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Resumo 

 

O tema deste artigo é a participação da Rádio Siderúrgica Nacional na formação 

de profissional do trabalhador da Companhia Siderúrgica Nacional, a partir das relações 

estabelecidas entre a usina e a cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. 

Analisaremos os processos utilizados pela CSN, com sua emissora de rádio, para capacitar 

os trabalhadores a partir do programa "Ondas Culturais", que foi desenvolvido pelo setor de 

assistência educacional da CSN. 
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Introdução 

 

O presente artigo tem o objetivo de analisar a programação da Rádio Siderúrgica 

Nacional de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, a partir do programa “Ondas 

Culturais”, que transmitia treinamentos e cursos profissionalizantes aos ouvintes. Todo o 

material, inclusive com apostila, era organizado pela Companhia Siderúrgica Nacional. 

Assim, a partir da audição dos conteúdos, o ouvinte poderia ao final do período, receber o 

diploma, por ter participado curso.  

Será necessário fazer uma rápida contextualização do surgimento da CSN e da 

cidade de Volta Redonda. Em seguida, apresentaremos a metodologia e os resultados 

obtidos a partir da pesquisa.  

Em janeiro de 1942, após o ataque japonês a Pearl Harbour, os Estados Unidos 

tinham dois objetivos principais, um de ruptura das relações diplomáticas dos países 

americanos com o Eixo, além do monopólio do abastecimento de matérias-primas, 

formalizando o acordo militar de proteção de todo o continente. Nesse contexto, Getúlio 

Vargas rompe com a Alemanha, Japão e Itália, e assina os Acordos de Washington, em 

março de 1942. Com isso, o Brasil consegue a quantia de 200 milhões de dólares, sendo que 

                                                 
1 Doutorando do Programa de Pós-graduação em História da Unirio. Jornalista, Especialista em Comunicação 

Empresarial, Mestre em História e Coordenador dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do UniFOA., email: 
douglasbgoncalves@gmail.com.  
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desse total, 45 milhões seriam utilizados para o início das obras da Companhia Siderúrgica 

Nacional, em Volta Redonda (GOMES, 2007, p. 429).  

A escolha para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, na década de 

1940, distrito de Volta Redonda pode ir de encontro ao pensamento de Henri Lefebvre 

(2001) em que a “indústria nascente se instala perto de fontes de energia (rios, florestas, 

depois de carvão), de meios de transportes (rios e canais, depois de estradas de ferro), de 

matérias-primas (minerais), de reservas de mão de obra”. A cidade é cortada pelo Rio 

Paraíba do Sul e com linhas de trem que iriam abastecer a empresa durante o processo de 

produção.  

O jornal Diário Carioca
2
 define iniciava-se a chamada “Era de ferro”, possibilitando 

um crescimento importante para o país, já que havia aqui a maior reserva de ferro do 

mundo. Volta Redonda entrou num processo que Henri Lefebvre chamou de “orientação 

irreversível em direção ao dinheiro”. Todo o investimento feito para a construção da Usina 

influenciaria o desenvolvimento também da cidade operária.  

Para Lefebvre “a industrialização pressupõe a ruptura desse sistema urbano 

preexistente; ele implica a desestruturação das estruturas estabelecidas”
3
  Volta Redonda é 

uma “colmeia febricitante de trabalho e esforço produtivo”
4
. Com esse ritmo de trabalho 

que a imprensa carioca apresentava, foram necessárias mais de cinco mil pessoas 

trabalhando, durante o dia e a noite, com revezamento de três turnos, para a construção da 

usina.  

Foi a partir deste momento que a CSN passaria a regulamentar as novas divisões e 

atividades dentro do espaço urbano, com a construção de novos bairros e funções dentro da 

empresa. Para essa evolução Simmel (1979) esclarece que “o horizonte da cidade se 

expande de uma maneira comparável ao modo pelo qual a riqueza se desenvolve”. É 

possível ver este crescimento na Tabela 1:  

 

                                                 
2
 Informação publicada no Diário Carioca de 27 de setembro de 1940.  

3
 Lefebvre, p. 12-14, 2001. 

4
 Informação do Jornal A Manhã, 19 de abril de 1942. 

Ano População Empregados Habitações  Atendidos % 

1950 35.965 9.092 3.003 33,0 

1955 56.380 11.089 3.865 34,8 

1960 88.740 11.619 4.698 40,4 

1965 105.420 14.375 5.866 40,8 
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Tabela 1 - População residente em Volta Redonda, número de empregados da CSN e de habitações construídas 

pela companhia. Fonte: Escola Superior de Gerra (1971 apud PIQUET, 1998) 

