de estratégias de “não-mercado” é complexa, 

reduzindo-se a poucos estudos empíricos neste campo, porquanto, são entendidas como 

antiéticas pelo conhecimento hegemônico, e por sua obscuridade nas comunicações internas 

ou externas sobre a empresa (RUFIN; PARADA; SERRA, 2008). 

Portanto, sabendo que enfrentaria vários obstáculos e limitações no estudo das 

estratégias de “não-mercado”, optei por estudar as relações estratégicas entre CSN e 

sociedade a partir dos representantes dos intervenientes de “não-mercado” (sindicalistas, 

políticos, líderes de movimentações e igreja).  

Assim, para melhor confiabilidade e entendimento do problema estudado, utilizei do 

pluralismo metodológico para cobertura adequada dos acontecimentos sociais. Considerando 

que tais acontecimentos são representados formalmente ou informalmente, através de textos 

imagens ou materiais sonoros (BAUER; GASKELL, 2003).  

Com vista ao exposto, a coleta de dados foi suportada pelo método de triangulação de 

dados – entrevistas, documentos e observação participante - permitindo uma pesquisa mais 

robusta, rica em dados e de maior profundidade, possibilitando ligações entre descobertas em 

diversas fontes, podendo ser considerada de maior rigor metodológico e validade. Tal 

triangulação auxiliou no entendimento da problemática a partir de diferentes perspectivas, 

sem me ater a um único método (NEVES, 1996; DENZIN; LINCOLN, 2000; AZEVEDO et 

al., 2013). Descrevo detalhadamente nos próximos subitens cada um destes métodos 

empregados. 
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3.2.1 Entrevista 

 

Um dos métodos utilizados para coleta de dados que empreguei neste estudo foi 

entrevista em profundidade, para melhor compreensão do tema tratado e consecução dos 

objetivos estabelecidos. Procurei realizar entrevistas com os “representantes” de cada um dos 

atores de “não-mercado”, buscando em suas respostas as consequências da privatização da 

siderúrgica para a sociedade, e estratégias utilizadas para legitimá-las como “necessárias” 

para a dita “modernização”. Tais entrevistas foram semiestruturadas, tendo como instrumento 

de coleta um roteiro pré-definido, que pode ser adaptado em momentos oportunos durante a 

entrevista quando se fez necessário (SILVA; MENEZES, 2005; GIL, 2002; FRASER; 

GODIM, 2004; MINAYO, 2009).   

Os roteiros de entrevistas foram elaborados de forma semi-estruturada, sendo 

realizadas apenas pequenas alterações de um indivíduo para outro, dentro de cada categoria de 

análise. Assim, tive quatro padrões de roteiro para entrevistas, um utilizado para atores 

representantes dos meios político e sindical (Apêndice A), outro empregado para os 

representantes do interveniente de “não-mercado” intitulado Igreja (Apêndice B), outro para 

entrevista aos operários (Apêndice C), e outro para aqueles que participaram e lideraram as 

movimentações (Apêndice D). 

Busquei deixar sempre o entrevistado à vontade para responder às perguntas, que por 

vezes, alongou-se em suas respostas e adentrou em assuntos diversos à pesquisa, portanto, as 

perguntas não foram necessariamente realizadas na sequência da forma como estão 

apresentadas nos roteiros.  

Tais questionamentos dos roteiros foram elaborados a partir das pesquisas 

bibliográficas e documentais realizadas, visando corroborar a pesquisa bibliográfica e 

descobrir fatos ainda não explorados e identificados. 

 

3.2.1.1 Critérios de escolha dos entrevistados 

 

 O critério de escolha dos entrevistados foi o grau de representatividade destes para o 

objetivo da pesquisa, cuja finalidade não foi quantificação das ideias, mas a compreensão do 

fenômeno específico (FRASER; GODIM, 2004). 

 Os entrevistados foram selecionados de acordo com a sua relevância para resolução do 

problema de pesquisa, apresentado na Figura 16, ou seja, considerando os atores do macro 
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ambiente envolvido. Além de contar com a seleção de sujeitos por “bola de neve”, onde no 

final de cada entrevista os entrevistados me sugeriam novos atores a serem entrevistados.  

 A pesquisa compreendeu dez entrevistas com atores diversos em busca de 

representatividade do meio, totalizando 14 horas 50 minutos e 08 segundos, com 

representantes do Sindicato, Empresa, Política, Movimento Social e Igreja Católica.  

 

Figura 16-Macro ambiente considerado 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, representando a empresa, realizei entrevista com os presidentes e operários que 

trabalhavam na CSN durante o período de recorte desta pesquisa. No campo da política, foi 

entrevistado o prefeito de Volta Redonda durante o processo de privatização da CSN e o 

deputado federal à época, que fazia parte da comissão de desestatização. Para representar a 

importância do envolvimento da igreja entrevistei o atual funcionário da Cúria de Volta 

Redonda, que era considerado braço direito do Bispo que apoiou as greves e movimentações 

contra a privatização, um dos líderes do Movimento Ética na Política – MEP, que surgiu na 

Igreja Católica e com o coordenador da Pastoral Operária. Já para representar o sindicato, 

conversei tanto com o sindicalista que “apoiou” a privatização quanto com o que foi contra o 

processo. Os motivos da escolha dos atores entrevistados encontram-se expostos na Tabela 

01. 

Foram realizados onze contatos, nove com retorno positivo e dois sem retorno, quais 

sejam: presidente anterior ao processo de privatização (1990-1992) e presidente da comissão 

de desestatização, que foram contatados por correio eletrônico e redes sociais, porém sem 

sucesso.  
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A entrevista com o presidente da CSN (1990 a 1992) utilizada nesta pesquisa foi 

realizada pelo pesquisador  Raphael Jonathas da Costa Lima, que me cedeu tal entrevista em 

caráter acadêmico. 

 

Tabela 1-Motivo de escolha dos atores 
 

Ator 

 

 

Posição 

 

Entrevistado 

 

Motivo 

 

Duração 

Empresa Presidente Entrevistado 

01 

Presidente da CSN nos anos 

que antecederam a 

privatização (1990-1993), 

sendo responsável para saná-

la para tal processo. 

Anteriormente foi presidente 

do BNDES. 

1:40:49 

Empresa Presidente Entrevistado 

02 

Presidente da CSN durante o 

processo de privatização.  

1:02:35 

Empresa Funcionário 01 Entrevistado 

03 

Importante para entender a 

visão da empresa em relação 

ao seu patrimônio de 

preservação ambiental. 

1:59:11 

Empresa / 

Igreja 

Operário 01 /  

Funcionário e braço 

direito do Bispo a época 

– D. Waldyr Calheiros 

Entrevistado 

04 

Trabalhou na CSN durante o 

período 1973 a 1992 e nesta 

época atuou ativamente nas 

grandes movimentações e 

greves. Foi líder do 

movimento posseiro durante 

muitos anos. Foi demitido da 

empresa antes de sua 

privatização. 

“Braço direito” do já 

falecido Bispo D. Waldyr 

que foi atuante e 

representante da Igreja 

Católica nas movimentações 

populares e greves. 

2:38:50 

Empresa / 

Igreja 

Operário 02 /             

Coordenador 

Entrevistado 

05 

Coordenador da Pastoral 

Operária e operário da CSN 

no período de 2005 a 2011 

1:13:47 

Empresa/ 

Movimento 

Social / Igreja 

Operário 03 /         

Coordenador 

Entrevistado 

06 

Coordenador do movimento 

Ética na Política – MEP; 

operário da CSN de 1973 a 

1998; e líder da Pastoral 

Social da Igreja Católica de 

1998 a 2011 

1:13:29 

Política Prefeito Entrevistado 

07 

Prefeito de Volta Redonda 

durante o processo de 

privatização. Atualmente 

continua na política da 

cidade e foi importante para 

entender a conjuntura atual 

das consequências da 

privatização e Políticas 

Públicas do pós-

privatização. 

1:13:29 

Política Deputado Federal Entrevistado 

08 

Foi o primeiro prefeito eleito 

por voto direto em Volta 

1:32:20 
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Fonte: Elaboração própria 

 

3.2.2 Pesquisa Documental 

Além das entrevistas, realizei também pesquisa documental em busca de documentos 

que versassem sobre a estratégia utilizada pela empresa em suas interações com a sociedade, 

documentos que não haviam recebido nenhum tipo de análise científica, mas que teriam alta 

significância para o objeto de estudo, e documentos que já foram analisados, mas que podem 

ser reanalisados a partir de um novo olhar (NEVES, 1996; SÁ-SILVA; ALMEIDA; 

GUINDANI, 2009).  

Entretanto, ao buscá-los no arquivo da empresa, encontrei limitações quanto à 

autorização de uso e acesso a documentos do ano de 1993, ano em que a empresa estava em 

processo de privatização, além da limitação de ordem temporal, visto que a empresa “perdeu” 

grande parte de seus documentos históricos no período de transição de estatal para privada.  

Porém, em meio a tantas dificuldades, ainda foi possível, após muitas buscas, 

encontrar um documento denominado “Mural” datado em 18/09/92 com mais de 100 

perguntas dos funcionários da CSN e respostas do presidente à época, sobre a privatização da 

siderúrgica. Pelo que consta no documento, o mesmo trata-se de um fax enviado ao 

responsável pela divulgação das respostas às perguntas dos funcionários acerca da 

privatização.  

Na oportunidade, busquei também, no arquivo da CSN, as cartas enviadas às esposas 

dos funcionários, ponderando sobre a privatização e compra de ações pelos mesmos, porém, 

Redonda, visto que até então 

era a CSN que indicava os 

prefeitos, e Deputado 

Federal a época da 

privatização, tendo 

participado da Comissão de 

Desestatizações. 

Sindicato Presidente Entrevistado 

09 

Foi sindicalista atuante do 

grupo “formigueiro” e 

presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos durante o 

processo de privatização, 

sendo considerado como 

sindicalista que “apoiou” a 

privatização. 

2:04:13 

Sindicato Presidente / Operário 04 Entrevistado 

10 

Foi sindicalista Cutista 

durante o período de 1989 a 

1992 e contra o processo de 

privatização, e operário 

militante da siderúrgica de 

1978 a 1992.  

1:33:25 
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não obtive sucesso. Assim, como não foram encontradas em tal arquivo, foram utilizadas 

nesta pesquisa as cartas descritas no estudo de Graciolli (2007).  

Já na pesquisa documental realizada na Cúria Diocesana de Volta Redonda não 

encontrei resistências, sendo possível ter acesso a todos os documentos disponíveis a respeito 

das comunicações entre igreja e sociedade e posicionamento da igreja frente às ações da 

siderúrgica.  

Cabe destacar também que durante as entrevistas, dois dos entrevistados cederam 

documentações que contemplam este estudo, tais sejam: duas correspondências enviadas pelo 

presidente da CSN em 1993 à Comissão de Desestatização, um documento denominado 

“Discurso de Transmissão do Cargo de Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, em 

23/04/1993” e carta enviada pelo operário entrevistado aos seus companheiros de trabalho 

após sua demissão.  

 

3.2.3 Observação participante 

 

Silverman (2010) nos adverte a respeito dos perigos de considerar que pesquisas 

qualitativas são formadas basicamente por entrevistas. Segundo o mesmo, tal escolha levaria a 

dados fabricados, presos à visão do entrevistado que muitas vezes lança mão de discursos que 

não são seus, discursos organizacionais e senso comum, portanto, decisão por somente 

entrevistas poderia levar a resultados orientados puramente à visão dos entrevistados, 

“comprando” a versão dos respondentes. Logo, a observação se faz importante para auxiliar 

na conquista de dados confiáveis do dia a dia, questionando-se situações rotineiras. 

A observação é uma técnica advinda da etnografia, que é uma maneira de estudar 

pessoas em sociedade, através de pesquisa de campo, sem uso de laboratórios onde o 

pesquisador pode controlar as variáveis a serem observadas. Assim, fiz uso da observação 

para perceber as atividades e inter-relações dos indivíduos em seu ambiente (ANGROSINO, 

2009).   

Ademais, pelo caráter do estudo, seria inevitável o meu distanciamento do objeto da 

pesquisa, visto que também faço parte da sociedade analisada e por minha inter-relação com o 

meio de pesquisa durante as coletas de dados e vivência pessoal como ex-estagiária da 

empresa. Portanto, a observação participante também foi utilizada, principalmente na 

definição do problema de pesquisa, hipóteses, durantes as entrevistas e ao tratar da relação 

atual entre siderúrgica e cidade (SERVA; JAIME JUNIOR, 1995; ANGROSINO, 2009).  
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 A coleta das informações por meio da observação proporciona ao pesquisador maior 

familiaridade com o tema da pesquisa, além de corroborar achados de outras técnicas. 

Portanto, procurei, sempre que possível, realizar registro das observações de forma objetiva e 

em busca de padrões, conforme sugere Angrosino (2009).  

 Cabe destacar que fiz uso de observações do tipo observadora-como-participante e 

participante-como-observadora. A primeira destaca-se quando o pesquisador é reconhecido 

como tal e sua relação com o objeto de estudo é somente como pesquisador. Ou seja, quando 

fiz visitas ao arquivo da empresa, acervo da Cúria Diocesana e durante as entrevistas 

realizadas. A segunda refere-se à ligação do pesquisador com a vida do grupo, há maior 

envolvimento com os indivíduos, e o grupo não o identifica como pesquisador. Sendo 

realizada quando das observações nas CEB’s e nos acontecimentos diários envolvendo cidade 

e empresa (ANGROSINO, 2009). 

 Ademais, considerando o avanço da tecnologia, a etnografia também pode ser utilizada 

on-line, incorporando o ciberespaço como lócus de pesquisa (ANGROSINO, 2009). Deste 

modo, utilizei também de observações on-line para melhor compreender o ambiente de 

pesquisa e suas inter-relações, mediante análise dos meios de comunicação on-line e 

comentários dos leitores destes. 

 

3.3 Análise dos dados 

 

É oportuno iniciar a explicação de como foi realizada a análise de dados pelo nível de 

alcance que utilizo nesta pesquisa. Portanto, cabe destacar que este estudo objetiva explorar as 

relações estratégicas entre CSN e sociedade de Volta Redonda (seus intervenientes de “não-

mercado”) em um nível meso de análise, mas, também se atendo ao contexto nacional e 

mundial, nível macro e meta, para explicar tais ações no meso nível. Ou seja, a partir de uma 

análise plural de agência que reconhece a capacidade dos atores em influenciar e moldar seu 

ambiente. Estratégia como prática social contextualizada, desafiando a “superioridade do 

mercado” (SAUERBRONN; FARIA, 2011). 

Para análise documental e das entrevistas utilizei a técnica de análise do discurso, que 

segundo Caregnato e Mutti (2006) e Rocha e Deusdará (2005), trabalha com o sentido e não 

com o conteúdo do texto, um sentido produzido e não traduzido, há uma articulação entre a 

linguagem e a sociedade em meio ao um contexto ideológico, produzindo efeitos de sentido, 

que se podem apreender mediante interpretação.  
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Mais precisamente, fiz uso da análise crítica do discurso, proposta por Fairclough (2001) 

por tratar do funcionamento social da linguagem em suas diversas relações de poder. 

Considerando que o discurso em sua prática ideológica e de poder pode constituir, manter, 

transformar e legitimar visões de mundo mediante relações de poder, reforçando estruturas de 

dominação e opressão social (FAIRCLOUGH, 2001). 

Assim, usei a análise tridimensional (Figura 17) proposta por Fairclough (2001) a partir de 

uma vertente textual, discursiva e social. Mais especificamente, destaquei a análise social, que 

julgo mais relevante para este estudo. Tal decisão deu-se também pela área de concentração do 

curso, minha formação acadêmica, que limita análise textual e discursiva com precisão, além do 

direcionamento desta pesquisa. Entretanto, vale destacar que mesmo não categorizando a vertente 

textual e discursiva por conta de tais limitações, essas vertentes emergiram durante a análise 

crítica do discurso, principalmente a prática textual, sendo destacada superficialmente quando 

pertinente. 

A análise textual tem foco na dimensão textual, vocabulário, gramática, coesão e estrutura 

social utilizada nos discursos, sem necessariamente se aprofundar em pleno conhecimento 

linguístico, mas em seus sentidos. Já a prática discursiva foca-se em como e onde o discurso foi 

gerado e distribuído, seu contexto, coerência, intertextualidade e força.  A análise do discurso 

como prática social concentra-se em uma relação entre poder e ideologia, analisa os efeitos 

políticos e ideológicos do discurso (FAIRCLOUGH, 2012). 

 
Figura 17-Modelo Tridimensional para Análise Crítica do Discurso 
Fonte: Elaboração própria com base em Fairclough (2001) 

 

 O estudo crítico do discurso foca-se no abuso do poder como forma de dominação 

mediante discurso, que acarretam injustiças e desigualdades sociais. Tal poder exercido 

socialmente de forma abusiva demonstra controle de um determinado grupo em beneficio de 

outro grupo privilegiado, caracterizando abuso de poder. Essa dominação pode ser exercida 

mediante manipulação, desinformação e doutrinação, obscurecida por discurso de leis, 
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conselhos, ordens, regulações e ameaças, que podem acarretar em transformações ideológicas 

(VAN DIJK, 2009). 

3.4 Limitações Metodológicas 

 

Destaco inicialmente, como limitação metodológica desta pesquisa, minhas limitações 

como pesquisadora, que mesmo procurando despir-me de toda ideologia e conhecimento 

hegemônico a mim imposto, posso ter sido levada a algumas imperfeições. Ressalto também 

as limitações quanto à pesquisa qualitativa, que é criticada por alguns autores por deixar 

lacunas à subjetividade e falta de rigor, além de um possível reflexo da visão de mundo do 

autor (VIEIRA, 2005). Ademais, também tive a limitação quanto ao tempo de dois anos para 

realizar este estudo, o qual teve que se ater ao período de 1990 a 1993 e a alguns 

intervenientes de “não-mercado” específicos, para poder ser concluído em tempo hábil. 
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4 RESULTADOS 1 

 

As análises dos resultados foram realizados mediante seções específicas que destacam 

a relação da empresa com cada um dos seus intervenientes de “não-mercado”, em uma análise 

de prática social. Destacando principalmente as ações e discursos que podem ter influenciado 

na redução das movimentações populares, sindicais e sociais, e as consequências da 

privatização para a sociedade de Volta Redonda, a partir de uma interrogação dos sentidos 

dos discursos proferidos verbalmente ou não verbalmente.  

Esta análise busca aguçar o pensar a respeito da redução dos movimentos sociais com 

o passar do tempo e questionar as reais estratégias utilizadas no processo de privatização da 

CSN. Procurarei demonstrar os interesses escusos ao processo e ampliar o olhar além da 

simples “necessidade”, além dos constructos dogmatizados, das verdades absolutas e 

inquestionáveis. 

Tais análises foram realizadas mediante níveis de relacionamento com os 

intervenientes de não-mercado. Assim sendo, para melhor compreensão do leitor, os 

resultados são demonstrados separadamente de acordo com cada uma das relações 

estratégicas entre a CSN e o seu ambiente de “não-mercado”: Igreja, Sindicato, Política e 

Movimentações Sociais, além das relações estratégicas entre a siderúrgica e seus operários. 

De forma geral a análise do discurso demonstrou uma construção discursiva 

ideológica da siderúrgica de acordo com os interesses de cada época, sendo inicialmente tida 

como CSN “mãe”, como provedora da cidade, posteriormente como CSN “gargalo” da 

economia, quando desejam legitimar sua privatização, e por último como CSN privatizada, 

representando a relação atual da CSN com a sociedade.   

Deste modo, decidi para melhor análise do discurso e das relações com os 

intervenientes de “não-mercado”, enquadrar recortes do discurso de cada um dos 

entrevistados de acordo com sua visão sobre a empresa em cada um dos momentos (“mãe”; 

“gargalo”; privatizada) e relação da empresa com o seu ambiente institucional (sindicato; 

movimentos; política; igreja; operários).  

Tal enquadramento permitiu-me observar que é comum a todos os entrevistados 

descrever, quando do discurso de CSN “mãe”, a relação afetiva da CSN com seu ambiente, já 

                                                 
1 Parte destes resultados foram apresentados no Congresso Laemos 2016 através do artigo: The hidden face of 

modernity: The case os Companhia Siderúrgica Nacional in Brazil.  