 

Assim como crescia a população, a cada dia aumentava a arrecadação de tributos da 

cidade de Barra Mansa, sobre os produtos da CSN. Mas a destinação destes recursos era em 

sua grande maioria para o município-sede, assim não resolviam os problemas gerados pelo 

desenvolvimento cidade operária de Volta Redonda. Aos poucos comerciantes e alguns 

grupos específicos iniciaram o movimento emancipacionista, que reivindicava a aplicação 

dos impostos no local onde eles eram produzidos. A diretoria da CSN aceitava a ideia de 

que Volta Redonda fosse uma cidade, o que ocasionaria a redução da ação siderúrgica no 

apoio de infraestrutura do espaço urbano.  

Dessa forma, em 17 de Julho de 1954, Volta Redonda foi emancipada, tendo como 

primeiro prefeito, Sávio Gama. Ele realizou uma primeira obra que seria a construção de 

uma avenida que abriria espaço para o surgimento de outros bairros.  

No ano de 1955, a população de Volta Redonda é formada por 56.380 moradores, 

sendo que 11.089 eram trabalhadores da CSN. Esses números mostram que havia um 

crescimento cada vez maior do município e que a maneira ideal da empresa se comunicar 

com os operários seria utilizando um meio de comunicação de massa, o rádio. Na próxima 

parte do artigo iremos apresentar o surgimento da Rádio da CSN. 

No dia 9 de abril de 1955, foi inaugurada a Rádio Siderúrgica Nacional, durante a 

cerimônia comemorativa dos 14 anos da criação da Companhia Siderúrgica Nacional. O 

texto de abertura da programação foi lido pelo primeiro locutor da Rádio da CSN, o 

radialista José Madureira: 

 

Entardece tranquilamente. Hoje pela primeira vez, foi ao ar a ZYP-26. Graças a Deus e ao 

desejo de vencer foram corados de pleno êxito os nossos trabalhos. Nessa hora de amor e 

confraternização humana. Dirigimos a virgem Maria nosso pensamento. Pedindo a mãe do 

céu, que a Companhia Siderúrgica Nacional, e a todos os nossos ouvintes que vibram nesta 

máquina gigantesca que é Volta Redonda, de paz e espírito tão necessária, ao trabalho 

honesto e dignificante. (MADUREIRA, 1985)
5
 

 

Na próxima parte do artigo, iremos apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa. 

                                                 
5
Trecho da nota de abertura da Rádio Siderúrgica lida pelo radialista José Madureira. O áudio foi extraído do 

cd com depoimentos dos ex-funcionários da rádio Siderúrgica gravado em 31 de outubro de 1985, pelo 

radialista Ronald Jarbas. 
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Procedimentos metodológicos – A imprensa como fonte histórica 

 

Além da pesquisa bibliográfica com referências de historiadores, este artigo 

apresenta ainda a pesquisa documental, como procedimento metodológico, para descrever 

as transmissões do programa “Ondas Cultural”, justamente porque havia no jornal 

“Lingote” uma coluna especial sobre as atividades desenvolvidas pela emissora.  Assim, o 

periódico serve como fonte histórica para contextualizar o processo de produção de 

conhecimento nesse meio de comunicação. Esse jornal era um meio oficial de comunicação 

da CSN, assim como a rádio, e foi editado pelo setor de relações públicas da empresa, e 

tinha circulação quinzenal, entre os anos de 1955 a 1960. Concordamos com Luca quando 

afirma que: 

 

Os periódicos vistos como pólos em torno dos quais se reuniam e disciplinavam 

forças e instrumentos de combate e intervenção no espaço público, oferecem 

oportunidades privilegiadas para explicitar e dotar de densidade os embates em 

torno de projetos e questões, longe de se esgotarem em si mesmos, pois dialogam 

imensamente com os dilemas do tempo. Noutros termos, o índice que se apresenta 

ao leitor resulta de uma luta que cumpre ao historiador explicar. (LUCA, 2007, 

p.119) 

 

O jornal “Lingote” servia para apresentar aos leitores, as ações da Companhia 

Siderúrgica Nacional, no campo econômico, político e social. Dessa forma, é necessário 

considerar a dimensão ideológica dessa fonte impressa que estamos utilizando, 

especificamente para apresentar o contexto de outro veículo ligado a mesma empresa, que 

era a Rádio Siderúrgica Nacional.  