DA SILVA, A.; ABDALLA, M.M. The hidden face of modernity: The case of Companhia Siderurgica Nacional 

in Brazil. Anais do 6 th Latinamerican And European Meeting On Organization Studies, 2016. 
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quando da CSN “gargalo”, a imposição e a falta de diálogo da CSN para com seu ambiente, e 

por último, a existência de uma relação de enfretamento ao descrever a relação atual em CSN 

privatizada. 

Nos próximos subitens destaquei a relação da CSN com seus intervenientes dentro de 

cada discurso a partir do modelo tridimensional de Norman Fairclough com foco na prática 

social. 

4.1 CSN “mãe” 

 

A instalação da CSN em Volta Redonda fazia parte do ideário desenvolvimentista de 

Getúlio Vargas, transformando o Brasil num país industrializado. A grande narrativa 

reproduzia-se no discurso dos líderes sindicais - entrevistado 09 e entrevistado 10: “(...) o 

projeto inicial da CSN era alavancar o desenvolvimento da indústria no Brasil, traçar um 

modelo de operário (...)” (grifo meu) Entrevistado 09 e "(...) A fábrica que fabrica outras 

fábricas (...)" (grifo meu) Entrevistado 10. Tal “modelo” de operário descrito pelo 

entrevistado 09 corrobora a ideia de fabricação de um “novo trabalhador” – submisso e 

passivo, e de uma “nova sociedade” – aliena e domesticada, objetivada por Vargas com a 

edificação da CSN na cidade.  A construção da siderúrgica e edificação de Volta Redonda foi 

realizada mediante a ideia de CSN “mãe”, provedora da cidade, e de Vargas como o “pai” dos 

pobres, gerando uma relação de dependência e superveniência mediante ideia de “família 

siderúrgica” e cidade operária (MOREL, 1989; 2001), refletida no discurso do líder sindical, 

entrevistado 09: “(...) Getúlio Vargas, o pai, quem tirou o trabalhador das mãos do 

fazendeiro (...)”, destacando a imagem da siderúrgica e deste projeto de desenvolvimento 

capitalista para a sociedade de Volta Redonda, para o Brasil e para o mundo como modelo de 

harmonia entre capital e trabalho, e reforma administrativa e política do Brasil no governo de 

Vargas. O discurso do líder sindical reflete a ideia de “libertação” que era transmitida 

mediante o sonho do “desenvolvimento”. Assim, o fazendeiro era tido como o opressor e a 

empresa como suposta salvadora do trabalhador da vida difícil do campo, numa tentativa de 

ocultar o papel opressor e explorador da empresa. 

Essa submissão era sustentada pelo sonho daqueles que vinham trabalhar na CSN, em 

grande maioria do interior de outros estados, onde a esperança de um futuro melhor estava em 

trabalhar no Rio de Janeiro ou São Paulo, conforme me narrou o operário e militante, 

entrevistado 04: “(...) brincávamos de São Paulo e Rio de Janeiro (...) vim em busca de 

oportunidade, melhor condição de vida (...)”. A ideia de desenvolvimento, industrialização e 

modernidade estavam diretamente ligadas a estes Estados. Portanto, eram incentivados à 
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migração em massa, idealizando melhor condição de vida para suas famílias, o que facilitava 

a configuração do “novo trabalhador” e da “nova sociedade” idealizados por Vargas.  

É comum aos entrevistados utilizar a palavra “mãe” para designar a CSN 

anteriormente a sua privatização e Getúlio Vargas como “pai”, deixando clara a relação 

afetiva, de dependência e poder que existia nesta época entre a siderúrgica e a sociedade, 

assim como reflete o discurso que havia sido legitimado, de que governo e siderúrgica eram 

os benfeitores de Volta Redonda. Culturalmente, pai e mãe são aqueles que cuidam, aqueles a 

quem devemos respeito, obediência e gratidão, sentimentos que realmente existiam nessa 

época e que foram impregnados na sociedade com tal objetivo, domesticá-la e civilizá-la. 

Ainda segundo o entrevistado 07, a cidade não só respeitava a CSN porque Volta Redonda era 

área de Segurança Nacional e o poder emanava da siderúrgica, mas também a referenciavam 

por ela ser a dona das casas, das áreas de lazer, era aquela que proporcionava os maiores 

salários da região. Ideia corroborada pelo operário e coordenador da Pastoral Operária, 

entrevistado 05: "(...) Imóveis, recreação, até com isso ela se importava (...)". O uso do “até” 

da uma dimensão de ampla inclusão, de plenitude, e mostra que a organização era totalitária. 

Já o uso do “se importava” transpõe quase um sentimento para uma organização, que de certa 

forma apaga a ideia de estratégia empresarial por trás das ações da empresa. Ou seja, utilizava 

do assistencialismo à população, mediante práticas sociais, para elevar o controle e domínio 

que tinha sobre a cidade, inclusive a partir da hierarquização espacial da cidade, seguindo o 

modelo norte americano company town, que auxilia no processo de domistificação da 

população, conforme destacado pelo entrevistado 10: 

"(...) você tem toda estrutura da cidade: as casas como elas foram 

modeladas, as ruas, a distribuição das ruas, a própria empresa (...) copia 

muito o próprio modelo inicial do próprio capital Americano, porque ela é 

uma indústria, era uma indústria Americana, toda tecnologia, todo 

dinheiro, uma boa parte do dinheiro veio do próprio Estados Unidos para 

cá (...) tudo criado em função da empresa (...)" Entrevistado 10. 

 

“(...) e para isso você tem que criar o modelo domesticado de empresa, 

em que os trabalhadores do início ao fim sejam controlados, controlados 

porque quem escolhe é a empresa, quem determina é a empresa, não é o 

mercado quem determina isso, a empresa que formou cada um deles (...)" 

Entrevistado 10. 

 

Havia uma relação afetiva, mas o incentivo e motivação criados na mente das pessoas 

para migrarem para a “cidade operária” geraram um grande problema para a cidade, pois o 

governo não considerou o ônus que a superpopulação poderia causar à cidade e à 

especialização que aqueles precisariam posteriormente, conforme relata o ex-prefeito, 

entrevistado 07: “(...) as pessoas vinham da enxada e fazia um trabalho manual ali dentro, 

pesado na CSN, é difícil mesmo, é difícil (...)”. A ideia de desenvolvimento foi difundida pelo 
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Brasil, incentivando a migração para Volta Redonda, entretanto, a construção da siderúrgica 

era um trabalho sazonal, nem todos aqueles que trabalhavam na edificação da mesma 

mantiveram seus empregos posteriormente. Tal fato acarretou marginalização daqueles que 

não se encaixavam no perfil da empresa edificada, favelização e miserabilidade para aqueles 

que não tinham sequer condições para voltar para aos Estados de onde vieram.  

Inclusive, segundo o entrevistado 07, a imagem de empresa provedora e benevolente 

era fortalecida pela afixação de cartazes no interior do país, recrutando novos trabalhadores. 

A ação negligenciava as consequências de migrações em massa (ABDALLA, 2014). Esse 

recrutamento de trabalhadores principalmente em áreas rurais era exaltado como 

“desenvolvimento” e “libertação”. Assim, ao se referir à dispensa dos trabalhadores após 

estágio de expansão e construção da siderúrgica o entrevistado 07 remete às palavras “roça” e 

“enxada”, que são empregadas como elementos de exclusão ou até mesmo punição e desprezo 

pelo indivíduo. A seguir relaciono as falas de 3 entrevistados que destacaram os problemas 

decorrentes do adensamento populacional, consequência do processo de des-envolvimento e  

mercadificação do trabalho (PORTO-GONÇALVES; QUENTAL 2012), dentre cabe 

destacar: 

 
“(...) fazer o 3° estado, a ampliação, de repente essas pessoas vinham a 

esta cidade, se colocavam, se aglomeravam em qualquer lugar, acabou o 

estágio de expansão, as pessoas não voltavam pra roça. Não voltavam 

porque lá também não tinham nenhuma atenção, o cara que tinha a 

carteira assinada tinha tudo e ia para a periferia. (...) as pessoas vinham da 

enxada e faziam um trabalho manual ali dentro, pesado na CSN, é difícil 

mesmo, é difícil (...)” Entrevistado 07.  

 

“(...) favelização de Volta Redonda se deu pela vinda das pessoas 

juntamente com sua família para trabalharem em Volta Redonda e faziam 

as ocupações (...)” Entrevistado 08. 

 

“(...) Terminando a obra, ficavam aí jogados, aí eles pegavam suas 

famílias e ocupavam os morros, que são as áreas ocupadas (...).” 

Entrevistado 04. 

 

Tamanha era a força e o poder da siderúrgica sobre a cidade, que o primeiro prefeito 

eleito de Volta Redonda destacou-me que a CSN tinha grande influência na escolha do 

prefeito por ter sido área de Segurança Nacional, entretanto ressalta: “(...) CSN ajudava muito 

o Município, na administração do Município (...)” Entrevistado 08, como se o suporte que ela 

dava à cidade permitisse tal poder de influência e mando, discurso impregnado na ideia de 

CSN “mãe”, provedora, assistencialista, aquela que “ajuda”, “pega na mão” e educa, também 

uma inversão clara dos valores: empresa que governa e governo que se submete. Tal fato é 

corroborado pelo líder sindical, entrevistado 09 ao descrever a relação da CSN com o 
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município como: “(...) CSN era a mão que agia (...)”, como analogia inversa à “mão 

invisível” do mercado que se auto regula defendido por Adam Smith, onde naquela época a 

“mão” era a da siderúrgica que tudo controlava, conforme destacado pelo entrevistado 10 ao 

comentar a respeito do poder da empresa frente ao município.   

 

"(...) nem eleger o prefeito se podia, o prefeito era nomeado pelo governo 

federal, alguém que tivesse ligação intrínseca, normalmente engenheiro, 

um engenheiro militar, que tivesse alguma ligação com área metalúrgica. 

Por quê? Pra se fazer o controle social da cidade, então não se elegia o 

prefeito (...)" Entrevistado 10. 

 

Assim a cidade dependia da empresa e era controlada por ela, tanto em seu ambiente 

fabril, quanto em sua vida social. Buscava-se moldar o “novo trabalhador” brasileiro, 

submisso e passivo. O poder de polícia e governo outorgado à empresa era camuflado pela 

ideia de “libertação” da vida difícil do meio rural, favorecendo e fortalecendo a colonialidade 

interna, mediante Estratégias Sociais e Soft Power (CASANOVA, 2003; NYE, 2004; 

ABDALLA, 2014). 

Identifiquei, em diversos trechos da entrevista realizada com o ex-prefeito da cidade, 

pós-privatização, entrevistado 07, com o líder sindical, entrevistado 09, deputado Federal à 

época da privatização, entrevistado 08, presidente da CSN durante a privatização, entrevistado 

02, e com operário da siderúrgica, entrevistado 04, a dependência em relação à indústria, e 

como a CSN exercia poder e controle sobre a população. Aqueles que não faziam parte da 

cidade operária e/ou não se submetiam ao controle da empresa, deveriam habitar em áreas 

periféricas, marginalizados e sem condições dignas, uma opressão de forma oculta, já aqueles 

que faziam parte da “família siderúrgica” tinham todas as benesses que a siderúrgica 

proporcionava, construindo assim um processo de gentrificação e adensamento populacional 

na cidade. 

 

“(...) a relação da cidade com CSN era de muita subserviência, era muito 

paternalismo, porque a CSN começou ter as casas, ela que tinha a 

polícia que prendia, que tomava conta da segurança da cidade, e todo 

mundo era dependente da CSN, a sua grande maioria, ela pagava salários 

melhores do que o da região, então, ela era a mãe que acabava 

influenciando. E as pessoas não só respeitavam, mas reverenciavam a 

CSN, porque ela era provedora, ela construiu a cidade. A origem da 

cidade foi por causa dela, só existia ela, e todo mundo dependia dela, 

inclusive os governos, que estavam aqui, todo mundo, então esta era uma 

relação afetiva que tinha um lado “bom”, mas não criava independência, 

não criava soberania da cidade, ela parecia que era continuidade da CSN 

(...)” Entrevistado 07 (grifos meus).  

 

“(...) uma mãe, uma mãe, uma mãe, né? CSN fornecia leite e tudo né? 

galinha, esse negócio todo, tinha mercado em diversos setores da cidade 

(...)” Entrevistado 09.  
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“(...) clube, cinema, eram da CSN, a construção da igreja foi pela CSN. 

Tinha supermercado para atender seus funcionários (...)” Entrevistado 08. 

 

 

Essa dependência criava vínculos sociais e afetivos da sociedade para com a CSN, 

conforme o entrevistado 04 ilustra em sua experiência pessoal: “(...) Era um orgulho 

trabalhar na CSN. Era bem visto trabalhar na CSN, comprava em qualquer lugar. Era um 

operário respeitado (...)”. Tal trecho demonstra a identidade criada não só de CSN provedora, 

mas também aquela que dava status, que dava credibilidade, que se concretizava em amor e 

veneração Era uma prisão invisível, inviabilizada mediante Soft Power, vínculos sociais e 

afetivos. Criou-se na mente dos operários o sentimento de pertencimento à CSN e a imagem 

de “vencedor” ao conseguir se libertar das “amarras” do campo. Portanto, a siderúrgica 

fornecia tudo que ele conquistava no meio rural “leite”, “galinha”, provia alimentos como no 

meio rural e “muito mais”, concretizando-se em veneração e orgulho de trabalhar na 

siderúrgica.  

Tal veneração muitas vezes escondia o trabalho duro e condições precárias vividos 

dentro da siderúrgica, conforme relatado pelo entrevistado 04 “(...) não tinha refeitório, as 

condições eram péssimas. Água gelada para banho (...)”, condições ditas precárias pelo 

entrevistado, porém, talvez, não muito diferente do que viviam no meio rural. Mas, a revolta 

expressada no discurso do entrevistado 04 provavelmente refira-se a divergência entre o que 

era propagado para o mundo e prometido aos operários e a realidade vivenciada, uma ilusão 

de sucesso, de desenvolvimento. Entretanto, tais condições não ofuscavam o sentimento de 

pertencimento e orgulho de trabalhar na siderúrgica, que deixou saudosismos aqueles que 

viveram naquela época, conforme relatado pelo operário e líder de movimento social 05. 

Existia um sentimento de pertencimento à classe e à cidade operária, reflexo da prática de 

estratégia social utilizada à época. 

O discurso de CSN “mãe” e provedora ofuscava também a repressão, dominação e 

exploração sofridas, o líder sindical, entrevistado 09 inclusive destaca que aqueles 

trabalhadores que davam “problemas” eram reprimidos e demitidos e que a CSN fazia um 

controle a pente fino e controlava tudo, aqueles que davam “problemas”, ou seja, aqueles que 

questionavam as decisões, ações e ideologia da empresa, que não aceitavam ser manipulados 

e controlados pela siderúrgica. Discurso distribuído pelo líder sindical, que fez parte da 

“família siderúrgica”, portanto, o discurso é produzido por esse ator a partir das práticas 

opressoras, mas é reforçado, de modo subjacente pela empresa, a fim de manter-se no poder, e 

consumido por toda sociedade. Chegando a citar, até mesmo, o episódio que acontecera com 
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seu pai naquela época, quando foi demitido da siderúrgica por ser contra algumas ações da 

empresa, sofrendo perseguição e repressão até sua demissão, além de ter que se mudar de 

Volta Redonda para áreas mais distantes, até mesmo por vergonha de não pertencer mais à 

“família siderúrgica”, reforçando o modelo dominador existente que ao mesmo tempo em que 

criava um sentimento de pertencimento, formava um processo de segregação.  

Vale destacar que os operários entrevistados emocionaram-se ao contar os momentos 

de repressão, ameaças de demissão e insegurança que viviam da empresa; tal desespero e 

preocupação podem ser destacados na fala do entrevistado 06: "(...) Pode ser o Zezinho, 

porque ele mexe com sindicato (...) uma vida de trabalhador naquele tempo com consciência 

de classe, era uma de dificuldade (...)". 

Vale frisar que o desenvolvimentismo apregoado pelo Presidente Vargas retirou vários 

trabalhadores do campo, exaltando a cidade como símbolo de “progresso” e “modernidade”. 

No entanto, a “modernidade” trouxe exclusão, separação de classes, pobreza, dominação, 

colonização e controle, especialmente se levar em consideração a grande massa populacional 

que perdeu seus postos de trabalho e manteve-se marginalizada na cidade, não retornando aos 

seus domicílios de origem. O quadro ampliava ainda mais a relação de dependência e 

subalternidade, especialmente pelo temor de não pertencer mais à família e, por conseguinte, 

ser banido da região.  

 Ademais, quando do discurso ideológico de CSN “mãe” foi possível constatar forte 

relação da siderúrgica com o meio político, sindical e com a Igreja Católica de Volta 

Redonda.   

“(...) Durante as greves o presidente da empresa pedia a gente (prefeito) 

para ser testemunha da reunião com o sindicato. Chamava o prefeito, o 

Bispo, para serem testemunhas do acordo que estava sendo feito (...)” 

Entrevistado 08. 

 

“(...) Volta Redonda, ela tinha esses três poderes, que era a prefeitura, a 

CSN e o sindicato  (...)” Entrevistado 09. 

 

 A preocupação da empresa em reunir-se com o sindicato, prefeito e bispo, demonstra a 

relação afetiva e de proximidade que a siderúrgica buscava manter com estes. O prefeito 

dependia da CSN por ser ela a provedora da cidade, “(...) a cidade cresceu em função dela 

(...)” e “tudo em Volta Redonda que não era de outro, era da CSN” Entrevistado 08. Já a 

igreja tinha forte engajamento com as movimentações populares e grevistas da época, 

fomentava e apoiava as reivindicações sociais e sindicais: “(...) As comunidades (igreja) 

levava através das cercas muitos alimentos, cestas, e ali eram distribuídas para o pessoal lá 

dentro (...)” Entrevistado 04, portanto, era de interesse da siderúrgica ter o apoio destes em 

suas decisões e manter-se como CSN “mãe”. Tais narrações corroboram a ideia de que 
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empresas fazem uso de relações estratégicas com seus atores de não-mercado. Mediante o 

discurso dos entrevistados observa-se forte articulação estratégica, mediante influência e 

cooptação, especialmente com atores de não-mercado (igreja, sindicato e política).  

 Entretanto, a administração da siderúrgica nas mãos do Governo, visando estabilização 

política prejudicara a saúde da empresa, conforme destaca o presidente da CSN, entrevistado 

02: “(...) A empresa se endividou demais por causa da política do Governo (...)”, “As 

empresas estatais eram utilizadas para conter a inflação (...)”, ou seja, o problema não está 

na empresa ser Estatal, mas sim em quem administra a máquina estatal, que administra o 

Brasil e faz uso das empresas Estatais para amenizar situações geradas por sua má 

administração.  

 

“(...) o governo forçou a CSN a vender seus produtos, em várias 

oportunidades, a preço abaixo do custo, beneficiando os consumidores. 

(...) E, por ter deixado de auferir esta receita, a CSN, no período, foi 

obrigada a buscar dinheiro no mercado, a custos elevadíssimos (...)” 

Comunicação SF Discurso de Transmissão do Cargo de Presidente da 

Companhia Siderúrgica Nacional, em 23/04/1993. 

 

 Deste modo o operário da CSN, entrevistado 04 destaca em relação à siderúrgica e 

meio político, o poder que a CSN tinha sobre a cidade “(...) a cidade era vigiada pela guarda 

da CSN (...)”.Reforçando o poderio da siderúrgica sobre a cidade, o poder de comando, de 

controle, de vigiar e punir, apoiada pelo “poder” municipal que representava os interesses da 

empresa. Relação que reflete o poder da grande empresa sobre o meio político municipal e 

sua orientação ao mercado suportada pela CSN (ABDALLA, 2014). 

 Ligações da CSN com movimentações sociais, sindicais e Igreja Católica podem ser 

identificadas desde a época de CSN “mãe”, porquanto, o caráter de provedora já estava se 

esgotando, fazendo surgir diversas greves e movimentações: “(...) tivemos apoio de toda 

igreja, dos movimentos sociais, vários sindicatos, sindicatos de todo o país vieram nos apoiar 

pós greve de 88 (...)” Entrevistado 04. Tal passagem demonstra como as movimentações que 

aconteciam em Volta Redonda contra a CSN tinham grande repercussão, chegando a envolver 

até mesmo sindicatos de outras localidades. Assim como corrobora a ideia de que a CSN ao 

tomar suas decisões estratégicas não poderia se pautar somente em fatores de mercado, visto 

que fatores como fornecedores e clientes, por exemplo, neste caso não seriam suficientes, mas 

importante que isso estava sua relação com fatores além do mercado, sindicatos, igreja, 

movimentos socais e líder políticos, que influenciam essas movimentações e a situação da 

empresa frente ao mundo.  



71 

 

 Destaque especial foi dado à ação da Igreja Católica nas movimentações e de seu 

grande líder Dom Waldyr, bispo de Volta Redonda na época. A igreja signatária da Teologia 

da Libertação esteve presente apoiando a luta dos trabalhadores, desde a primeira paralisação 

dos construtores civis, terceirizados da CSN. As Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) 

ofereciam local para reuniões, apoio, alimentação e ajuda na organização, motivadas pelos 

ideais do Concílio Vaticano II, conforme destacou o entrevistado 04: “(...) Igreja, defesa do 

povo, da justiça, Concílio Vaticano II despertou o papel da igreja no mundo (...)”. Tal 

discurso nos leva a compreender que durante o período de CSN “mãe” a população iniciara a 

tomada de consciência, e que, portanto, a igreja auxiliava não somente na reflexão crítica dos 

fatos sociais, mas também na ação, nas movimentações, em uma práxis libertadora. 

 Tal afirmação foi corroborada pelo entrevistado 07 ao se referir à importância que a 

Igreja Católica tinha durante as movimentações e greves que aconteciam na cidade, 

importando-se sempre com o direito do operário e sua libertação da exploração do 

capitalismo: “(...) A igreja aportava as greves com oferta de comida para aqueles que 

estavam ocupando a siderúrgica (...)” Entrevistado 07, ação advinda da repercussão da 

Teologia da Libertação e consequentemente da consciência crítica que incentivavam, 

adquirindo forte papel sócio-político na cidade e exemplo para o país mediante agenda 

anticapitalista e antineoliberal.  

 A Igreja Católica através das CEB’s não só apoiava as movimentações, como também 

formava líderes com consciência crítica para se mobilizarem e lutarem por seus direitos. A 

igreja ajudou a população de Volta Redonda a iniciar a desvinculação com a ideia de CSN 

“mãe”, CSN provedora, fomentando reflexões críticas, abrindo os olhos da sociedade frente à 

exploração, dominação e controle que a siderúrgica exercia, conforme explicou o militante 

04: “Pastoral Operária aprofundava sobre sistema de governo, capitalista, socialista, 

comunista (...) Adquirimos uma consciência dentro destes grupos da igreja e também pelo 

sindicato (...)” Entrevistado 04, mediante as CEB’s formava-se novos cidadãos (BEZERRA 

 et al., 2006). Inclusive, a oposição sindical foi formada pelo apoio da igreja, 

constituídos pela igreja: "Dom Waldyr abriu as portas da Igreja para que a oposição sindical 

se reunisse (....) porque tinha uns padres operários, chamados operários, que chegaram aqui 

(...)" Entrevistado 06, uma igreja voltada para os problemas sociais e não para dentro de si, 

através de um discurso teológico e político que geravam lutas e reinvindicações por uma 

sociedade mais justa e igualitária, destacada também pelo entrevistado 05:  

 

"(...) Dom Waldyr foi um bispo que assim, deu sempre muita atenção 

para formação do cristão né, como agente transformador. Como aquele 
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que vai, que não fica só na igreja e tal, só participando da missa e tal. 

Dom Waldyr dava condições muito favoráveis para aqueles interessados 

em aprender, a refletir, a refletir de maneira crítica (...)" Entrevistado 05. 

  

 

 Tanto o entrevistado 04 quanto o entrevistado 06 explicaram-me que nesta época havia 

vários padres estrangeiros em missão no Brasil, especialmente em Volta Redonda, sendo de 

congregações que tinham um cunho social muito forte. Ou seja, a missão do Concílio 

Vaticano II foi sendo difundida mediante esses padres congregacionais, com forte apelo 

social. Tal fato deixou um legado muito importante para Volta Redonda: de várias lutas, 

movimentações e preocupação com o outro, principalmente com o pobre. Ambos os operários 

entrevistados (04 e 06) citam a importância da igreja para a formação da consciência crítica e 

de sociedade que eles têm hoje: “(...) consciência que adquiri graças as Comunidades 

Eclesiais de Base (...)” Entrevistado 04, assim como o entrevistado 06: "Fui para CSN com 

um nível de consciência apurado, porque eu já era militante da igreja (...) Eu precisava ser 

trabalhador e ao mesmo tempo também ser um cidadão para expressar minha fé de alguma 

forma (...)”. 

 Ainda quanto à importância da Igreja Católica para a consciência reflexiva da 

sociedade de Volta Redonda, o entrevistado 09 destaca: “(...) papel determinante no 

movimento social e sindical de Volta Redonda, e quando o trabalhador precisou de espaço na 

ditadura (...) mas, quando chegou a CUT e o PT, surgiram novos atores  (...) passaria a ser o 

apoio e não o ator principal (...)”, entretanto, há que se ressaltar que foi ela que deu a base 

para tais organizações continuarem e assumirem o movimento, e que o papel do líder Dom 

Waldyr foi primordial durante as negociações, pois a CSN mantinha contato bem próximo 

com a igreja, a qual olhava por detrás do discurso de “desenvolvimento” e “modernidade” 

difundidos a época. 

  

"(...) O capital aqui, com toda força que tinha, qual era o referencial de 

conversa? A igreja representada pelo Bispo, então o Bispo, quando 

chegava um novo Diretor da empresa (...) eles iam a Cúria, e lá ouviam 

do Bispo sua preocupação, sempre em nome dos trabalhadores (...)” 

Entrevistado 06. 

 

 

 Por diversas vezes os operários da CSN entrevistados citaram as palavras “militantes 

aguerridos”, em referência a luta pelos direitos de classe e da sociedade. Em análise 

documental do Jornal “O Diocesano”, pude constatar que em um dos primeiros exemplares do 

jornal o termo já aparece em reflexão dentro do “Aprofundando o 7º Encontro Intereclesial de 

CEB’s” onde o termo militante vem destacado, com o seguinte significado “Militante por sua 



73 

 

fé centrada na opção pelos pobres, na crítica a todo poder opressor (...)” O Diocesano 1973. 

Após explicar o jeito de ser igreja, de viver em sociedade, e os significados dos termos, o 

aprofundamento fazia com que os leitores se questionassem a respeito de seu modo de vida e 

de vida em sociedade. “Como viver o jeito de ser igreja na cidade grande?”, ou seja, 

buscava-se educar e auxiliar a sociedade nessa nova cultura que eles estavam enfrentando, 

nesse choque de realidades, onde antes se trabalhava no campo e agora dentro de uma grande 

indústria.  

Como já estacado, no início da pesquisa, a construção da CSN culminou também na 

construção concomitante de Volta Redonda e de seus serviços básicos, mediante políticas 

sociais e consequentemente Estratégias Sociais. Não obstante a igreja católica também se 

subteve ao “domínio” da siderúrgica em uma relação bem próxima. A relação entre a CSN e a 

igreja pode ser corroborada até mesmo na arquitetura da construção da primeira igreja na Vila 

Santa Cecília, onde até mesmo na cruz existente na gruta da mesma está cunhado o nome da 

siderúrgica (Figura 18). 

 

Figura 18 – Gruta Igreja Santa Cecília de Volta Redonda 

Fonte: Acervo pessoal da autora 

 

 Já quanto à relação sindicato e CSN, nessa época de CSN “mãe”, o sindicato iniciou-

se como sindicato empresarial, com diretoria ligada à Usina, com prisma assistencialista e a 

favor da siderúrgica, conforme retratado no discurso do operário e militante, entrevistado 04: 
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“A diretoria do sindicato era eleita conforme o interesse da própria empresa, da CSN, e foi 

uma grande luta, muitas eleições para conquistarmos um sindicato que tivesse uma diretoria, 

um presidente, voltado para o interesse dos trabalhadores (...)” Entrevistado 04, fortalecendo 

ainda mais a relação de opressão, dominação e poder da siderúrgica.  

 Posteriormente, com o sindicato filiado à CUT, a cidade de Volta Redonda ficou 

mundialmente conhecida pela magnitude das greves de ocupação que aconteciam, 

principalmente a greve de 1988, que culminou na morte de três operários da CSN. O operário 

04 destaca a repercussão da greve de 88 e contou-me como participou ativamente da mesma, 

chegando até a se emocionar ao contar os movimentos vividos dentro da siderúrgica neste 

período: este não era um choro somente de tristeza pela morte dos companheiros, mas de 

orgulho de relembrar daquele momento vivido, como símbolo de heroísmo para aqueles que 

se consideravam militantes e ativos contra a CSN, em prol dos direitos dos pobres e operários, 

demonstrando que os ensinamentos adquiridos através das CEB’s e do sindicato contribuíram 

fortemente na manutenção das greves. Os operários viam a participação nos movimentos 

como dever de cidadão e tinha orgulho de participar de tais movimentos que ocorriam de 

forma contra hegemônica ao desenvolvimento apregoado pela ideia de CSN “mãe”. O 

entrevistado 04 ainda destaca o agir da siderúrgica frente às greves e movimentações, como 

uma ação de vigiar e punir expressada nas palavras “investigar” e “matava”, a última fazendo 

alusão à morte dos operários na greve de 88, e a primeira quanto do controle realizado que 

culminava em demissões. 

 

 “(...) o sistema que queria nos oprimir, um sistema capitalista que 

matava (...)”, “ (...). Eles começaram a investigar quem fazia parte dos 

grupos de dentro da Usina, ativistas, e demitiram diversos ativistas que 

faziam parte destes grupos (...) A demissão desses companheiros foi um 

golpe muito grande para o movimento sindical (...)” Entrevistado 04 

(grifos meus).  

 

 O discurso do sistema capitalista pode ser identificado em entrevistas com atores 

militantes da Igreja, podendo assim, inferir que tal discurso era produzido pela Igreja, 

distribuído pelos operários militantes e consumido pela sociedade. Já a ideia de investigar, de 

controle, foi empregada por praticamente todos os atores entrevistados, podendo inferir que 

era um discurso legitimado pela empresa e consumido pela sociedade como um todo, em uma 

estratégia de dominação. 

 A pressão durante as greves era muito grande, segundo o operário 04 os operários 

viviam uma indecisão tremenda frente ao discurso do sindicato de que a greve deveria ser 

mantida e o da CSN, que os culpava por acabar com a Usina. Destaca, também, que depois da 
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greve de 88 o governo investiu na cooptação do sindicato, ou seja, “(...) quebra da espinha 

dorsal dos movimentos (...)” Entrevistado 04, surgindo assim o grupo sindical denominado 

“Formigueiro”, demonstrando mais uma vez a ideologia que o governo utilizava e o poder 

que o mesmo tinha de dominar e controlar a sociedade, minando o poder de organização da 

sociedade e dos operários da CSN ao retirar o apoio sindical. 

 A relação política, sindical e CSN era tão forte nesta época que o próprio entrevistado 

08 declara: “Na greve de 88 todas as revindicações foram atendidas, mas o sindicato não 

encerrou a greve, e mais tarde houve a invasão do exército que matou os três operários. Foi 

estratégico porque o presidente do sindicato era candidato à prefeito (...)” Entrevistado 08. 

A decisão do sindicato em manter a greve culminou em beneficiamento político e dissuasão 

dos movimentos mediante uso de forças (hard Power), convergindo em sérias consequências 

psicológicas e sociais na história das movimentações contra a siderúrgica, portanto, poder de 

dissuasão governamental visando à imposição do modelo global neolibetal que iria se 

concretizar em 1993. A greve de 88 gerou tamanha repercussão que influenciou não somente 

a política de Volta Redonda, mas também como citado por Graciolli (2007) as eleições em 

São Paulo.  

 Tais fatos demonstram a importância de se olhar o ambiente como um todo, além dos 

fatores de não-mercado (BARLEY, 2010; BARON, 2010; ABDALLA, 2014). Quem diria 

que em uma greve poderia estar envolvido não somente direitos e desejos dos trabalhadores, 

mas também interesses políticos, que usaram da greve para levantar grupos políticos e até 

eleger candidatos? A literatura hegemônica em Gestão Estratégica, muita das vezes, não 

problematiza questões como as quais aqui destaquei como prática, colaborando para 

colonialidade do saber a favor dos países hegemônicos que buscam impor uma ideologia 

neoliberal aos países do “terceiro mundo”. O ilusório desenvolvimento difundido mediante 

práticas afetivas e sociais, Soft e Hard Power, acarretou sérias consequências para a 

sociedade, conquistadas pela empresa e governo federal a partir de relações estratégicas com 

os intervenientes de não-mercado que chegam até mesmo a serem desconsiderados.  

  

4.2 CSN “gargalo” 

 

Com a difusão dos ideais neoliberais pós Consenso de Washington, países centrais, 

ditos desenvolvidos passaram a impor mediante instituições como FMI, OMC e Banco 

Mundial, a “necessidade” de seguir o modelo neoliberal, consequentemente a saída do Estado 
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da economia. Tal situação acarretou na “urgência” da privatização de empresas estatais, como 

a da CSN no Brasil, na década de 90 (SANTOS, 2000; BIONDI, 2014). 

A rapidez do processo de privatização implantado na CSN é exemplo deste modelo 

advindo dos países centrais, ditado como “necessário” à modernidade e desenvolvimento, 

conforme narrado por alguns dos entrevistados. Assim, o entrevistado 07 esclareceu que foi 

algo imposto de cima para baixo, não foi discutido. Fato corroborado pelo entrevistado 08 que 

se justifica explicando que não concordou com o valor de venda e forma como o processo foi 

concebido, e destaca que era “(...) determinação superior (...)”, e que nem os próprios 

deputados que faziam parte da Comissão de Desestatização conseguiam opinar diretamente 

no edital de privatização. Tinha de acontecer rapidamente, como se fosse imposto por um 

modelo hegemônico: “(...) empresa ia dar muito emprego, ia se modernizar, porque o mundo 

inteiro estava fazendo isso, e que era preciso (...)” Entrevistado 04, reflexo de uma lógica 

globalizante que foi propagada como “necessária”. Tais passagens refletem uma colonialismo 

e imperialismo a partir do capitalismo mediante o discurso de “modernização” utilizado para 

legitimar uma agenda “global” imposta por países hegemônicos. Aqueles que não seguissem 

o modelo estariam renegando a modernização, não se “adaptando” às mudanças mundiais, em 

uma ideologia que buscava civilizar e doutrinar países “subdesenvolvidos”, reflexo de um 

pensamento submisso e colonizado. 

Seguindo esta vertente, o entrevistado 09 destaca que o processo de privatização da 

CSN não era um fenômeno que estava acontecendo somente em Volta Redonda, era um 

fenômeno "global", tido como necessário a todos os países que desejassem se desenvolver, tal 

qual preconizado pelo Consenso de Washington. Ele destaca também que o processo de 

privatização poderia ter sido menos ideologizado ou menos politizado, mas foi algo imposto. 

Por isso ele defende que a saída era tentar participar do processo e não ficar discutindo se 

deveria ou não ocorrer. O discurso de que o mundo inteiro estava privatizando suas empresas 

demonstra como o discurso hegemônico prevalecia, a ideia de que o Brasil deveria se igualar 

aos países “desenvolvidos” em um processo de subalternização do outro, discurso 

hegemônico reproduzido também pelo líder sindical, entrevistado 10: 

"(...) isso teve forte influência direta no comportamento de movimento 

social aqui, uma derrota, e não uma derrota localizada não, uma derrota 

mundial, com a tal da globalização e se vendeu a ideia de que: 'olha o 

mundo agora é um grande circo que nós temos que participar disso, 

porque acabou essa história de Estado de bem-estar-social’ (...) agora é 

cada um por si e Deus por todos. Vamos lá porque todo mundo tem que 

entrar nessa e trabalhar e produzir, quem não prestar atenção nisso vai 

morrer mesmo. É o caminho do capitalismo, quem não é vitorioso é 

derrotado, e derrotado não tem vez (...)" Entrevistado 10. 



77 

 

 A CSN foi desvalorizada pelo Governo Federal e a privatização era colocada como 

imprescindível para sua modernização. A grande mídia fazia uma reportagem no sentido de 

que a privatização deveria acontecer para que a siderúrgica não perdesse competitividade: 

“(...) na verdade, aconteceu mais isso, como o negócio veio de cima pra baixo, como não 

abriu discussão – não abriram consulta pública, aí, esquentou uma discussão ideológica, 

privatiza ou não privatiza (...)” Entrevistado 07. Ideia advinda do modelo do Consenso de 

Washington, onde o modelo global se sobressaiu ao local, gerando trocas desiguais mediante 

globalismos localizados, difundidos por uma mídia tendenciosa que trabalhava a favor da alta 

cúpula governamental (SANTOS, 2006). 

Mas, retirar o Estado da economia mediante privatizações não seria fácil, ainda mais 

em uma cidade como Volta Redonda, conhecida por grandes movimentações sindicais e 

populares. Sabendo disso, o governo federal utilizou de diversas estratégias para legitimar a 

privatização da siderúrgica como algo “necessário” à modernização. Para tanto, a grande 

narrativa repercutida na época era de que a CSN era um “elefante branco”, “gargalo” da 

economia e que iria falir, mediante grande campanha midiática e discurso utilizados pelos 

líderes que apoiavam o processo. Destaco a seguir a repercussão de tal discurso mediante os 

dizeres do ex-presidente da CSN e do ex-prefeito de Volta Redonda, corroborando o anseio 

para que esse discurso legitimasse o processo de privatização e a estratégia de convencimento 

social utilizada.  

“(...) Se o dono da CSN (que é o governo) decidiu privatizar a CSN e nos 

atribuiu a responsabilidade de efetivar a venda, nós estamos na obrigação 

de conseguir as melhores condições possíveis para ela (...) fazendo uma 

analogia, você contrata um corretor para vender sua casa, ele não pode 

chegar nos pretendentes e falar: essa casa aqui quando chove entra aqui 

água aqui (...) As pessoas que tinham a obrigação de vender a empresa, 

denegriram a empresa falando que era obsoleta, ultrapassada, 

desvalorizando a empresa (...) para vender nas melhores condições 

para o comprador (...)” Entrevistado 02 (grifos meus). 

 

“Nós últimos meses temos observado uma campanha pela imprensa 

visando a depreciar a CSN (...) A notícia argumenta que a CSN não for 

privatizada naquela data, a USIMINAS tomará todo o seu mercado e ela 

morrerá a míngua. (...) Na mesma linha, em 10 de dezembro de 1992, o 

jornal O Globo publicou um editorial (Pela CSN), chamando a atenção 

para urgência da privatização, alegando os motivos acima e ainda, mais, 

que as chapas de aço da CSN só serviam para tubos de esgoto (...) a 

Ferroeste não quer o trilho da CSN nem de graça (...) publicar notícia 

inteiramente falsa, sem fundamento, sem base (...)” Comunicação pessoal 

SF para comissão diretora do Programa Nacional de Desestatização 

11/03/93 (grifos meus). 

 

“(...) é o que lhes vendiam, é o que foi vendido. É um elefante branco, e 

que não vale nada e vai falir. (...) era mentira o que diziam que ela 

estava falindo, você lembra das conversas? É um elefante branco, é um 
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elefante que não tem jeito, aí o cara. Como você quer vender o seu 

produto e diz que ele não presta? O Governo Federal dizendo: não 

presta, vai falir, (...)” Entrevistado 07 (grifos meus).  

 

 

“(...) campanha asquerosa e mentirosa com que o BNDES nos 

bombardeou meses a fio pela televisão, e que em boa hora o Presidente 

Itamar Franco mandou sustar (...)”(...)”Comunicação SF Discurso de 

Transmissão do Cargo de Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, 

em 23/04/1993. 
 

Tais narrativas reiteram a relevância da mídia como um importante ator de não 

mercado, que também é um importante produtor e distribuidor de discursos, neste caso 

propagando o discurso que interessava àqueles que detinham o poder e de acordo com a 

identidade social que interessava a eles legitimar. 

Ressaltei os dizeres do ex-prefeito de Volta Redonda e do presidente da CSN na época 

da privatização, ambos contrários em como estava acontecendo o processo. Entretanto, a 

narrativa daqueles que foram “a favor” da privatização da siderúrgica confirma o mesmo 

discurso, corroborando que tal ideia de CSN “gargalo” era utilizado para colocar em prática o 

projeto neoliberal imposto como “necessário” à modernidade pelos países centrais, ou seja, o 

discurso interno era a reprodução da imposição do modelo que vendia a “modernidade” para o 

mundo.  