Além das fontes escritas, utilizaremos também na pesquisa os métodos de história 

oral, principalmente com os profissionais que trabalharam na emissora e no dia 31 de 

dezembro de 1985, data que marcou o fim das transmissões da emissora, gravaram diversos 

depoimentos sobre as atividades desenvolvidas na rádio da CSN. Para isso, exploraremos a 

história oral conforme a definição de Janaína Amado e Marieta Ferreira (2002):  

 

A história oral poderia distinguir-se como um procedimento destinado à 

constituição de novas fontes para a pesquisa histórica, com base nos depoimentos 

orais colhidos sistematicamente em pesquisas específicas, sob métodos, problemas e 

pressupostos teóricos explícitos. Fazer história oral significa, portanto, produzir 

conhecimentos históricos, científicos, e não simplesmente fazer um relato ordenado 

da vida e da experiência dos “outros”. (AMADO & FERREIRA, 2002, p. 17). 
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Um ponto em comum no discurso tanto dos funcionários e ouvintes da emissora era 

justamente sobre as instalações da rádio. Ela impressionava pela estrutura física do prédio 

onde era a sua sede. Os equipamentos utilizados para as suas transmissões também 

chamavam a atenção de todos, sobretudo, pelos recursos proporcionados com o 

funcionamento de cada um nos programas que eram apresentados. Dário de Paula
6
 enfatiza:  

 

Detalhe interessante é que o prédio construído e inaugurado em 1955 para a Rádio 

Siderúrgica Nacional foi modelo para todo o Brasil. Não havia no país um prédio 

construído como foi o da extinta Rádio Siderúrgica no Laranjal. Todo planejado, 

com estúdio de gravação maravilhoso, uma acústica fantástica. O arquiteto Glauco 

que era funcionário da CSN e que projetou o prédio, não sei, acho que ele se baseou 

na BBC de Londres, e fez um prédio que é moderno até hoje. Foi inaugurado em 

1955, está todo acabado no Laranjal, foi comprado por uma igreja evangélica, mas o 

prédio se reformado é moderno até hoje. (PAULA, Dário. Depoimento [14 de julho 

de 2011] Volta Redonda, Rio de Janeiro. Entrevista concedida pelo ex-funcionário 

de Rádio Siderúrgica Nacional de Volta Redonda) 
7
 

 

A CSN fazia um alto investimento em suas instalações, proporcionando uma 

estrutura adequada para a realização dos trabalhos. O prédio funcionava também como um 

cenário, cuja função cênica era demonstrar os padrões de modernidade trazidos pela Rádio 

CSN à cidade. 

Os empreendimentos da empresa seguiam um mesmo padrão. Isso se confirmou 

também com a construção da Rádio Siderúrgica: a emissora recebeu todo o investimento 

inicial necessário para a sua constituição e estruturação, através da compra do mobiliário e 

equipamentos adequados para as atividades que seriam ali desenvolvidas.  

O prédio da emissora (figura 3) foi planejado para atender toda a demanda do 

serviço radiofônico executado pelos profissionais da rádio. As divisões dos setores e a 

acústica do local eram algumas das preocupações para a construção do edifício.  

                                                 
6
 Dário de Paula – ex-funcionário da emissora. Ele começou a trabalhar na rádio com 9 anos de idade. 

7
 DE PAULA, Dário. Dário de Paula: depoimento [14 de julho, 2011]. Volta Redonda, Rio de Janeiro. 

Entrevista concedida pelo ex-funcionário da Rádio Siderúrgica Nacional de Volta Redonda.   
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Figura 3 – Sede da Rádio Siderúrgica Nacional no bairro Laranjal 

 

Além de toda a estrutura da sede da rádio, a empresa explorava também outras áreas 

de sua propriedade, para realizar transmissões ao vivo. Um desses locais foi o ginásio do 

Recreio do Trabalhador, onde aconteciam shows e atividades esportivas para os 

funcionários da usina. Esse espaço se transformou em um auditório externo da rádio. Ainda 

sobre a estrutura da emissora Alkindar Costa (2004) destaca: 

 