A ideia central era de que a siderúrgica era um problema social a ser resolvido com a 

privatização e que a privatização traria infinito desenvolvimento e modernidade, e para tanto 

fez uso da “Campanha do Elefante”, mediante forte desconstrução discursiva da ideia de CSN 

“mãe”, para desvalorizar a siderúrgica e o Estado como gestor. A CSN era anunciada na 

mídia como uma empresa que drenava recursos do Estado. A privatização era tida como a 

única saída, que traria desenvolvimento e modernização para a região. O presidente da 

empresa à época remetia cartas aos familiares dos funcionários, recorrendo aos valores 

familiares, sociais, de comunidade, religiosos, e de cuidado para com a cidade, exemplo tático 

de utilização de Soft Power para convencimento dos operários (NYE, 2004). Havia uma 

constante promessa de que não haveria demissões em massa pós-privatização, e que inclusive 

a privatização geraria mais empregos para a população da cidade. Em suas palavras, "a 

privatização faria de Volta Redonda, uma cidade feliz” Carta da presidência da CSN, 10 de 

fevereiro de 1992, in Graciolli, 2007. 

 

 
“(...) Uma nova CSN privada poderá criar novas frentes de trabalho, 

entretanto em novas áreas que hoje, por força de limitações 

governamentais, ela não pode implantar. Isso tudo gera emprego. E 
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quem vai trabalhar nessas frentes é o pessoal daqui, que já tem 

experiência e treinamento (...)”.  

“(...) Afinal, a senhora, como esposa de nosso empregado, é a principal 

interessada em saber como essas novas situações afetam o seu marido e 

sua família, mas pode ficar descansada. Eu estou cumprindo o meu 

compromisso de sanear e melhorar a CSN. E vou continuar cumprindo, 

durante e depois do processo de privatização. Portanto acho que mereço 

a sua confiança neste momento. Vamos confiar e acreditar que a 

privatização é a saída para que a CSN e Volta Redonda tenham um 

futuro melhor, o futuro que realmente merecem. Que Deus nos ajude.” 

Carta da presidência da CSN, 10 de fevereiro de 1992, in Graciolli, 2007 

(grifos meus).  

 

O entrevistado 02 buscou deixar bem claro em toda a entrevista e em seu discurso de 

transmissão do cargo de presidente da CSN que não era contra privatizações “Só se justifica a 

criação e gestão de empresas pelo Estado, para suprir as deficiências ou inexistências da 

iniciativa privada (...)”, e que todo seu questionamento a respeito da privatização da CSN 

ocorreu por conta de como estava acontecendo o processo, contra a falta de transparência e 

obscuridade do processo. Entretanto, foi altamente criticado como aquele que estava criando 

subterfúgios para procrastinar o processo, e a revisão do processo não foi aceita. Tal fato 

demonstra a violência do processo de privatização da siderúrgica, como um processo imposto 

e ideologizado que esconde um lado obscuro de relações de poder, dominação e opressão.  

Durante a realização das entrevistas pude constar diversos fatores obscuros no 

processo de privatização da siderúrgica, conforme destacado pelo entrevistado 02, que era o 

presidente da CSN à época da privatização. Portanto, destaco aqui dois itens que foram 

ressaltados e discutidos durante as entrevistas: Terras e Preço de Venda, neste caso terras 

compreendendo não somente os terrenos da siderúrgica, mas também os imóveis da mesma. 

Foi unânime aos entrevistados citar os terrenos durante a entrevista, haja vista o 

problema que a privatização dos mesmos gerou para a cidade, principalmente quando da 

limitação de seu desenvolvimento. Esse “desenvolvimento” era propagado pela ideia de 

“modernização” que não ocorreu. O senso comum impregnado na cidade ao se falar do 

problema das terras é que ninguém sabia que elas estavam inclusas no processo de 

privatização e que somente depois viram o que tinham privatizado, ideia comungada pelo ex-

presidente da CSN 01 que ao ser questionado sobre as terras de Volta Redonda que foram 

privatizadas juntamente com a siderúrgica, defende que ninguém sabia das terras, e coloca a 

culpa na rapidez que o processo teve que ocorrer, ressaltando:   “(...) Tenho que desculpar o 

BNDES, porque a pressão era muito grande” Entrevistado 01, já o e ex-prefeito da cidade 

entrevistado 07 destaca: “(...) não perceberam que os terrenos estavam sendo dados junto 

(...)”, referindo-se inclusive a privatização das terras como “dados” o que não condiz com o 
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que realmente poderia ocorrer, afinal quem dá ou doa alguma coisa, sabe o que está fazendo, 

mas faz sentido como algo que não tem ou pelo qual não se espera contrapartida. O termo 

“dado” também pode remeter ao caráter de necessidade, dá-se algo quando alguém precisa de 

algo. Será que era necessário que os terrenos fossem inclusos no processo de privatização? O 

entrevistado 03 destaca com ironia: “(...) Politicamente eles quiseram fazer um pacote que 

interessasse para alguém, ninguém ia querer comprar um engenhoca dessas (...) devendo”. 

Essa doação produziu um seríssimo processo de gentrificação e especulação imobiliária, 

produzidos por uma negociação sucumbida ao poder do mercado. 

Diferente do discurso hegemônico sobre as terras, outros atores de extrema 

importância no processo de privatização, afirmam que quem preparou o edital sabia das terras 

e outros chegando até mesmo a falar que todos sabiam. O entrevistado 02 destaca que 

inclusive solicitou revisão do processo de privatização à Comissão de Desestatização para que 

o preço de venda fosse revisto e para que o ativo não operacional (terras e imóveis) da Usina 

não fosse inclusos no edital de privatização, e conclui “(...) fui muito pressionado (....)” e “o 

objetivo era facilitar a venda para as empresas que foram beneficiadas na aquisição. Só vejo 

isso como interesse financeiro (....)” Entrevistado 02. Situação corroborada pelo entrevistado 

10  ao ressaltar que haviam pessoas que sabiam da inclusão das terras no edital, tanto que 

procuraram “esconder” tal fato. Tais passagens demonstram possíveis fatores escusos ao 

processo de privatização a favor da lógica de mercado. 

 

"(...) inventaram um edital de privatização, inventaram fazer um 

levantamento do que a empresa representava (...) as terras da CSN tinha 

dentro do edital quatro páginas (...) o processo tá correndo aqui, 

simplesmente, simplesmente fizeram isso aqui (gestor de arrancar as 

folhas), arrancaram as páginas das terras (...) foi um processo criminoso 

(...)” Entrevistado 10.  

 

A venda da “cidade” junto com a siderúrgica até hoje causa grande desconforto à 

população e barreiras para o desenvolvimento da cidade por ausência de áreas disponíveis 

para novos investimentos. O sindicalista, entrevistado 09 que inclusive “apoiava” a 

privatização afirmou que sabia de tal inclusão das terras e que juntamente com o bispo de 

Volta Redonda, Dom Waldyr, alertou aos envolvidos no processo, mas resolveram não rever, 

o que demandaria mais tempo, quando a privatização deveria acontecer rapidamente. 

Surpreendi-me ainda mais ao ter tal fato corroborado pelo presidente da CSN à época da 

privatização e que pediu revisão do processo, afirmando que solicitou que não houvesse a 

privatização de ativos não operacionais.  



81 

 

Já, ao questionar tal fato a um dos membros da Comissão de Desestatização, 

entrevistado 08, o mesmo informou-me o que ouvimos nos jornais e que está impregnado no 

senso comum da população: que ninguém sabia de tais terras. Mas, ao mencionar que alguns 

atores envolvidos no processo haviam dado respostas divergentes, o mesmo hesitou e voltou 

“(...) não me lembro se isso foi questionado à época (...)” Entrevistado 08, retirando toda a 

certeza inicial de que realmente ninguém sabia de tais terras. Ainda quanto às questões das 

terras o mesmo explana “(...) Quem preparou o edital poderia não ter conhecimento das 

terras de Volta Redonda, saber que estava vendendo a cidade quase toda junto, achou que 

era pouco (...)” (grifos meus), ou seja, a culpa é da falta de conhecimento do outro, da rapidez 

com que o processo teve que ocorrer, mas também deixa uma dúvida pairar como suspeito 

“(...) o edital pode ter sido preparado para privilegiar alguém (...)” entrevistado 08.  

Um dos funcionários atual da empresa compara até mesmo a privatização das terras e 

imóveis da CSN à venda de um carro, sendo incisivo em sua resposta quando questionado a 

respeito do que ele sabia sobre a privatização das terras. Nesse momento eu objetivava saber o 

que está impregnado como senso comum para a sociedade de Volta Redonda, mas, fiquei 

surpresa com o tom de sarcasmo e como quem quisesse falar que a resposta era óbvia.  

 

“(...) Ninguém vai comprar um carro sem saber o que tem dentro do 

porta-malas. E se tiver uma bomba? (...) quem tava comprando sabia o 

que tava comprando sim (...) quem tava vendendo sabia também, 

porque o governo mandou para cá um presidente para sanar e para 

levantar tudo, para montar um pacote, o governo sabia perfeitamente o 

que estava vendendo, ele não imaginava que futuramente, a longo prazo, 

ia dar esses problemas que tá dando hoje, porque o  impacto é violento, 

mas na época sabia. Politicamente eles quiseram fazer um pacote que 

interessasse para alguém, ninguém ia querer comprar um engenhoca 

dessas (...) devendo. Eles tiveram que fazer um pacote interessante, eles 

tiveram que rechear este bolo para vender (...)” Entrevistado 03 (grifos 

meus).  

 

 

Resposta totalmente diferente do que eu esperava de uma pessoa que nem morava na 

cidade à época e que poderia ter absorvido o senso comum que há sobre a privatização das 

terras e imóveis juntamente com a siderúrgica. O “recheio do bolo” que o entrevistado cita 

consiste em espaços que deveriam ser públicos; rechearam-no com a possibilidade de 

expansão sustentada da cidade, causando sérios problemas ao município quanto ao 

desenvolvimento e serviços à população. 

A questão das terras é uma dos fatos que gera muita controvérsia, mas outra questão 

que também gera grande discussão é o valor de siderúrgica, aquém ao valor de mercado, 

“preço de banana” como foi denominado na época (BIONDI, 2014). Além disso, o 
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entrevistado 02 destaca “(...) Foi feita reunião reservada para estabelecer o preço de venda 

(...)” “(...) a empresa foi vendida na bacia das almas (...)” Entrevistado 02, destacado 

também em seu Discurso de Transmissão do Cargo de Presidente da CSN, em documentação 

fornecida pelo mesmo: “Continuo achando que a CSN foi vendida por um preço abaixo do 

seu valor real, e me congratulo com os novos acionistas pelo excelente negócio que fizeram 

(...)” Comunicação “SF” Discurso de Transmissão do Cargo de Presidente da Companhia 

Siderúrgica Nacional, em 23/04/1993. Corroborando, dessa forma, fatores escusos ao 

processo de privatização advindos da rapidez e imposição que o processo deveria acontecer.  

Chegando até mesmo o próprio Deputado Federal que participou da Comissão de 

Desestatização concordar com o absurdo do valor pelo qual a siderúrgica foi vendida “Foi 

vendida por preço muito aquém do que valia, o próprio governo emprestou o dinheiro para 

comprar a CSN (...)” Entrevistado 08. Quando referiu-se que o próprio governo emprestou 

dinheiro para adquirirem a siderúrgica, o entrevistado referia-se ao empréstimo que o BNDES 

financiou para aquisição de empresas estatais com recursos do próprio governo. Ademais da 

venda a preço abaixo do que seria justo pela CSN, o empréstimo foi concedido em longas 

prestações, que faz com que Biondi (2014) conclua que dinheiro de fato não entrou para o 

país, assim como pela fala do próprio entrevistado 08 “(...) dinheiro que é bom não entrou 

para o governo (...)”. 

Em correspondência enviada pelo presidente da CSN à Comissão Diretora do 

Programa Nacional de Desestatização, o entrevistado 02 reitera diversas vezes a necessidade 

de revisão no processo de privatização da CSN, apontando inconsistência quanto às 

avaliações pelos Consórcios, havendo diferença de mais de 25% entre os preços calculados 

pelos mesmos, subestimação da projeção de produção de aço, elevação dos custos de 

produção, não projeções de custos e taxa de desconto do fluxo de caixa projetado em 15% ao 

ano, em um prazo retorno inferior a 5 anos. Ao solicitar nova avaliação da empresa, o 

entrevistado 02 demonstra sua revolta e a conveniência de se ter realizado nova avaliação da 

CSN, além de auditoria em todo o processo. Ressalta também que a decisão do preço mínimo 

de venda da CSN se deu em uma reunião reservada. 

 
“ Se fiquei surpreso com a informação de alteração do preço mínimo de 

venda de US$ 1,380 milhão para US$ 1,462 milhão, fiquei perplexo 

quando constatei que a paginação do Relatório então encaminhado não 

coincidia com aquele que eu havia recebido anteriormente. A página 71 

do Relatório anterior passou a ser a página 70 do novo Relatório, com os 

mesmos dizeres, mas números diferentes (...)”. (Comunicação SF para 

Comissão Diretora da Programa Nacional de Desestatização 11/03/93) 

(grifos meus). 
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 “ Verifica-se Sr. Presidente e Senhores Membros da Comissão Diretora, 

que a venda de uma empresa estatal, de um bem público, foi decidida e 

teve seu preço estabelecido numa reunião secreta, sem a fundamentação 

indispensável à sustentação do preço fixado e, portanto, sem a 

transparência que o Presidente Itamar Franco tem e quer nas ações de 

seu Governo (...)”. (Comunicação SF para Comissão Diretora do 

Programa Nacional de Desestatização 11/03/93) (grifos meus). 

 

“(...) Alusão ao ‘monte da viúva’, do qual os espertalhões de todos os 

tempos tentam ‘meter a mão’. Eu, com a obrigação de guardar e bem 

conservar e os Senhores, encarregados de passar adiante os bens que a 

‘viúva’ decidiu por à venda”. (Comunicação SF para Comissão Diretora 

do Programa Nacional de Desestatização 11/03/93). 

 

 

O entrevistado 02 destaca sempre em suas falas e documentos que buscava sempre a 

transparência do processo de privatização da CSN e que não foi ouvido pela Comissão, sendo 

tachado como aquele que queria atrapalhar e procrastinar o processo, como hostil e contra a 

privatização. Entretanto, destaca “Nunca fui contra a privatização da CSN” (Comunicação 

SF para Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização 19/04/93), segundo o 

mesmo ele era contra a forma que o processo estava sendo conduzido. Cita inclusive o 

momento turbulento no qual o processo estava acontecendo, referindo-se ao impeachment de 

Collor, requerendo ainda mais a necessidade de transparência e lisura do processo, o qual não 

ocorreu acarretando na privatização das terras e imóveis no processo, venda por 

financiamento de longos anos e valor aquém do mercado, evidenciando que o mercado não é 

tão livre como rotulado. Ressalto, entretanto, que todos esses problemas não são exclusivos 

dessa negociação, mas específicos do neoliberalismo, que prestigia as assimetrias de 

tratativas, de poder e de benefícios, acentuando os problemas de colonialidade. 

Além da imposição dos países centrais que gerou a rapidez com que o processo teve 

de ser feito, e problemas como preço e terras gerados por essa “necessidade” de modernização 

do dia para noite, devo destacar que esse processo não teria acontecido sem a utilização de 

relações estratégicas entre empresa e sociedade, visto que após o processo de privatização o 

calar das grandes vozes questionadoras foi acentuado, e que tal declínio deu-se desde o início 

do processo com a utilização de Soft Power e Hard Power, com seus intervenientes de não-

mercado, sindicato, igreja, grupos políticos e movimentos sociais, além dos operários, que 

destacarei mediante o discurso dos principais líderes destes atores de não-mercado.  

No período de 1990- 1992 o entrevistado 01 foi presidente da CSN, entrou na empresa 

para prepará-la para ser privatizada. Buscou sempre ser respeitado, tanto pelo caráter de ser 

firme em suas decisões, quanto por seu carisma, mediante aproximação dos empregados e 

seus familiares, e consequentemente utilização de estratégias Soft Power e Estratégias Sociais 
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(NYE, 2004; ABDALLA, 2014), que podem ser visivelmente identificadas no discurso do 

próprio entrevistado 01 quanto do entrevistado 10 :  

"(...) o presidente da empresa fazia questão (...) ele ia nas reuniões das 

associações de moradores (...) ele mandava cartas pessoais (...) cartas às 

famílias, às donas de casa (...) 'Senhora Dona de casa, estou lhe enviando 

para dizer o seguinte: o seu marido está triste? é porque tá havendo uma 

mudança muito grande na empresa, mas ele tem que colaborar com a 

gente, e a senhora também deveria colaborar, porque o mal de Volta 

Redonda são esses arruaceiros, esse pessoal (...) virava um elemente que 

ajudava no processo de reeducação para a privatização (...)" Entrevistado 

10. 

 

“(...) Domingo eu conversava, ia pra fábrica, só para os caras me verem 

na fábrica domingo. Eu virei ano dentro da fábrica, só pra ser visto. Eu 

não entendia “porra” nenhuma de fabricação de aço. Eu tinha que ser 

visto. E comecei a fazer palestras para os empregados, para eles 

acreditarem em mim (...)” Entrevistado 01.  

 

"(...) quem vende o sonho melhor vence (...) a ideia que trabalhavam 

desde o início era o seguinte; olha, vamos privatizar, vocês vão participar 

da privatização, a culpa da empresa está aí é por causa desses 

trabalhadores nós cegos, daqueles que não gostam de trabalhar, que 

vivem atoa (...) essa empresa vai crescer, vai virar um bolo gigante, vai 

sair da 'merda' que está, nós vamos dividir tudo isso, nós vamos ficar 

ricos, a cidade vai sobreviver e nós vamos ficar ricos, essa era a ideia 

vendida, e vendida sistematicamente, não só para o trabalhador dentro da 

fábrica, que tinha reunião de manhã, de tarde e de noite para vender essa 

ideia, para fiscalizar o outro (...) um trabalho feito com as donas de casa, 

com as mulheres nos bairros, com as associações de moradores, com a 

criação dos grêmios dentro da empresa, grêmios para que? para vender 

essa ideia." Entrevistado 10. 

 

O entrevistado 01 ao mencionar o contato pessoal com os operários da siderúrgica 

destaca a importância de que “os caras” -em uma alusão aos líderes e formadores de opinião- 

os vissem na fábrica, uma estratégia nítida de cooptação, para que eles acreditassem nele. 

Além isso, o mesmo utilizou de várias comunicações para convencimento social dos 

funcionários a respeito da privatização da CSN, objetivando apoio. Em suas falas, buscou 

convencer não somente funcionários, mas também seus familiares e a sociedade como um 

todo de que a privatização era a melhor saída. Para isso, divulgou especialmente, um plano de 

democratização do capital, em que todos empregados teriam parte na empresa e com isso, 

“ficariam ricos”: “(...) os empregados vão pagar 40% do valor (...). É absolutamente possível 

que os valores das ações multipliquem por 10 vezes, depois da recuperação. (...) Daí, eu 

reafirmo, o empregado da CSN vai ficar rico com as ações que ele comprar no programa de 

privatização (...).” comunicação pessoal, 18 de setembro de 1992.  

Tal discurso pode ser corroborado em sua entrevista, quando o mesmo faz uso do 

mesmo discurso: “(...) pessoal podia ficar rico com aquilo (...)” Entrevistado 01. Que 

também é autenticado pelo entrevistado 02“A privatização era vendida para os funcionários 



85 

 

como eles iriam ser proprietários (...). E com esse discurso à época fez com que o sindicato 

passasse para o lado favorável a privatização (...)” Entrevistado 02, provavelmente se 

referindo à criação do Clube de Investimentos (dos empregados) pelo sindicato, o qual o 

próprio entrevistado 01 destaca que respondia pelo mesmo, mesmo sendo presidente da 

siderúrgica. A produção  desse discurso buscava ampliar sua distribuição de tal forma que se 

estabelecesse na sociedade local uma metanarrativa com caráter de verdade absoluta. Essa 

relação da siderúrgica com o sindicato também foi destacada pelo operário, entrevistado 04 ao 

ressaltar a cooptação do sindicato: “(...) esse discurso de que o operário ia ficar rico adentrou 

dentro do sindicato e na cabeça dos trabalhadores (...)” Entrevistado 04, cooptação do 

sindicato destacada também pelo entrevistado 10 ao mencionar a ruptura do sindicato com a 

CUT e consequentemente alinhamento do sindicato aos interesses da empresa, da 

privatização: 

 

"(...) até que vem essa privatização (referindo-se ao processo), e um grupo 

dentro do sindicato, que fazia desse movimento, racha e cria uma força 

aliada da empresa, financiada pela empresa, recebendo dinheiro da 

empresa para poder fazer movimento sindical (...) para poder domesticar 

os trabalhadores e contribuir para o processo de privatização (...)" 

Entrevistado 10. 

 

"(...) assim que a nova diretoria do sindicato assumiu o sindicato ela 

colaborou com a empresa em eliminar do quadro da empresa, eliminar 

qualquer pessoa que tivesse ligação com o sindicato, com a corrente 

sindical anterior, com a CUT, com a igreja, ou quem fosse combativo (...) 

ela indicava nomes a ser demitidos (...)" Entrevistado 10. 

 

A estratégia de incluir o operário na compra das ações e iludi-lo com a ideia de riqueza 

com a venda da siderúrgica demonstra a violência do processo e do modelo que estava sendo 

implantado, que ilude e usa o trabalhador, conforme destacam os entrevistados 04 e 10: “O 

governo precisava que os trabalhadores estivessem no processo (...)” Entrevistado 04 e “(...) 

foi entregue. Fica para você, e a gente (governo) vai vender o sonho (...)" Entrevistado 10 

(grifos meus), mesma estratégia de vender liberdade do início da empresa, “precisava” porque 

com os operários no processo, os mesmos deixariam de ser contra o processo de privatização 

e começariam a defendê-lo, em uma estratégia de cooptação do trabalhador e da sociedade. 

Mas, também é criticado pelo entrevistado 04, que foi operário da CSN nesta época, mas com 

grande consciência crítica de militante: “Eles exploravam aquilo que todo mundo tem dentro 

de si, de perverso, o egoísmo, o querer ter. Eles começaram a explorar isso: vocês vão ficar 

ricos (...)” Entrevistado  04, afirmado pelo também ex-operário 06: “Falavam que íamos 

ficar ricos. Eu não comprei as ações, penso que ou você é contra ou a favor. (...) Podem até 

ter conseguido comprar um carro, uma casa, mas ninguém ficou rico. Eu estou com a 
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consciência tranquila (...)” Entrevistado 06. Tais discursos refletem uma estratégia de 

modelagem ambiental a favor do mercado neoliberal que tudo mercadifica. A produção, 

distribuição e consumo deste metadiscurso de “ficar ricos” modificou o ambiente institucional 

em prol da privatização. O uso de mercadorias fictícias se deu na forma de estratégias 

empresariais sociais, venda de ações e cooptação dos operários, onde a sua “riqueza” e a 

“modernização” da cidade foram vendidas para o processo de privatização (ABDALLA, 

2016).  

A simplicidade e a subalternidade dos empregados, de suas famílias e da própria 

sociedade local, facilitou o processo de colonialidade interna, reproduzindo, por cooptação, as 

mazelas do eurocentrismo, por meio da imposição de uma agenda neoliberal. Além da 

cooptação, a coação foi uma das "faces ocultas" da modernidade, vez que funcionários 

desejavam preservar sua dignidade, por meio da manutenção de seus postos de trabalho. Ele 

buscava não somente o apoio dos empregados, mas também suplantar o poder do sindicato e o 

crédito que funcionários depositavam nele.  

  
“(...) eu preciso que o empregado da CSN se una comigo em um grupo 

compacto, sem distinções, e sem os sindicalistas ficarem aproveitando as 

situações, por motivos eleitorais ou políticos. Vamos nos unir e exigir 

isso. (...) Essa vai ser a nossa grande arma, esclarecer o operário e evitar 

que o Sindicato minta para o operário.” comunicação pessoal, 18 de 

setembro de 1992.  

 

“(...) vou para lá para administrar, acabar as maracutaias, (...) com a força 

do sindicato (...) já tinha feito amizade com metade do sindicato, que 

virou Formigueiro (...)” Entrevistado 01. 

 

"(...) em 86 eu passo a ser diretor do sindicato, eu passo a fazer parte da 

chapa, e passo a ser diretor. A empresa aproveita-se disso e diz assim: 

você não vai ficar aqui dentro da fábrica, você vai exercer sua diretoria lá 

fora, e você entra na empresa só na hora que eu deixar. Então ela só 

permitia a entrada na hora do almoço, entendeu? (...) eu não podia mais 

exercer a função dentro da emrpesa. Em 89 quando entra a turma do 

Collor, aí eu era proibido de entrar dentro da empresa, era PRO- ibido (...) 

essa corrente sindical que venceu a eleição, que passou a comandar o 

sindicato a partir de 92 (...) Eles eram colaboradores, eles diziam: nós 

somos colaboradores (...)" Entrevistado 10. 

 

Percebe-se que o entrevistado 01 sabia da importância das relações além do mercado e 

as usava muito bem. Destaca sempre em suas falas a importância da aproximação que teve 

com o trabalhador “(...) Eu tinha que ganhar o pessoal, eu não tinha como ganhar a CUT, 

ganhar a CUT era impossível (...) Tinha cuidado ao falar com o trabalhador, ganhei o 

trabalhador, fazia parceria (...)” e das tentativas de aproximação e cooptação da igreja, que 

tinha papel muito importante para as movimentações sociais e operárias: “(...)Bispo de Volta 

Redonda, é outro que eu não consegui por convencer (...) não teve jeito, é emocional (...)”. 
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Sua preocupação com essas relações era demasiada, porque sabia que a união do sindicato, 

igreja e sociedade contra a empresa teria grande força, portanto, ao não ter êxito na 

aproximação da igreja na figura do bispo Dom Waldyr, procurou desmoralizar o sindicato, 

aproximar-se de líderes sindicais que logo formariam um grupo a favor da empresa, 

denominada “Formigueiro”, que simbolizou a ruptura do sindicato e perda de referencial 

combativo, criando um ambiente hostil para movimentações sociais e greves. O entrevistado 

08 destaca: “(...) O Formigueiro era um ‘sindicato’ acoitado pelos empresários. Tanto que se 

deram muito bem, se beneficiaram da privatização (...)”. Uma situação de claro oportunismo 

pessoal, onde poucos “se deram bem”, fazendo, no entanto, que uma multidão se desse muito 

mal. Tais fatos demonstram a presença da imposição da privatização mediante Soft e Hard 

Power, em uma estratégia de modelagem ambiental a favor da hegemonia do mercado local e 

global (NYE, 2004). 

 O entrevistado 01 destacava que somente seriam demitidos empregados que não se 

adaptassem à nova filosofia da empresa. Entretanto, para atender à modernidade e à 

privatização, foi necessária a demissão de diversos funcionários, desestabilizando várias 

famílias, e modificando a economia da região, além da desmobilização do poder dos 

sindicatos e dos movimentos sociais. A modernidade trouxe, na verdade, o aumento do poder 

da grande empresa e das elites, acentuando as desigualdades sociais, revelando, assim, sua 

face oculta.  

Ademais, quando do discurso ideológico de CSN “gargalo” foi possível constatar forte 

relação da siderúrgica com os funcionários e seus familiares mediante a ilusão de riqueza e 

“melhor coisa” para a empresa. Durante este período a empresa buscou também aproximar-se 

de diretores do sindicato, que a apoiou com a propagação da ideia de riqueza mediante 

compra de ações da siderúrgica. “(...) o sindicato (com o Formigueiro) caiu novamente na 

mão da empresa, isso foi muito ruim para o movimento sindical de Volta Redonda (...) Houve 

um retrocesso muito grande (...) contribuiu para a privatização (...)” Entrevistado 04.  

Já sua relação com o meio político foi de determinação da privatização, Hard Power, 

não se preocupando com os malefícios que as demissões do processo de enxugamento da 

empresa gerariam para a cidade, o Governo Federal impôs que o processo ocorresse o mais 

rápido possível e não abriu diálogo. Ainda quanto à relação da CSN com seu meio político, o 

entrevistado 06 explicou-me que a siderúrgica chegou até mesmo a apoiar um candidato a 

prefeito de Volta Redonda durante o período do processo de privatização, demonstrando o 

quanto a CSN entendia sobre a importância das relações além do mercado, onde um político a 

seu favor seria favorável às decisões da siderúrgica e facilitaria o processo de privatização. 
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Todo o processo era como um enorme teatro de fantoches, amplamente manipulado pela 

“mãe” CSN. 

“(...) Tinham reuniões constantes sobre a privatização, para convencer os 

operários. A CSN chegou até a investir na candidatura de um prefeito, 

pois um prefeito a favor da privatização e da indústria seria benéfico, mas 

não ganhou as eleições. Eles desejavam que os operários vestissem a 

camisa da empresa e a camisa deste candidato (...)” Entrevistado 06. 

 

 

 A culpa da demissão pesava sobre o trabalhador, que dedicou grande parte de sua vida 

a empresa, e que agora estava sentindo a culpa da demissão. O sentimento era de 

pertencimento e orgulho de trabalhar na CSN, passando a ser um sentimento de revolta ao se 

a referir à empresa que tanto se dedicou e o dispensou, destacando sua cumplicidade com a 

siderúrgica: “Hã!!!!! Eu ía me esquecendo de dizer que, durante esses 20 anos; Não faltei 

nenhum dia de trabalho, não tive nenhuma advertência, não tive dispensa médica.” (Aos 

companheiros de trabalho. O preço de uma demissão – entrevistado 04). 

 Além de todo discurso utilizado pela empresa e vendido pela mídia naquela época, o 

entrevistado 06, líder de movimentos sociais e ex-operário da siderúrgica, contou-me um fato 

interessante. Segundo ele, a empresa em sua reestruturação para a privatização, chegou até 

mesmo a trocar o uniforme dos operários, objetivando a desvinculação com a imagem de 

siderúrgica estatal, com a finalidade de demonstrar mudança, padrão, novidade, nova cultura e 

forma de agir. Uma estratégia que foi além do interesse de mudança de ideologia mediante 

discurso, sendo uma estratégia social e uma prática discursiva não verbalizada, por meio de 

uma linguagem simbólica, que visava retirar a identidade destes trabalhadores. 

 

“(...) até o uniforme dos trabalhadores foi trocado no processo, no 

processo de privatização, que era uma cor azul, depois passou a ser cinza 

e depois passa a outra cor. Tanto que hoje é o cáqui né, a cor do modelo, a 

cor. Então são coisas assim que na visibilidade dá para ver assim como o 

capital também foi se empoderando ou retirando aquilo que representava 

a luta dos trabalhadores (...)” Entrevistado 06. 

 

 

Em contrapartida, a Igreja Católica de Volta Redonda, buscava conscientizar a 

sociedade apoiando as movimentações realizadas contra a siderúrgica, em uma educação 

libertária e crítica, conforme exemplificado no “O Diocesano” nº 324 de julho de 1990,0 onde 

demonstrava total apoio ao acampamento da resistência contra as demissões que estavam 

ocorrendo, ainda nesta reportagem o papel da mulher é ressaltado, pois a movimentação havia 

partido das mesmas ao receber as “cartinhas de licença” de seus maridos. Tal destaque 

justifica a preocupação do ex-presidente da CSN em enviar cartas às esposas dos operários em 

busca de apoio à privatização.  
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A figura da esposa era muito valorizada naquela época, principalmente por aqueles 

que tinham um ensinamento dentro da fé da igreja, no qual as decisões deveriam ser tomadas 

em comum acordo. Ao enviar cartas para as esposas dos operários, provavelmente o 

presidente da CSN almejava influencia-las para que elas pudessem convencer seus maridos. A 

importância da aprovação das decisões dos operários pelas esposas também pode ser 

verificado na fala dos dois operários que foram entrevistados. Ambos comentaram das 

dificuldades enfrentadas dentro da siderúrgica, do medo de demissão e sempre citavam o 

apoio das esposas como primordial.  

O entrevistado 04 relatou-me sua experiência de confronto com a CSN e como 

conversou com sua esposa a respeito disso. Na oportunidade esclareceu-me que estava com 

um processo judicial contra a CSN e que a siderúrgica havia mandado comunicar que aqueles 

que não retirassem o processo contra a empresa seriam demitidos, fato corroborado pelo 

entrevistado 10:  

 

"(...) quem tinha ação contra a empresa, por exemplo, ação trabalhista 

contra a empresa, era chamado a apresentar, olha você tem aqui, ou você 

assina a desistência da ação ou você vai ser demitido. Mas o sindicato que 

tá fazendo isso comigo? É, você pode fazer, agora nós temos que 

colaborar com a empresa, nós temos que ser amigos da empresa, porque 

agora nós somos sócios da empresa, nós vamos ficar ricos junto com a 

empresa (...)" Entrevistado 10. 

 

Assim, com medo da demissão, mas convicto de que estava fazendo o correto, o 

entrevistado 04 comentou comigo que ele e o grupo de amigos de trabalho que tinham 

processo contra a empresa se reuniram juntamente com suas esposas na Cúria Diocesana de 

Volta Redonda para conversar sobre desistir ou não do processo. 

 Tal fato demonstra a importância não só da esposa para a tomada de decisão, mas 

também da igreja, a qual inclusive segundo ele, na figura de Dom Waldyr conversou com a 

CSN fazendo-a rever a decisão de demissão. A importância da igreja também é confirmada 

pelo entrevistado 08 ao ressaltar o papel das CEB’s no apoio aos trabalhadores e mobilizações 

sociais “(...) a igreja teve uma grande participação. Principalmente com as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEB’s) (...)”. 

Ainda nesta vertente, na capa do jornal “O Diocesano” de 1990 estavam estampadas 

fotos do acampamento da resistência contra as demissões e ao final um trecho como “Recado 

de nosso Bispo” que diz: “Eles implantaram um acampamento diante do Escritório Central 

da CSN. Não é um ‘camping’ de lazer! Passam privações! (...) Pior que as privações que 

passam, seria a nossa abstenção de compromisso com a causa da justiça que denunciam” (O 



90 

 

Diocesano nº 324 de julho de 1990), discurso este diferente da frente discursiva difundida 

pelo modelo hegemônico, agora replicado e distribuído pelas resistências e consumido por 

outros atores. Assim, o Bispo como aquele que direciona e orienta sua igreja chama-a ao 

compromisso, a se unir à luta dos trabalhadores da siderúrgica, em uma lógica contrária ao 

mercado, a favor dos menos favorecidos, em busca de uma catequese libertária, conforme foi 

recordado também pelo entrevistado 05, ex-operário da CSN e Coordenador da Pastoral 

Operária: 

 

 “(...) E no âmbito da CSN as CEB's tentaram de alguma forma organizar, 

tentar mostrar mesmo sobre a luz do evangelho né, sobre aquilo que Jesus 

Cristo pregou, que o evangelho não é a favor da exploração, como era, 

não era a favor do acúmulo de riqueza, que aí vem a privatização né (...) 

antes era uma empresa do povo, precisava tomar conta dela melhor? Tudo 

bem, isso não se discute. Então, vamos discutir para tomar conta dela 

melhor, não entregar ela pro capital empresarial né. Então as CEB's 

procuraram transmitir isso, mas a gente estava vivendo um momento 

político no pais que acabou sendo desfavorável, e que acabou se 

concretizando na privatização, concretizando naquilo que o FMI tanto 

queria né, as privatizações, a abertura de mercado" Entrevistado 05. 

 

 

Quanto ao apoio e luta da Igreja Católica, o Bispo de Volta Redonda, Dom Waldyr, 

não se calou após a morte dos operários na greve de 1988, continuou apoiando e legitimando 

as movimentações, conforme recorte da Carta enviada às CEB’s, destacado também no  

boletim diocesano, quando faz analogia à morte dos operários a um trecho bíblico (Figura 19). 

Os informativos da igreja sempre buscavam fomentar uma prática social mediante uma 

motivação ético-religiosa. 

 

“Pergunto eu: -é ou não justo o que os operários estão exigindo? Todos 

nós estamos sentindo o peso da inflação (...). E porque é o operário que 

tem que pagar os desmandos de uma política financeira que se 

comprometeu a saldar uma dívida duvidosa e impagável de 130 milhões 

de dólares ao capitalismo internacional, através do FMI? Não é justo!” 

(Carta do Bispo Dom Waldyr aos seus diocesanos para ser lida nas 

celebrações sábado e domingo de 19 e 20 de novembro de 1988 

 

 Inclusive, a greve de 1988 que acarretou na morte de três operários da siderúrgica no 

confronto com o exército, demonstra a violência do neoliberalismo, que assim como no Chile 

com o golpe de Pinochet, no qual houve assassinato do presidente, na CSN tal violência 

assassinou três de seus operários em uma guerra ideológica que impunha um modelo global.  
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Figura 19 – Boletim Diocesano 

 

 

Outro documento que registra a forte participação da igreja junto aos trabalhadores é o 

“Boletim da Pastoral Operária” que corroborava as ideias difundidas pelo “O Diocesano” 
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como outro meio de chegar até os operários e sociedade. Na Figura 20 destaco um dos 

informativos da Pastoral Operária que busca explicar como seria realizado o “Abraço à CSN”, 

onde toda a cidade se reuniria para protestar contra a privatização da siderúrgica abraçando-a 

em um gesto de união das mãos ao redor de toda CSN. Ato de grande magnitude que 

representava o descontentamento da população com o processo de privatização, entretanto, 

sem grande repercussão, era “inevitável” colocar em prática a lógica de mercado. 

 

 

Figura 20 – Boletim da Pastoral Operária 
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Tais informativos são de total importância para entender a história da privatização, 

resistências e movimentações que existiram, visto que na época os meios de comunicação 

ainda eram muito precários, portanto, os jornais e boletins que eram utilizados demonstram 

que mesmo com toda dificuldade que existia, a igreja sempre buscou conscientizar o 

trabalhador e a sociedade. A igreja tinha grande poder de mobilização, sendo um dos poucos 

movimentos que não se submeteu ao discurso hegemônico e a cooptação, fomentando uma 

agenda libertária contra a desigualdade social gerada por uma estrutura embasada no 

capitalismo.  

Juntamente com o discurso de CSN “gargalo” também foi possível verificar a ideia de 

CSN “mãe”, mas agora como aqueles que se despedem da ideia de “mãe” para migrar para 

uma siderúrgica privada. O ruir da ideia de CSN “mãe” pode ser comprovado pelos dizeres do 

próprio sindicalista da época, entrevistado 09, que refletem um momento de transição, um 

processo de tomada de consciência: “(...) Uma mãe não faz isso com seu filho, um pai não 

faz, morre, mas vai até o final, ele não fica falando: pega meu filho, e deixa levar (...)” ao se 

referir à propaganda a favor da privatização realizada pelo governo, passando a CSN de 

provedora e “mãe” a “problema social”, “gargalo” e “elefante branco”. Assim como a 

comparação da CSN com a “despedida” de uma filha que está sendo levada ao altar por seu 

pai, ou seja, “despedida” do caráter de CSN “mãe” para CSN “privada”: “A CSN, para mim, é 

como uma filha às portas do altar (...) eu tinha também os meus cuidados com essa filha tão 

querida que é a CSN (...)” Comunicação SF Discurso de Transmissão do Cargo de Presidente 

da Companhia Siderúrgica Nacional, em 23/04/1993. 