A “Rádio Siderúrgica” funcionou na Rua 100 nº 01 - Bairro Laranjal, com uma 

potência inicial de 100 watts na antena, aumentada mais tarde - 1977 - para 1.000 

watts. Tinha uma área de 500 m2 e registrava 3 estúdios, 3 sono-técnicas, 1 sala de 

rádiojornalismo, 1 oficina de rádio-técnica, 2 salas de redação, 1 sala de discoteca, 2 

auditórios (sendo um na própria emissora e outro no Recreio do Trabalhador), 

refrigeração central e grupo gerador de reserva. (COSTA, 2004, p. 433) 

 

Mesmo em um período inicial, a emissora tinha dois geradores de energia, 

equipamentos fundamentais para uma rádio, visto que se houvesse falta de luz, os geradores 

eram acionados, permitindo a continuação da transmissão para os ouvintes que tinham 

aparelhos receptores a pilha. É bem provável que emissoras particulares não tivessem esse 

equipamento na época e a Rádio Siderúrgica possuía essa tecnologia por ser uma emissora 

de uma empresa estatal com vultosos recursos financeiros. 

O texto lido durante a inauguração da Rádio Siderúrgica valorizava o trabalho, 

qualificando-o como honesto e dignificante. Mais uma vez, mostrando que Volta Redonda 

seria utilizada para formar o novo perfil do trabalhador brasileiro. Ângela de Castro Gomes 

reforça essa ideia do Estado: 

A importância e o papel do cidadão-trabalhador tinham assim uma dimensão 

material comprovável nas numerosas e variadas iniciativas desencadeadas pelo 
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Estado, tendo como finalidade precípua a criação e proteção deste novo homem 

brasileiro (GOMES, 2005, p. 237).  

 

A questão do trabalho como um patrimônio do país, foi uma temática constante na 

programação da emissora da CSN. Ela atuava assim como uma protetora das práticas 

sociais da empresa siderúrgica. Sobre esse contexto Lucília de Almeida Neves afirma:  

 

A conjuntura delimitada pelos anos 40 e início dos anos 60 foi caracterizada pela 

crença de expressivos segmentos da sociedade civil brasileira de que a modernidade 

só seria possível se apoiada em um programa governamental sustentado pela 

industrialização, por políticas sociais distributivistas e por efetiva defesa do 

patrimônio econômico e cultural do país (NEVES, 2001, p.172).  

 

O Estado também em Volta Redonda implantou a ideia de que os operários 

formavam uma “grande família”, já que pertenciam a um grupo específico de trabalhadores. 

Gomes mostra como essa técnica era feita:  

 
Esta era uma nova forma de exercício do poder que, sem abdicar da soberania do 

Estado – controle sobre o território -, suplementava-a com um controle sobre a 

sociedade. Ou seja, com um controle que era fundamentalmente uma técnica de 

construção do povo/nação como uma grande família, em que o Estado/presidente 

era o pai/guia (GOMES, 2005, p. 238) 
 

O acervo da Rádio Siderúrgica Nacional tem Em um dos anúncios sobre o 

aniversário da CSN, projeta-se a perspectiva de que as atividades desenvolvidas pela 

empresa geram o desenvolvimento para a cidade e para o país:  

 

Dezesseis anos de luta pelo progresso do Brasil. Festejos da CSN. Dia 8 segunda-

feira, na quadra do Recreio do Trabalhador, às 20 horas, voleibol masculino, Volta 

Redonda e Academia Militar Agulhas Negras. Vinte e uma horas, basquetebol 

masculino, Botafogo do Rio e Toshiba de Porto Alegre. (FONOTECA Fundação 

CSN. Gravação extraída dos arquivos da emissora da CSN).   

 

Por ser uma emissora estatal havia momentos que a Rádio da CSN fazia cadeia com 

a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Era comum também a realização de apresentações, em 

Volta Redonda dos conjuntos musicais e humorísticos da emissora carioca. O jornal 

Lingote registra que 18 mil pessoas estiveram presentes no evento em parceria com a Rádio 

Nacional, realizado no ano de 1956:  
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Figura 1 - Lingote - Setembro 1956 

 

A missão cultural da Rádio Siderúrgica Nacional  

 

A equipe da Rádio Siderúrgica Nacional criou o programa “Ondas Culturais”, que 

tinha como objetivo a transmissão de cursos principalmente para os jovens. Esses cursos 

foram preparados com conteúdos especificamente para serem transmitidos pelo rádio, 

justamente para chamar a atenção do público. Os conteúdos desenvolvidos nos cursos iam 

desde ensinamentos de cultura geral e técnicos, como: Português, Inglês, Geografia, 

Metalurgia, Estatística e Administração Pessoal. A emissora transmitiu também curso de 

Psicotécnica que tinha formado nove alunos.  