 Portanto, neste período, a CSN passa de “mãe” e provedora a CSN “gargalo”, à 

problema social a ser extinto, resolvido. Para tanto, a estratégia utilizada para sua venda e 

beneficiamento daqueles que a adquiririam era de que ela era obsoleta e iria falir, cooptação 

do sindicato, convencimento das mulheres e ilusão do empregado. A “libertação” que antes 

advinha da saída do campo para a indústria, agora se aliava aos interesses da nova ideologia; a 

“liberdade” e a “modernização” estavam na empresa privada, conquistadas mediante mudança 

do discurso, ideologia e imagem da siderúrgica, culminando, desta forma, na legitimação do 

processo de privatização e no cessar do poder dos sindicatos e dos movimentos sociais. Tais 

fatos corroboram o poder da empresa em moldar e influenciar seu meio institucional mediante 

cooptação, opressão, colonialismo interno e estratégias sociais, sendo a CSN instrumento 

político e econômico governamental para reduzir o poder de articulação da população contra a 

empresa e o governo. 
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4.3 CSN opressora 

 

Toda campanha e discurso de CSN “gargalo” culminou em sua privatização no ano de 

1993, mudando seu perfil de empresa estatal para privada, de agente de desenvolvimento a 

Estado regulador, gerando várias consequências para a cidade e para o movimento social e 

sindical (GRACIOLLI, 2007; PALMEIRA, 2012), consequências destacadas também pelo 

entrevistado 10: 

 

"(...) há um custo social enorme, famílias que foram desagregadas, 

pessoas que perderam  o emprego, pessoas que sofreram com isso, não só 

aqui na região  (...) foi um processo criminoso, que empobreceu o Brasil, 

não precisava tanta pressa, tanta correria, a gente tinha modelos a serem 

discutidos (...) aí você diz assim: ma isso foi um sucesso depois, porque a 

empresa está em pé (...) a questão é que (...) deu certo? deu, a um custo 

grande, a uma vida de escravo, o operário da CSN é um escravo 24h por 

dia (...) ela diminuiu o quadro principal dela, mas ela tem todo um 

círcuito, todo um círculo de fornecedores, de terceirizadas, que 

trabalhavam com o mesmo objetivo. O que se fez foi diminuir o valor da 

mão-de-obra (...)" Entrevistado 10. 

 

Entretanto, o caráter de empresa privada diferentemente das outras etapas de ordem do 

discurso, pode ser constatado na atualidade e analisada pelos olhos de cada pessoa que assim 

tiver interesse, além de não ser o foco deste trabalho que se concentra na análise do período 

de 1990 a 1993. Os tópicos anteriores foram refletidos a partir da vivência dos entrevistados 

durante o processo de criação da siderúrgica como símbolo de desenvolvimento Nacional e a 

desmoralização da empresa, quando desejavam privatizá-la. Portanto, aqui quero registrar a 

visão sobre a empresa privatizada destes mesmos entrevistados, além de minha observação 

pessoal, mas sem o desejo de realizar qualquer conclusão, a ideia é somente abrir os olhos dos 

leitores para o discurso que era difundido em cada uma das etapas, para que eles mesmos 

possam julgar a situação da siderúrgica frente à sociedade, e defenderem ou não a ideia de 

que as empresas utilizam relações estratégicas para modelar seu ambiente institucional.  

Detectei, em diversos segmentos da entrevista realizada com ex-operários da 

siderúrgica, representante de movimentos sociais, igreja, sindicalista, ex-deputado federal e 

funcionário atual da empresa o discurso de que a CSN hoje é uma empresa privada e por isso 

não tem compromisso algum com a cidade, como se o caráter de siderúrgica privada a desse o 

direito de poluir, de demitir em massa, de prejudicar seus operários e a sociedade em seu 

entorno, algo que parece ter se naturalizado na sociedade como senso comum, principalmente 

quanto à poluição ambiental, como se a possibilidade de demissão fizesse com que ela 

pudesse agir sem pensar em seu ambiente, imagens advindas do des-envolvimento e 
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mercadificação de agendas sociais (PORTO-GONÇALVES; QUENTAL, 2012; ABDALLA, 

2016). 

 

“A empresa hoje está fazendo o papel dela de empresa privada (...)” 

Entrevistado 02. “(...) escravos do mundo do capital (...)” Entrevistado 04. 

“(...) quem mandou sou eu, obedece quem tem juízo (...) eu acho que ela 

tá fazendo um pouco, expressando um pouco do DNA dela, de resistir, de 

não concordar com tudo, quer dar lucro” Entrevistado 07. “Vamos 

conviver com essa poluição ou desempregar 3 mil? Vamos manter, dar 

um prazo para melhorar (...)” Entrevistado 08. “(...) fragilidade do 

sindicato no sentido de arredimentar forças, até porque você tem que ter 

também um olhar, compreensão da realidade econômica, os trabalhadores 

sabem que tem 11 milhões de desempregados, e no confronto o patrão 

tem mais controle de sua mão-de-obra (...)” Entrevistado 06. “(...) que se 

vai fazer aqui se a CSN fechar? O que se vai fazer em Volta Redonda, se 

não for o aço hoje? A vocação dela é a siderúrgica, ela foi desenhada para 

isso, ela nasceu em função disso (...)” Entrevistado 03.  

 

 

Na época de Vargas o sindicato era corporativista, passando a sindicato reivindicador 

e de enfrentamento principalmente após a promulgação da CLT, destacando-se por muitas 

greves de ocupação. A relação da CSN com o sindicato foi de enfrentamento por um longo 

período de empresa pública, passando posteriormente a sindicato de parceria quando no pós-

privatização. O caráter de sindicato de parceria iniciou-se durante o processo de passagem de 

empresa pública para privada, quando modificou o presidente do sindicato, e de sindicato 

aliado a CUT para Força Sindical, sindicato aliado à empresa (PEREIRA, 2006; 

GRACIOLLI, 2007; PEREIRA, 2007).  

Ademais quanto da relação sindical atualmente estabelecida, segundo os entrevistados, 

é de um sindicato “acoitado”, a favor da empresa e impossibilitado de negociação pelo caráter 

de empresa privada. Tais características influenciam também nos movimentos sociais da 

cidade que comungava com as ideias do sindicato quanto combativo, conforme destacado 

pelo líder sindical, entrevistado 09,ex-operário entrevistado 04 e ex-deputado federal, 

entrevistado 08: “Na medida que o sindicato se enfraqueceu os grupos começaram a voltar 

para dentro de si mesmos (...)” Entrevistado 04; “(...) sindicato tem um bom relacionamento 

com a empresa (...)” “(...) não tem greve porque as reinvindicações foram atendidas e por 

causa da crise (...)” Entrevistado 08, crise que é facilmente empregada como resposta a toda 

sorte de questionamentos ou reivindicações; “(...) o sindicato não consegue negociar (...) 

Inexiste relação (...)” Entrevistado 09, em função da clara assimetria de poderes e do intenso 

processo de influência e cooptação. Os entrevistados 09 e 10 citaram também a questão da 

contribuição sindical / imposto sindical da qual, segundo os mesmos, os sindicatos necessitam 

para sobreviver, destacando que se eles “brigarem” muito com a empresa ela não desconta 
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mais tal contribuição, sendo cooptados mediante tal imposto sindical. Tal ideia também é 

expressa pelo entrevistado 03 sobre o sindicato: “Sindicato não quer bater. Do que o 

sindicato sobrevive?”. Já o entrevistado 06 explicou-me sobre duas vertentes o calar do 

sindicato, uma muito difundida pelo senso comum “(...) fragilidade do sindicato no sentido 

de arregimentar forças, até porque você tem que ter também um olhar, compressão da 

realidade econômica (...)”, e outra visão mais obscurecida sobre essa ruptura e cooptação do 

sindicato, corroborada pelo entrevistado 10:  

 

"(...) não cabe a mim julgar o que ouve por trás (tom diferente). 

Mas, aí o processo de privatização tem uma coisa dolorosa, 

porque a cooptação leva sindicalistas a inclusive a tomar o 

sindicato. Então o sindicato de combativo é derrotado. E o que 

resta? A resistência de movimentos sociais. E quais são estes 

movimentos? Então, tinha um movimento popular muito forte 

ligado a Igreja Católica (...) “Movimento Grita Volta 

Redonda”, “Privatização Não”, foram criados movimentos 

assim estanques, Comissão de Direitos Humanos, esses 

movimentos se articularam, na época tinha uma chamada 

Frente Popular que fazia essas articulações com o sindicato, 

mas quando o sindicato é derrotado, o movimento fica mais 

como referencial da Igreja, de Dom Waldyr Calheiros." 

Entrevistado 06. 
 

“(...) o diálogo era em direção da empresa e Bispo (...) mas, 

hoje tem um fato novo, a CSN durante bom período não 

dialogava, só fazia suas ações que prejudicava o trabalhador. 

Através do movimento social, da pressão social, aí a Comissão 

Ambiental Sul tem papel muito importante, começou a se fazer 

um diálogo. Há dois anos atrás, um ano e meio, a Comissão 

Ambiental Sul, conseguiu interpelar dois diretores executivos 

da empresa quando saíam do Tribunal e leva-los onde tinha o 

maior centro de poluição de Volta Redonda. Aquilo alí expôs a 

CSN de tal maneira, porque hoje tem a mídia, internet (...) aí 

houve uma maior aproximação, que ela tem duas possibilidade, 

que ela pode ser real ou de cooptação (...)" Entrevistado 06. 

 

(...) como a privatização foi feita com a concordância do 

sindicato e com a derrota do movimetno social  que a cidade 

tinha até então, porque o movimento foi derrotado, quando a 

gente perde a eleição sindical (...) a CUT perde o sindicato, a 

igreja que tinha também um papel fundamental social na 

cidade, também perde essa força e o governo diz 'vou 

privatizar', e 'vou privatizar mesmo' e iniciou uma série de 

demissões, com as demissões, com o desespero nas famílias, 

então ninguém consegue se organizar e sem nenhuma outra 

perspectiva (...) Entrevistado 10. 

 

 

 A partir da cooptação do sindicato, ou até mesmo sua “impossibilidade” de agir frente 

ao novo perfil da empresa, a igreja mais uma vez veio a ser uma das principais frentes de luta 

pelos direitos dos trabalhadores, dando voz àqueles que foram calados pela força do grande 
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capital, apoiando diversos movimentos sociais, que surgiram graças a toda a formação que a 

população recebeu da igreja e de seu grande líder, Dom Waldyr, de Volta Redonda: “(...) 

maioria dos movimentos surgiram na igreja, quando não, há presença de representantes da 

igreja (...)” Entrevistado 06.  

 Deste modo, a igreja continua figurando no discurso da resistência como uma espécie 

de salvadora e os membros da resistência parecem encontrar “abrigo” e “direcionamento” na 

instituição ainda na atualidade como na época de CSN “mãe” e principalmente quando da 

CSN “gargalo”. Não há uma relação de “bem” e “mal”, dicotômica, entre CSN e Igreja, mas 

relações sociais conflitantes; uma frente que é benéfica para uma minoria e outra que 

preocupa-se com a sociedade como um todo. 

 Assim, com o enfraquecimento das CEB’s mediante nova conjectura do país e do 

mundo, uma nova frente de formar cidadãos conscientes surgiu em Volta Redonda a partir do 

Movimento Ética na Política, que é “(...) fruto de um processo de presença libertária da 

igreja na região (...)” Entrevistado 06, criando o Pré-Vestibular Social que ao preparar os 

jovens, principalmente jovens carentes, para ingressarem em uma universidade, busca 

também despertá-los para uma consciência crítica do mundo e da sociedade onde vivem, uma 

“(...) solidariedade fraterna libertária (...) no formato tem uma questão que não abrimos mão 

até hoje, que vai contrariar a tese da questão libertária, que é uma matéria chamada cultura 

e cidadania (...)” Entrevistado 06. O líder do Movimento Ética na Política, que sempre foi 

muito ativo junto as movimentações e a igreja católica, reconhece a importância da 

consciência adquirida a partir da igreja, e que este é um legado deixado a toda a sociedade. 

Buscando a participação do trabalhador na sociedade, formando consciência crítica e 

libertária, que ainda permanecem na igreja católica. 

 Ainda quanto da presença e importância da igreja católica para a sociedade de Volta 

Redonda, o entrevistado 06 destaca que principalmente após a privatização da siderúrgica, 

que retirou conquistas e direitos dos trabalhadores, deixando-os sobre grande pressão 

psicológica, a via de acesso a empresa e a luta por seus direitos foi a Igreja, mediante o Bispo 

“(...) ficava difícil a situação dos trabalhadores. Recorria a quem? Ao Bispo reclamava ao 

Bispo, e o Bispo pedia e acompanhava as situações (...)” entrevistado 06, exercendo seu 

papel de preocupar-se com a sociedade como um todo, e principalmente com os direitos dos 

menos favorecidos, fato exemplificado também pelo entrevistado 05 ao se referir a ação da 

Pastoral Operária da Igreja Católica na atualidade “(...) O Bispo ajudou muito a gente a se 

movimentar contra as demissões, porque são vidas né. É um absurdo! (...)” Entrevistado 05, 

em uma alusão subjacente as mortes dos operários durante a greve de 88, destacando 
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inclusive que os boletins da Pastoral Operária sempre buscam demonstrar aos operários que 

eles devem se valorizar, fomentando os operários para uma consciência crítica. É visível na 

cidade o quanto a igreja continua lutando pelos direitos dos trabalhadores, e essa característica 

de igreja para o povo. Entretanto, é possível observar que a igreja também sofreu 

modificações em seu perfil, as CEB’s, atualmente, não tem a força que tinham na época de 

CSN estatal, as movimentações se reduziram em volume e até mesmo em quantidade.  

A troca de bispo e perfil dos bispos que depois assumiram pode ter sido uma das 

causas, mas o entrevistado 04 esclarece “(...) Dom João deu sequência a isso, mas em outro 

contexto. Talvez igreja voltada para dentro de si mesma (...)” Entrevistado 04. Mas há de se 

lembrar que a igreja é formada pelos cidadãos comuns da sociedade, e que essa igreja voltada 

para dentro de si pode ter sido causada até mesmo pela mudança de visão impregnada na 

mente da sociedade e principalmente dos operários da CSN, de que agora eles não deveriam 

mais questionar, não poderiam mais se movimentar, ou seriam demitidos. Mas vale destacar 

que a igreja em sua base continua se preocupando com os pobres, os oprimidos, com os 

operários, mas a situação é diferente: “(...) relação atual entre CSN e igreja é de 

distanciamento de interesses, mas a igreja busca a justiça (...) A CSN é muito fria, não está 

escutando ninguém (...)” Entrevistado 04, o que, em tese, é natural, visto que a empresa 

privatizada busca o lucro a qualquer custo, em função de sua racionalidade instrumental.  

 Durante todas as entrevistadas, ao final eu sempre questionava aos entrevistados a 

visão deles a respeito da relação atual da siderúrgica com a sociedade e por que não 

acontecem movimentações como existiam anteriormente. Quase que de forma uníssona 

explicavam-me o poder que a siderúrgica mantém sobre a cidade ou até mesmo a conjectura 

nacional e internacional que vivemos, dando destaque aqui a fala do entrevistado 05 ao 

explanar a respeito da redução das movimentações pós-privatização da siderúrgica: 

 

“(...) algo, mundo e país. A gente avalia que a década de 90, 

não só no Brasil, no mundo como um todo, depois da guerra 

fria, a gente teve um momento que a política neoliberal se 

aprofundou muito no mundo, entendeu? Engessando os 

sindicatos, movimento social, é, gerando muito desemprego, 

dessa forma criando uma reserva muito grande. Isso quando 

você tem a CSN que tinha 25 mil passa a ter 10 mil 

funcionários (...)” Entrevistado 05. 

 

“(...) você cria uma massa de trabalhadores aqui do lado de 

fora, que pode ser de repente a substituição daquele que tá 

criando algum caso lá dentro (...)” Entrevistado 05. 

 

  A “culpa” é da globalização, do individualismo advindo desse novo modelo imposto, 

das tecnologias, da nova maneira de viver, que faz com que as pessoas pensem mais em si 
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mesma que no todo, onde as pessoas não param mais para analisar soluções para problemas 

comuns, onde o medo da demissão é tão grande que a pessoa submete-se ao que lhe for 

imposto. Tais argumentos foram utilizados para explicar o porquê da nova característica de 

ação da igreja, a não realização de greves, a ação política de forma reduzida e o conformismo 

da sociedade, refletindo novas formas de dominação. Entretanto, o entrevistado 05 explica 

que além destes fatores também percebe que falta consciência crítica, consciência de classe e 

ação libertária por parte dos operários da siderúrgica, acarretados pela cooptação e opressão 

empresarial. Cooptação realizada mediante a criação de uma nova identidade, não mais de 

operário siderúrgico e “família siderúrgica”, mas de “líder”, diferente dos demais, operário de 

“confiança”, que deve estar do lado da empresa. Um personagem não legitimamente 

constituído, mas fabricado com um propósito bem definido: controlar os demais e 

desconfigurar o sentimento de pertencimento de classe e consequentemente desmobilizar as 

movimentações dos mesmos.  

“(...) a chefia cria diferenças entre a gente, ela te puxa e diz que 

você se destacou no meio da peãozada alí, você é um cara da 

empresa, de cofiança, não sei o que. Te dá um capacete com 

uma cor diferente e te chama de líder da empresa (...) isso 

sobre para a cabeça do cara (...) isso afeta o sentimento de 

pertencimento a uma classe, a uma classe trabalhadora, a uma 

classe operária né (...)” Entrevistado 05. 

 

Ademais, o entrevistado 05 também ressalta o perfil atual dos operários da empresa 

“mais imediatistas”, por serem em sua maioria jovens, mas também conclui que a falta de 

consciência crítica e de classe pode ter como uma das causas à redução do papel das CEB’s 

na cidade pós-privatização. Segundo o mesmo, tais fatores influenciam até mesmo no agir 

sindical que não encontra apoio no operário que já está cooptado: “(...) fica difícil até o 

sindicato agir, o cara se acha diferenciado (...)” Entrevistado 05. 

 

"Na época a gente tinha aquela peãozada, que a gente fala o 

peão sem dente, num sei o que. Eles tinham mais o sentimento 

de pertencimento de classe e disposição para reivindicar, de 

reclamar e tal do que hoje em dia, infelizmente (...) relação 

com as CEB's  (enfraquecimento) e a conjuntura do mundo que 

a gente vive (...)” Entrevistado 05. 

 

 

 Anterior à privatização a siderúrgica exercia poder em forma de “Soft Power” 

mediante ideia de família siderúrgica e CSN “mãe”, “Hard Power” também eram utilizados 

mediante perseguições, pressão e domínio da cidade. Atualmente “Soft Power” não são tão 

utilizados quanto antes, mas ações “Hard Power” estão extremamente presentes pelo poder 

que ela exerce, que já existia, entretanto, tomou mais forças após a privatização, visando o 
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lucro e com reserva de trabalhadores a sua disposição, gerados pelo próprio modelo 

implementado no Brasil. Ademais, a privatização proporcionou também a aquisição de 

diversas terras e imóveis que eram da empresa estatal, que hoje em mãos de uma empresa 

privada impedem o crescimento e desenvolvimento da cidade, influência assim até mesmo o 

campo político “(...) hoje os políticos estão nas mãos da CSN (...)” entrevistado 02 e “(...) a 

cidade tenta se libertar um pouco da CSN, mas tem um problema chave, os terrenos que são 

da CSN (...)” entrevistado 04, “(...) possibilidade de crescimento da cidade passa pela CSN 

(...) CSN quando foi privatizada ela tirou muito da possibilidade de crescimento da cidade em 

função das terras que recebeu gratuitamente (...)” Entrevistado 07, uma gentrificação 

fabricada pelo poder da grande siderúrgica. Corroborado também pelo entrevistado 04 que 

ilustra a dependência da cidade dos impostos que a siderúrgica recolhe e que a redução destes 

impacta na gestão do município: “A cidade perdeu o imposto e está tendo que se virar (...) o 

prefeito teve que ceder, abrir mão de muita coisa (...)” Entrevistado 04. Fato que também é 

citado pelo entrevistado 08 que inclusive diz que a cidade está sendo castigada, os impostos 

que ela deixou para recolher em São Paulo, deixa de gerar desenvolvimento para a cidade 

“(...) notas fiscais são retiradas em São Paulo e a cidade perde no ICMS (...)” Entrevistado 

08.   

 De fato, a siderúrgica não deixou somente uma sobrecarga econômica e financeira 

para a cidade, mas também dificulta a recuperação da mesma. Quem chamou as pessoas para 

virem para Volta Redonda foi a CSN, criou superávit de mão-de-obra, após sua construção, 

favelização e como se não bastasse piorou ainda mais a situação com sua privatização. Todo 

esse ônus criou uma situação conflituosa, de atrito, entre o meio político com a siderúrgica, 

pois antes “(...) ninguém tinha coragem de desafiar o poder da CSN (...)” Entrevistado 07, e a 

CSN ao cortar os laços com a cidade, o meio político teve que empenhar-se sem ter nenhuma 

compensação da siderúrgica pela redução de tamanho, para recuperar a cidade e a auto-estima 

da população. Uma das ações da siderúrgica frente a essa “briga” com a prefeitura, segundo o 

entrevistado 07, foi à desativação do Escritório Central da CSN, onde trabalhava a maioria 

dos funcionários do administrativo da siderúrgica, levando-o para São Paulo, que segundo o 

mesmo foi uma grande agressão à cidade, sentimento comungado pelo entrevistado 08: “(...) 

CSN maltratou a cidade. Esvaziou o Escritório Central e levou tudo para São Paulo (...)”.  

 Ainda quanto ao poder da grande indústria temos o quantitativo que ela emprega, 

atualmente bem menor do que quando era estatal, mas que ainda representa grande número 

para a cidade, destaca o entrevistado 08. Tal situação reflete-se nas falas de um de seus 

funcionários atuais, entrevistado 03, em uma tentativa legítima de defender a empresa em que 
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trabalha e demonstrar o quanto a cidade ainda é dependente da siderúrgica, em uma relação 

econômica que a torna majoritariamente “dona” da cidade:  

 

“(...) As últimas pesquisas demonstram que 51% da relação 

econômica da cidade depende da siderúrgica, então isso não é 

pouco. Então, eu acho que eles deveriam ser mais humildes, até 

a classe política mesmo, para ter um negociação mais 

proveitosa, para tirar proveito disso enquanto ela tá aí, porque o 

que se vai fazer aqui se a CSN fechar? O que se vai fazer em 

Volta Redonda, se não for o aço hoje? A vocação dela é a 

siderúrgica, ela foi desenhada para isso, ela nasceu em função 

disso (...)” Entrevistado 03. 

 

 

 Com relação ao diálogo entre siderúrgica e seu meio político, atualmente o consenso 

dos entrevistados é de que não há diálogo, é uma relação fria, demonstrando que a falta de 

relações estratégias benéficas para ambas compromete o real desenvolvimento da cidade, que 

como destacado pelos entrevistados 06, 07 e 09, buscou mudar seu perfil e cultura para se 

“livrar” da dependência da siderúrgica, em busca de uma vocação na área de serviços, 

pensando Volta Redonda pós-privatização. Visto que, como o próprio entrevistado 02 

destacou “(...) dentro do discurso feito a época, a coisa não aconteceu (...)” referindo-se aos 

operários ficarem ricos, ao desenvolvimento da cidade e ao cuidado ambiental que a 

siderúrgica prometera. Revolta destacada também pelo ex-operário, entrevistado 04, “(...) o 

grande capital demitiu, fechou departamentos, iludiu, prometeu todo mundo ficar rico, todo 

mundo ficou mais pobre (...)”. Demonstrando o lado obscuro do processo de privatização, a 

favor dos interesses do capital que inviabiliza ações sociais e precariza as relações trabalhistas 

(NAVES; BARROS; BORGES, 2014). 

 Essa quebra de vínculo deixou ressentimentos na população que tinha amor e orgulho 

de trabalhar na siderúrgica e hoje vem o “capital”, como eles mesmos dizem, se apoderar da 

cidade e da vida dos trabalhadores que dele dependem, exterminando a ideia de CSN “mãe”: 

“(...) esse vínculo foi quebrado por um falso ‘pai’ e uma falsa ‘mãe’. O resultado é mais 

pobreza para nossa cidade” entrevistado 04, tal palavra remete tão somente aquele período 

que a siderúrgica era provedora da cidade, de forma saudosa, conforme destaca o entrevistado 

05:  

"(...) essa CSN aí , acho que, não sei nem se ela voltasse a ser 

estatal se a gente voltava a ter, mas é uma coisa que deixa pra 

gente que é voltaredondense né, deixa saudosismo, e o 

saudosismo é consequência de uma coisa boa (...) saudosismo 

de uma empresa mãezona (...)" Entrevistado 05.  

 

Essa quebra de vínculo e de aproximação também é compartilhada pelo ex-deputado 

federal, entrevistado 08, que cita: “(...) aqui a gente só tem um capataz, um feitor, a diretoria 
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fica em São Paulo. Vem de helicóptero e não desce para nada além da reunião e volta pra lá 

(...)”, ou seja, o objetivo principal é o lucro e este deve ser conquistado a qualquer custo, 

evitando diálogo e proximidade com o trabalhador, podendo inferir que tal distanciamento 

impactou na redução das movimentações, visto que quem tem o poder de decisão saiu da 

cidade, as movimentações perderam um pouco a direção de pra quem reivindicar. Esse 

afastamento também era característico do presidente da siderúrgica durante o processo de 

saneamento da mesma, que durante as grandes greves saia da cidade e argumentava que não 

iria negociar estando em greve - “(...) em greve não negocio, fui para o rio (...)” entrevistado 

01. Tais fatos demonstram que o distanciamento continua sendo uma estratégia para redução 

das movimentações. 

Tal distanciamento e pressão aos trabalhadores atualmente não fomenta 

movimentações como antes, e isso é explicado pelos entrevistados como consequência do 

processo de privatização que acarretou alto índice de desemprego, mas também por 

características do mundo “moderno”, que mudou a forma de lutar como nos anos passados, 

segundo o entrevistado 04, o qual dá destaque também que vivemos em um mundo do 

consumismo e individualismo. Corroborado também pelos entrevistados 07 e 03 que 

comungam dessa visão de que a redução da movimentação de rua que existia anteriormente 

deu-se pela mudança de comportamento da sociedade, “(...) atualmente, com os meios de 

comunicação (...) as pessoas se reúnem menos, eventualmente (...)” Entrevistado 07 e “(...) as 

movimentações se reduziram porque o interesse individual prevalece sobre o coletivo (...)” 

Entrevistado 03, conforme defende Alonso (2009) ao mencionar que o individualismo 

exacerbado e sociedade voltada para a autossatisfação podem influenciar na redução das 

movimentações sociais. 

 Ademais, o sindicalista, entrevistado 09 destaca: “(...) os operários podem até se 

movimentar, mas estão sozinhos, ameaçados (...)”, ou seja, não é uma característica tão 

somente dos tempos “modernos”, mas também é uma questão de repressão. Já o entrevistado 

06 me deu uma visão da atualidade do movimento social em Volta Redonda como líder de um 

deles. Segundo ele, o movimento sofreu influência da realidade pós-moderna, como destacado 

pelos outros entrevistados, mas também sofreu com a perda de referenciais de luta como o 

Bispo Dom Waldyr e o Sindicalista Juarez Antunes, com a ruptura do sindicato com o 

movimento combativo, desemprego e influência da conjuntura internacional, que levam 

pobres e trabalhadores a submissão e sujeição, fatos corroborados também pelo entrevistado 

05. Entretanto, destacam que os movimentos se reinventaram para essa nova cultura social, 
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porquanto, em Volta Redonda ainda existem movimentos que lutam pela libertação e direitos 

dos oprimidos. 

 

 “Nós estamos hoje em 2016, e dá para se perceber que há uma 

dificuldade de movimentação social, contido, não temos aquela 

pujança de movimento social de rua, mas nós temos 

instrumentos importantes que é da mídia, internet, que tem 

pautado algumas questões. As questões graves em Volta 

Redonda, terra, poluição, agora desemprego, tem grupos 

pequenos, mas resistindo a isso. E o Ministério Publico hoje 

em Volta Redonda, nós podemos dizer que tem sido um 

referencial para chamar a sociedade a participação, fazer 

audiência, ouvir a sociedade para retomada dos direitos 

perdidos (...)" Entrevistado 06. 

 

“(...) igual Dom Waldyr não há, mas acho que não precisa por 

na conta. É uma característica mais pós guerra fria, década de 

90 (...) (CEB's) resta algumas do passado (...) estamos tentando 

de alguma forma resgatar a força das CEB's (...)” Entrevistado 

05. 

 

 

 O dito desenvolvimento difundido pelo processo de privatização segundo o 

entrevistado 06 deixou várias consequências para a cidade, não só econômica, mas também 

social e psicológica, teve que trabalhar inclusive a auto-estima da população que tinha toda 

uma relação de orgulho de pertencer a Volta Redonda e a Siderúrgica, e depois encontrava-se 

decepcionada e preocupada com o futuro da cidade e de suas famílias: “(...) a partir de 93, a 

cidade como processo de privatização, ela dá uma travada, porque foi uma derrota muito 

forte (...) é bom que se faça uma ressalva, a cidade estava caída, a cidade estava abatida 

(...”) Entrevistado 06.  

Já uma visão totalmente divergente tem o atual funcionário da siderúrgica, que 

inclusive chegou bem após todo o processo ter ocorrido, visão de que a privatização foi muito 

boa para a cidade, e que o desemprego foi acarretado pela “culpa” dos próprios trabalhadores 

que, ou não gostavam de trabalhar ou não se aperfeiçoaram. Isto é, mais uma vez a culpa da 

demissão é colocada no trabalhador, refletindo a visão e o discurso da empresa, que 

provavelmente o transmitiu a ele: “(...) o desemprego, ele, após a privatização, segundo o que 

a gente ouve, ficou parado quem não gostava de trabalhar, as pesquisas sérias falando, é 

porque muita gente não aprendeu a fazer nada (...) depois precisou ter qualificação (...”) 

Entrevistado 03.  

 Conclui o entrevistado 06: “Hoje a empresa faz diálogo, mas eu vou abrir uma aspas, 

ela rompe o silêncio, porém continua fazendo as mesmas ofertas aos trabalhadores (...)” 
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Entrevistado 06. O dialogar não muda a situação existente, o que muda é a forma de agir, de 

pensar além do capital, do lucro, os quais sempre estiveram a favor das classes dominantes. 

 Gandra (2009) questiona como alguém que procura uma resposta positiva de sua 

pergunta se essa população que tanto combateu e lutou em épocas de repressão militares e 

grande repressão, deixaria agora a CSN continuar afetando o meio ambiente e o meio social 

sem nenhum compromisso para com esses. Talvez a resposta a esse questionamento esteja no 

novo sistema implantado com a globalização e consequentemente com a privatização da CSN. 

A população hoje está colonizada e dominada pelo sistema que a envolve, os funcionários 

querem preservar seus postos de trabalho e temem por perdê-lo. A ideia de modernização e 

desenvolvimento está legitimada a ponto de considerar a devastação do meio ambiente e da 

sociedade como inevitável e necessária a essa tal modernização. Consequência do modelo 

neoliberal e de uma sociedade voltada ao mercado.  

  Atualmente, face ao poder da grande empresa e derrota dos movimentos populares, a 

alternativa para Volta Redonda foi o investimento em um polo regional de serviços, 

modificando sua identidade predominante industrial para serviços e comércio. Além disso, 

com a privatização da CSN foram privatizadas também diversas terras que antes eram de 

propriedade do Estado, o que reduziu a possibilidade de desenvolvimento da economia do 

município, visto que a empresa possui 36 % da área urbana de Volta Redonda, apresentando 

limitações estruturais ao desenvolvimento (BENTES; COSTA, 2012; LIMA, 2012; 

PALMEIRA, 2012). Ao se falar em desenvolvimento econômico esbarra-se direta ou 

indiretamente no poder da grande empresa (LIMA, 2014). Essa estratégia pode ser 

considerada um monopólio locacional de bancos de terras, que limitam o desenvolvimento 

das cidades, e um processo de gentrificação que afeta os menos favorecidos da sociedade, 

consequências planejadas e forçadas por um modelo de privatização imposto (COWLING; 

TOMLINSON, 2005),.  

  O prefeito da cidade após a privatização da CSN procurou “marketizar” Volta 

Redonda, buscar uma cidade aparentemente mais bonita e preocupada com a população, além 

de criar um sentimento de pertencimento à cidade. Diferentemente ao que acontecia antes, 

pertencimento à empresa, os governos procuraram esse sentimento de pertencimento e amor à 

cidade, criando uma “cidade espetáculo” e um “cidadão figurante” (PALMEIRA, 2012).   

  Quando da ideia de CSN “mãe” e provedora, o colonialismo interno, funcionava 

plenamente mediante a ideia de “libertação” e estratégias sociais, já quando da ideia de CSN 

“gargalo” a mesma era tratada como um problema social a ser tratado em uma estratégia 

neodesenvolvimentista e neocolonial, principalmente mediante mercadificação de direitos e 
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agendas sociais, conforme procurei ilustrar na linha do tempo dos principais acontecimentos e 

ordem do discurso da CSN- Figura (21). Hoje, a ideia de privatização está legitimada, e a 

ausência de voz e repercussão dos movimentos que sobreviveram advém da opressão e poder 

da grande siderúrgica que ofuscam tais agendas sociais. Assim conclui o entrevistado 10: "(...) 

a privatização deu certo pra quem? Deu certo para os empresários, para quem participou do 

bolo (...)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Linha do tempo dos principais acontecimentos e ordem do discurso da CSN 

Fonte: Elaboração própria 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente cabe destacar que o objetivo geral deste trabalho foi analisar as relações 

estratégicas entre a CSN e a sociedade de Volta Redonda/RJ, no período de 1990 a 1993, com 

enfoque na redução dos movimentos populares, sociais e sindicais. Entretanto, a priori é 

conveniente sublinhar a impossibilidade de limitar as explicações da redução de tais 

movimentações a um conjunto mensurável de variáveis fixas. Deste modo, este trabalho 

alcançou seus objetivos geral e específicos e chegou aos achados que julgo relevantes 

academicamente, socialmente e gerencialmente, destacadas a seguir. 

 

5.1 Objetivos alcançados 

 

Após ampla análise das entrevistas, documentos coletados e do ambiente estudado, à 

luz do pensamento fronteiriço de Gestão Estratégica, pude chegar às considerações quanto aos 

objetivos geral e específicos, que destaco a seguir.  

Inicialmente, cabe destacar que para chegar ao objetivo geral foi necessário percorrer 

os objetivos específicos desta pesquisa, que evidenciaram principalmente os problemas 

advindos da imposição de modelos e ideias voltados ao mercado, sem se pensar nas 

consequências sociais acarretadas posteriormente, destacando como o projeto de globalização 

neoliberal é capaz de tomar diversas formas para propiciar o alcance dos objetivos de 

mercado, moldando a forma de agir e pensar, em favor daqueles que detém o poder 

econômico, social ou político.  

A instalação da CSN em Volta Redonda por um ideal desenvolvimentista gerou uma 

cidade orientado ao mercado, gentrificação e favelização. O trabalhador foi retirado do meio 

rural pela promessa da dita industrialização e desenvolvimento econômico, mas deparou-se 

com um modelo de trabalho capitalista totalmente diferente do seu ambiente natural, tendo 

que se submeter ao poder da grande siderúrgica obscurecido pela ideia de CSN “mãe” e 

provedora. Assim, pude concluir quanto ao primeiro objetivo específico - discutir a estratégia 

de instalação da CSN em Volta Redonda e os problemas sociais acarretados pela mesma - 

que a siderúrgica, e consequentemente o governo Federal, utilizou de estratégias sociais, 

mediante soft power a partir da ideia de CSN provedora, CSN “mãe”, paternalismo e altos 

salários, que faziam com que os trabalhadores fossem domesticados e subalternizados sem 

muitos questionamentos, e hard power quando da utilização da repressão, poder exercido 
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sobre o munícipio e trabalhadores, e civilização mediante desejo de criação de uma nova 

sociedade operária. Estratégias utilizadas para criar um ambiente favorável à instalação da 

CSN na cidade de Volta Redonda, aquela que seria o modelo de indústria operária e de 

relação entre capital e trabalho. Consequentemente tais estratégias sociais maquiaram os 

problemas que a mesma estava gerando a sociedade e que se repercutem até os dias atuais.  

Quanto ao segundo objetivo específico - ressaltar a participação da Igreja Católica 

mediante as Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) e Teologia da Libertação - é possível 

destacar afirmativamente que a Igreja Católica de Volta Redonda teve grande importância nas 

movimentações existentes contra a CSN, e que a mesma caracterizou-se como um ator de 

destaque na época, fazendo com que a siderúrgica buscasse a aprovação de suas ações pela 

mesma, e quando da não aprovação percebia-se o poder que a Igreja Católica exercia. 

Ademais a igreja também foi ator de extrema importância para a formação crítica da 

sociedade, influenciando diretamente no agir da CSN. Observei que mesmo não sendo citada 

diretamente por todos os entrevistados, a ideologia da Teologia da Libertação, seguida pela 

igreja, podia ser identificada no catequizar da sociedade mediante uma evangelização da 

libertação, típica da Teologia da Libertação. A igreja católica de Volta Redonda perdeu seu 

referencial de combatividade com a morte de Dom Waldyr, entretanto foi possível apreender 

o quanto a siderúrgica importava-se com o ator igreja ao tomar suas decisões estratégicas, 

buscando sempre ter um diálogo com a mesma, mesmo que essa não tenha se deixado levar 

pelo discurso hegemônico propagado na cidade. Ademais, destaco também que com a redução 

e enfraquecimento das CEB’s na cidade e perda do referencial de combatividade houve a 

minimização do movimento realizado pela igreja, assim como dos movimentos populares, 

sociais e operários.  

Durante toda a pesquisa debrucei meu olhar para os resultados, buscando responder a 

indagação da pergunta deste estudo, e o terceiro objetivo específico - analisar a relativa 

redução dos movimentos durante o período de privatização e suas possíveis causas - ajudou-

me a desvelar possíveis respostas a tal indagação. Portanto, os resultados desta pesquisa 

permitem-me argumentar que dentre as principais causas da relativa redução das 

movimentações com o passar dos anos está na cooptação do sindicato dos trabalhadores, na 

naturalização e mercadificação de agendas sociais, no individualismo das pessoas, 

principalmente quanto a necessidade de manter seus empregos em uma empresa privada, 

cenário de crise. Como um dos principais achados deste trabalho foi possível constatar a 

utilização de relações estratégias com os atores de não-mercado do ambiente institucional da 

siderúrgica (sindicato, igreja, política e movimentos sociais).  
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Tais estratégias com os atores de não-mercado quebraram a espinha dorsal dos 

movimentos sociais, populares e operários – o sindicato - mediante cooptação e influenciação 

do mesmo, o que enfraqueceu os demais movimentos, que ligados a outras variáveis 

desmobilizaram e reduziram as movimentações sociais. O sindicato foi cooptado pela 

empresa e os operários acabaram por apoia-lo, convencidos pela ideia de compra de ações e 

cooperação com a empresa que estava por se tomar privada. O meio político da cidade, 

independente do partido ou pessoa que assumir sofre grande influência da CSN, visto que a 

mesma tem grande poder sobre o município por meio da dependência da arrecadação de 

impostos e de áreas para desenvolver-se economicamente, uma clara estratégia de hard power 

(NYE, 2004). O meio político da cidade passou por períodos diversos, visto que nesse período 

houve algumas trocas políticas, mas no período estudado, 90 a 93, ficou evidente a 

dependência do município da CSN e que tal dependência se perpetua de formas diversas em 

cada momento vivido pela siderúrgica. Sendo inicialmente de total dependência da 

siderúrgica, quando a mesma era a proprietária de praticamente todos os locais públicos da 

cidade, passando a dependência locacional com vista ao desenvolvimento econômico da 

cidade. Portanto, a política ficou refém dos desejos da siderúrgica desde a sua construção até 

os dias atuais, visto que a CSN pode se valer de estratégias de hard power contra a política da 

cidade. Já quanto aos movimentos sociais, operários e populares, foi possível verificar 

estratégias sociais utilizadas para cooptar e convencer toda a sociedade, principalmente 

mediante estratégias de colonização interna, modelando seu ambiente institucional. Assim, a 

privatização da CSN foi utilizada como estratégia política e ideológica do governo a época 

para reduzir as movimentações sociais e contenção das camadas populares, perpetuando-se 

até os dias atuais.  

Por fim, quanto ao quarto objetivo específico - acentuar aspectos inerentes ao 

neoliberalismo e suas consequências para a cidade e região mediante a privatização da CSN 

- as constatações da pesquisa evidenciaram a necessidade de discussão a respeito da demanda 

pela minimização da interferência do Estado na economia. Os resultados apontaram para 

grandes problemas advindos da privatização de uma siderúrgica sem ampla discussão e 

análise do processo, principalmente quanto aos fatores escusos e obscuros. O projeto 

neoliberal defendeu diversas ações, dentre elas a privatizações de setores e indústrias, que foi 

operacionalizado mediante a ideia de modernização e desenvolvimento. Entretanto, os 

resultados deste trabalho ressaltaram que tal modernização e desenvolvimento prometidos, na 

verdade beneficiaram uma pequena parcela da sociedade, ou seja, beneficiamento de poucos 

em detrimento do sofrimento de muitos, podendo deduzir, inclusive, que havia interesses por 
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detrás da “modernidade” propagada. Especificamente na cidade de Volta Redonda e região, o 

desejo das grandes empresas e das elites brasileiras, camuflado pelo desejo de “modernidade” 

e “desenvolvimento” difundido com a privatização da CSN, gerou alto nível de desemprego, 

redução do poder das mobilizações, pobreza, marginilização, exclusão, violência, 

adensamento populacional, gentrificação e monopólio locacional de terras, estendendo o 

domínio da esfera do mercado, para toda a sociedade. Tais consequências e estratégias 

utilizadas corroboram a importância da des-subalternização do “não-mercado”, repensar as 

estratégias empresariais por meio de um pensamento fronteiriço, e a necessidade urgente de 

conscientização de que as decisões empresariais e governamentais não devem ser tomadas 

levando em consideração somente fatores do mercado, econômicos, mas também sociais. Foi 

possível constatar a utilização de diversas relações estratégicas da CSN com seus atores de 

não-mercado. Por conseguinte, tal constatação adverte que enquanto mantivermos um campo 

de conhecimento que negligencia esses atores, as grandes corporações continuarão os 

operando de forma silenciosa e “bem-sucedida”. Por essa razão precisamos trazer à tona esses 

conhecimentos, que são de “propriedade” e uso de poucos. 

O dito desenvolvimento e modernização disseminado mediante discursos 

hegemônicos, que construíram discursivamente a ideia inicial de uma CSN “mãe” e 

provedora, quando de sua instalação, CSN “gargalo”, quando desejavam sua privatização, e 

CSN privada e opressora para designar a relação da empresa privada, demonstram que 

similarmente as fases da siderúrgica o país passou por três fases do capitalismo: de um 

capitalismo agrário para um capitalismo industrial e posteriormente para um capitalismo 

neoliberal global ditado por interesses internacionais de países centrais. Após todas as 

constatações e indagações questiono-me: Desenvolvimento? Para quem?  

Não me cabe elencar os beneficiados com a privatização da siderúrgica, entretanto os 

resultados da pesquisa evidenciam que o desenvolvimento prometido não foi alcançado pelas 

parcelas menos favorecidas da sociedade, gerando mais pobreza, devastação ambiental, 

desemprego e assimetrias sociais, totalmente diferente do que foi prometido aos funcionários 

e a sociedade: riquezas e melhorias para a cidade  

A ideia de desenvolvimento e modernidade impregnou-se na sociedade de tal forma 

que os movimentos foram reduzidos, a ideia de individualidade, cada um por si, necessidade 

de manter seus empregos, extinção da ideia de pertencimento de classe e mercadificação do 

trabalho, meio ambiente e sociedade, fez com que o poder da grande siderúrgica vencesse a 

força das grandes movimentações que já existiram na cidade.  
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5.2 Contribuições do trabalho 

 

5.2.1 Contribuições sociais 

 

As entrevistas coletadas e análise dos resultados encontrados corroboraram a ideologia 

de “desenvolvimento” prometidos por Vargas mediante a industrialização. Entretanto, foi 

possível concluir que tal “desenvolvimento” gerou problemas imensuráveis aos operários da 

CSN e a sociedade.  

A instalação da siderúrgica em Volta Redonda visou à construção de um novo 

operário modelo para o Brasil e para o mundo, como exemplo de relação harmônica entre 

capital e trabalho. Tal modelagem deu-se por estratégias sociais e relação com os 

intervenientes de não-mercado, camufladas pela ideia de “libertação” do campo.  

Mediante discurso de CSN “mãe” e ações de uma empresa provedora, a siderúrgica 

colonizava internamente a população e a sociedade. Utilizou estratégias sociais que vão desde 

Hard Power, com hierarquização da cidade conforme nível hierárquico da empresa, até de 

fato poder e repressão dos operários e sociedade, e Soft Power mediante o “cuidado” com o 

operário e com a cidade, assistencialismo, domesticação e civilização. A instalação da 

siderúrgica acarretou para o município problemas sociais, dentre eles: marginilização, 

gentrificação, favelização, miserabilidade, adensamento populacional, controle e des-

envolvimento. 

Ademais, esta pesquisa ressalta a importância das CEB’s, e da igreja católica, 

principalmente na presença de seu bispo, Dom Waldyr, para formação crítica de toda 

sociedade, e indiscutivelmente a importância destes atores como apoio das movimentações 

sociais que aconteciam. 

Em relação à participação da igreja, foi possível concluir também, que a CSN fez uso 

de relações estratégicas para tentar cooptar a igreja por serem um dos ativos contra a mesma. 

Comprovando a suposição deste estudo, de que a CSN não somente buscou conhecer seu 

ambiente de não-mercado, mas também fez uso relações estreitas com tais atores. A igreja é 

uma das poucas, ou quem sabe a única que não se submeteu ao pensamento hegemônico e 

obscuro. 

A relativa redução dos movimentos sociais pós-privatização pode ser comprovada 

mediante análise do ambiente e da cidade, mas também foi corroborado no discurso dos 

entrevistados, que apontaram como principais causas de tais reduções o poder de 
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empregabilidade exercido sobre a cidade, mediante reserva de mão-de-obra e conjuntura 

nacional e internacional pós-moderna. 

A partir dos resultados do presente estudo pode-se inferir que o neoliberalismo 

advindo da globalização com a ideia de modernização que os países deveriam sofrer 

implantaram novas formas de pensar e agir, neste caso específico mediante a instalação e 

privatização da CSN em Volta Redonda. A instalação da CSN em Volta Redonda já 

objetivava a modernidade e dependência da indústria, e essa modernização se agravou ainda 

mais com o “dever” de privatizar a CSN de uma hora para outra, o que gerou desempregos, 

redução do poder dos sindicatos e dos próprios trabalhadores que a partir daquele momento 

deveriam agir de acordo com os novos padrões, gerando redução dos movimentos sociais e 

poder das pessoas, não somente em Volta Redonda, mas em toda a região. Pode-se inferir 

também que a estratégia de instalação da CSN em Volta Redonda já representava um desejo 

de dominação e colonização daquele povo, concretizado mediante estratégias sociais e de 

não-mercado, demonstrando inclusive interesses escusos ao próprio processo de privatização.   

Os discursos evidenciaram que aqueles que detêm o poder político e econômico 

difundem o discurso capitalista neoliberal que representam o interesse da minoria global, 

sendo um discurso hegemônico de grande repercussão, pois são difundidos mediante 

aproximação relacional (SOUZA et al., 2016). 

 

5.2.2 Contribuições acadêmicas 

 

 Muitos estrategistas consideram o mercado estratégico como aquele composto de 

mercadorias, compradores e vendedores, mas na prática é totalmente diferente, o que 

realmente acontece é o que alguns autores denominam de estratégias de não-mercado. A 

colonização é uma estratégia que, por exemplo, não está englobada na literatura clássica de 

estratégia, na literatura dominante e hegemônica. O que aconteceu em Volta Redonda pode 

ser considerada estratégia de colonização, assim como diversas outras estratégias que não são 

consideradas clássicas. As organizações utilizam se de Soft Power para chegar onde querem 

(NYE, 2004), aparentemente a CSN utilizou desse poder brando para com a sociedade e seus 

empregados, criando a ideia de CSN mãe e família siderúrgica, e também de Hard Power 

com a imposição de uma agenda neoliberal e privatista. 

 É necessário des-colonizar o conhecimento acadêmico analisando casos práticos, e o 

estudo da privatização da CSN corroborou a ideia de que as empresas se valem de estratégias 

de não-mercado para modelar seu ambiente institucional. Assim, esses achados permitiram 
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defender a necessidade de des-subalternização do não-mercado e do pensamento fronteiriço 

em estratégia, pensando além da ideia de mercado e do pensando hegemônico difundido por 

países centrais. Portanto, este estudo ajuda a suprir a lacuna teórica deixada a respeito das 

possíveis causas para as consequências da privatização da CSN de Volta Redonda, e colabora 

com os estudos empíricos em estratégias de não-mercado, que não são facilmente 

encontrados, sendo um estudo relevante para o campo da pesquisa. Por fim, corrobora a 

necessidade de se considerar o entorno das empresas ao estudar o campo administrativo, visto 

que na administração não é possível isolar o objeto a ser estudado.  

 

5.2.3 Contribuições gerenciais 

 

A presente pesquisa demonstrou contribuições não apenas no campo social e 

acadêmico, mas também gerencial. A lucratividade, modernidade e desenvolvimento não 

podem ser postos em destaque em detrimento do bem social coletivo. Acontece que o bem 

individual, ou de poucos, vem sendo alcançado a custas de uma grande maioria, que são 

invisibilidades pelos ideais capitalistas e neoliberais. Assim, esta pesquisa demonstrou 

mediante o estudo de caso da privatização de uma siderúrgica específica alguns dos 

problemas do projeto neoliberal, focando-se na necessidade de repensar tais atitudes tomadas 

com vista ao cumprimento de um modelo imposto por países centrais, mantendo-se os 

ditames ocidentais, gerando grandes assimetrias sociais, e a necessidade de repensar o Estado 

mínimo.   

Este estudo demonstrou também a necessidade de se tomar decisões governamentais e 

empresariais pela ótica social e decolonial, principalmente além dos interesses do mercado, e 

das relações de mercado. A acumulação de capital, desenvolvimento econômico, 

“modernidade” e “desenvolvimento” não devem ser alcançados a qualquer custo, colocando o 

fator humano à margem. Assim, os resultados da pesquisa evidenciaram a emergência de se 

repensar a formação de gestores públicos e privados, focando em uma administração crítica e 

reflexiva, sem se deixar influenciar por ideologias hegemônicas e colonizadores, portanto, 

formando gestores conscientes socialmente, humanamente e ambientalmente.  

Observei que diversas atitudes e decisões foram tomadas em favor do mercado e do 

neoliberalismo, camufladas por ações supostamente em favor da “modernidade”, 

“desenvolvimento” e “libertação” da sociedade, que na verdade prejudicam a sociedade. 

Ponderando o saber como prática, tais constatações devem ser analisadas criticamente e 

colocadas em prática mediante um pensamento fronteiriço e decolonial em estratégia, fazendo 
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com que as pessoas sejam mais críticas em relação aos discursos carregados de relações de 

poder e dominação a que são submetidas. 

 

5.3 Limitações e proposições 

 

Este trabalho tem como uma de suas principais limitações o recorte temporal no qual 

ele se focalizou, visto que é um estudo pós-fatos, que analisou a privatização da CSN após os 

fatos já terem ocorrido. Assim, esta pesquisa não avaliou as relações atuais entre empresa e 

sociedade, os argumentos e considerações foram pautados nos fatos passados, nos quais as 

deduções foram de que essas relações continuam acontecendo, mas não sendo seu foco 

principal. Posto isso, com vista a trabalhos futuros, proponho estudos das relações atuais entre 

empresas e sociedade, pautando-se principalmente nas relações estratégicas com atores de 

não-mercado. As referidas empresas podem ser públicas ou privadas e seria conveniente 

retratar os principais atores de não-mercado considerados nas relações estratégicas para cada 

perfil empresarial, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, por uma ótima contra 

hegemônica e decolonial. 

Ademais, outra limitação quanto a este estudo refere-se ao método de análise 

empregado, que se concentrou principalmente na análise crítica do discurso de Norman 

Fairclough mediante prática social. Portanto, para estudos futuros sugiro que as demais 

dimensões do discurso sejam aprofundadas com vista a corroborar relações de poder e 

dominação entre empresas e sociedade.  

Apesar de minha tentativa em situar a pesquisa globalmente, alinhada com o projeto 

neoliberal privatista, esta pesquisa limita-se ao campo estudado, ou seja, na relação entre a 

CSN e a sociedade de Volta Redonda e região. Busquei, dentro do tempo e recursos que tive 

para realização da pesquisa, investigar os principais atores envolvidos mediante entrevistas, 

documentos e observação participante, entretanto, podem existir outros atores e documentos 

que não foram envolvidos neste estudo, podendo ser oportunidades para trabalhos futuros que 

venham a confrontar ou corroborar o que aqui defendo. 

Considerando que existem vasta literatura e estudos de casos a serem explorados, 

sugiro também o aprofundamento da investigação de relações estratégicas em empresas que 

foram privatizadas e seus impactos para a população local e para a sua região, podendo assim 

corroborar a ideia de que o modelo liberal e as privatizações escondem faces ocultas e lados 

obscuros. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO: REPRESENTANTES DO MEIO POLÍTICO E SINDICAL 

 

                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 Pesquisa Privatização da CSN 

 
Pesquisador: _________________    Entrevistado:  ______________   Data: _____/_____/_____ 

 

 

Conte-nos um pouco a respeito de sua história com a cidade de Volta Redonda e com a CSN 

 

 

A – A relação política e econômica entre VR e CSN: 

 

1. O que representava a CSN para VR até a sua privatização? Os laços afetivos e a 

influências da CSN na Gestão do Município. 

2. Como ocorreu o processo de privatização? 

3. A relação atual entre CSN, poder público local e comunidade (terras, retomada de 

imóveis, tributos, questão ambiental, eleições) 

4. O poder econômico atual da Usina sobre o município (participação da empresa na 

arrecadação de impostos). 

 

B – O edital de privatização da CSN 

 

1. Como foi a participação da prefeitura e comunidade na elaboração do edital de 

privatização da CSN? 

 

2. O edital de privatização foi estudado/questionado? 

 

3. Foi discutida a questão das terras que foram vendidas junto com a CSN? 

 

4. Como foi tratada a questão do Passivo Ambiental? 

 

5. O edital de privatização da CSN previa 26 medidas compensatórias com um investimento 

total de 58 milhões de reais. Qual foi o propósito do acordo que ocorreu em fevereiro de 

1995 entre prefeitura e CSN para a redução dessas medidas compensatórias em apenas 20 

com um investimento de 16 milhões de reais? 

 

6. Qual a sua opinião sobre o Edital? 

 

 

C – A participação dos Movimentos Sociais e das Lideranças na privatização 

 

1. Quais foram as ações da população, sindicato, igreja e líderes políticos durante a 

privatização?  
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2. Como a prefeitura e os líderes políticos viam estas movimentações? 

 

3. Quais foram as ações da prefeitura e líderes políticos frente às essas movimentações? 

 

4. Essas movimentações fomentaram alguma ação política? 

 

5. Os líderes dessas movimentações sociais participaram na elaboração de alguma política 

pública? 

  

D – As consequências da privatização para o munícipio e região 

 

1. Como ficou a relação da CSN com a prefeitura logo após a Privatização? E atualmente? 

2. Qual foi o impacto na prefeitura? 

3. Quais foram as consequências da privatização para o município e a região?  

4. Como ficou o desemprego após a privatização? Questão habitacional? Ambiental? Social? 

 

E - PP de Desenvolvimento Econômico pós privatização (privatização até os dias atuais: 

sucessos lacunas 

 

1. Quais foram as Políticas Públicas que foram criadas após a privatização da CSN? 

2. Como surgiu a ideia do Cinturão do Aço? Como funcionava? Quais foram os resultados? 

3. Como surgiu a ideia do Mercovale? Como funcionava? Quais foram os resultados? 

4. Como surgiu a ideia “Vamos Repensar Volta Redonda”? 

5. Quais foram as ações do “Vamos Repensar Volta Redonda”? Quais foram os resultados? 

6. Quais são as Politicas Públicas atuais de Desenvolvimento Econômico? 

7. Existe preocupação da prefeitura com relação a dependência que Volta Redonda têm da 

CSN? Existe alguma ação por conta desse problema?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE B – ROTEIRO: REPRESENTANTES DA IGREJA CATÓLICA 

 

                                                           
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Pesquisa Privatização da CSN 

 
Pesquisador:  _____________  Entrevistado: _______________         Data: _____/_____/_____ 

 

 

1- Em que ano o senhor (a) começou a trabalhar na CSN? Como era trabalhar na usina? 

 

2- O senhor (a) participou de alguma greve ou reivindicação ativamente durante o 

período que trabalhou na CSN? Se sim, por quê? O que achava destes movimentos? 

 

3- Quando iniciou o processo (ideia) de privatização o senhor (a) ainda trabalhava na 

empresa? O que achava da ideia de privatização antes dela ocorrer? O que era dito (e 

por quem) a respeito da privatização? 

 

4- O senhor (a) comprou ações da CSN com a privatização? Por quê? O que fez com as 

ações? Arrepende-se? 

 

5- Atualmente o que o senhor (a) pensa sobre a privatização da CSN? Foi boa para a 

cidade, para a indústria, para os operários? 

 

6- O senhor (a) considera que as movimentações sindicais e sociais reduziram-se com o 

tempo? Por quê? Acha que deveriam fazer algo para mudar?  

 

7- Qual o sentimento que o senhor (a) tinha pela CSN? Esse sentimento mudou com o 

passar do tempo? 

 

8- Alguém de sua família trabalha na CSN? Qual é a visão deles a respeito da CSN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE C – ROTEIRO: OPERÁRIOS 
 

                                                          
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Pesquisa Privatização da CSN 

 
Pesquisador:  _____________  Entrevistado: _______________         Data: _____/_____/_____ 

 

 

1. Em que ano o senhor (a) começou a trabalhar na CSN? Como era trabalhar na usina? 

 

2. O senhor (a) participou de alguma greve ou reivindicação ativamente durante o 

período que trabalhou na CSN? Se sim, por quê? O que achava destes movimentos? 

 

3. Quando iniciou o processo (ideia) de privatização o senhor (a) ainda trabalhava na 

empresa? O que achava da ideia de privatização antes dela ocorrer? O que era dito (e 

por quem) a respeito da privatização? 

 

4. O senhor (a) comprou ações da CSN com a privatização? Por quê? O que fez com as 

ações? Arrepende-se? 

 

5. Atualmente o que o senhor (a) pensa sobre a privatização da CSN? Foi boa para a 

cidade, para a indústria, para os operários? 

 

6. O senhor (a) considera que as movimentações sindicais e sociais reduziram-se com o 

tempo? Por quê? Acha que deveriam fazer algo para mudar?  

 

7. Qual o sentimento que o senhor (a) tinha pela CSN? Esse sentimento mudou com o 

passar do tempo? 

 

8. Alguém de sua família trabalha na CSN? Qual é a visão deles a respeito da CSN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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APÊNDICE D – ROTEIRO: REPRESENTANTES DAS MOVIMENTAÇÕES 

 

 

 

                                                                 
                                                                                                                                                                                                                

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 Pesquisa Privatização da CSN 

 

 Pesquisador: Anádia O Silva       Entrevistado: _______________        Data: 

_____/_____/_____ 

 

 

1- Conte-me um pouco da história do MEP, data de início, sua relação com a Igreja 

Católica de Volta Redonda. 

 

2- O MEP se envolve ou já se envolveu em alguma movimentação pelos diretos dos 

trabalhadores? 

 

3- Como o senhor vê a ação da Igreja Católica durante as movimentações dos 

trabalhadores da CSN? 

 

4- Atualmente eu percebo que não há tantas movimentações sociais pelos direitos 

políticos e dos trabalhadores. Não sei se o senhor comunga de minha opinião. O 

senhor julga que essas movimentações se reduziram? Por quê? 

 

 

 

5- O senhor foi funcionário da CSN?  Se sim, passar para as demais perguntas. 

 

6- Em que ano o senhor (a) começou a trabalhar na CSN? Como era trabalhar na usina? 

 

7- O senhor (a) participou de alguma greve ou reivindicação ativamente durante o 

período que trabalhou na CSN? Se sim, por quê? O que achava destes movimentos? 

 

8- Quando iniciou o processo (ideia) de privatização o senhor (a) ainda trabalhava na 

empresa? O que achava da ideia de privatização antes dela ocorrer? O que era dito (e 

por quem) a respeito da privatização? 
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9- O senhor (a) comprou ações da CSN com a privatização? Por quê? O que fez com as 

ações? Arrepende-se? 

 

10- Atualmente o que o senhor (a) pensa sobre a privatização da CSN? Foi boa para a 

cidade, para a indústria, para os operários? 

 

11- O senhor (a) considera que as movimentações sindicais e sociais reduziram-se com o 

tempo? Por quê? Acha que deveriam fazer algo para mudar?  

 

12- Qual o sentimento que o senhor (a) tinha pela CSN? Esse sentimento mudou com o 

passar do tempo? 

 

13- Alguém de sua família trabalha na CSN? Qual é a visão deles a respeito da CSN? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria 
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