Com a aceitação do público ao conteúdo que era divulgado pelo programa “Ondas 

Culturais”, a emissora ampliou a oferta com temas de “Puericultura” em que o responsável 

era o médico Oswaldo Richieri e “Interpretação da Legislação Brasileira”, a cargo do 

advogado Alexandre Polastri Filho (Lingote, setembro 1956). 

A CSN era o símbolo da industrialização nacional. Temos também nesse contexto a 

figura do trabalhador-cidadão, que participa das atividades sociais, de lazer, os aniversários 

da indústria e inaugurações realizadas. Construir uma imagem da cidadania através do 

trabalho foi uma preocupação constante da empresa.  

 

O funcionamento dos cursos 

 Havia todo um planejamento desde previsões sobre os conteúdos que seriam 

abordados nos cursos até mesmo a maneira como deveria ser transmitidos, até a distribuição 
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das apostilas aos alunos. O material era mimeografado e distribuído gratuitamente, não 

havia nenhuma exigência de pagamento das mensalidades ou de inscrição.  

Para ter o melhor aproveitamento, a Rádio Siderúrgica exigia índices de setenta por 

cento de comparecimento e sessenta por cento do conhecimento sobre o conteúdo. As aulas 

eram tinham duração de 30 minutos eram transmitidas para as cidades de Volta Redonda e 

Barra Mansa e em outras regiões que recebiam o sinal da emissora, mas a CSN tinham uma 

preocupação constante que esse programa tivesse realmente audiência nos núcleos 

industriais da cidade do aço.  

Existiam duas modalidades de participação. A primeira para os alunos que ouviam o 

conteúdo, acompanhando com as apostilas que eram distribuídas pela emissora e os alunos 

presenciais que compareciam às aulas no anfiteatro da Escola Técnica Padiá Calógeras  

(figura 2) poderiam ainda debater com o professor sobre o conteúdo apresentado. Essa aula 

duraria cerca de uma hora já que possibilitava uma interação entre os demais alunos 

envolvidos. Houve a necessidade de aumentar a oferta dos cursos e eles passaram a 

acontecer também na escola Trajano de Medeiros.  

 

Figura 2 - Os alunos acompanhavam as aulas no auditório da ETPC - Lingote 1956 

 

A tabela 1 mostra alguns cursos que eram oferecidos pela emissora e a quantidade 

de alunos das turmas: 

 

Curso Participantes Dias e horários de 

transmissão  

Duração da aula após a 

transmissão no anfiteatro 

da ETPC e na Escola 
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Trajano Medeiros 

Estatística Geral 

Aplicada 

54 Segunda quarta e 

sexta, às 20h. 

60 minutos 

Administração 

Pessoal 

192 Segunda quarta e 

sexta, às 20h. 

60 minutos 

Tabela 1 - Jornal Lingote Setembro 1956 

 

Os cursos eram ministrados por profissionais da CSN. O de estatística era de 

responsabilidade do Engenheiro Newton Coimbra Bittercourt Cotrim, Adjunto Diretor 

Industrial e o de Administração Pessoal pelo Chefe do Departamento de Pessoal da CSN, 

Alfredo de Oliveira Pereira. Isso mostra a importância que a empresa deu a essa ação, que 

iria formar novos profissionais para serem alocados em escritórios e demais áreas da 

empresa e também para os seus trabalhadores que precisavam se qualificar ainda mais. 

Todos os certificados tinham o reconhecimento da CSN. 

O Lingote de setembro de 1956 registra a posição da empresa enquanto uma ação 

assistencialista:  

 

Através desses cursos, a Companhia Siderúrgica Nacional, em mais essa 

oportunidade, desenvolve o seu programa de assistência educacional, favorecendo 

meios, não só para o aprimoramento intelectual dos seus empregados, como 

também àqueles que, habitando a zona de influência da ZYP-26, igualmente se 

interessem em melhorar suas habilidades. (LINGOTE, setembro 1956) 

 

Um curso de fundamental importância para a empresa era o de Introdução à 

Metalurgia. Neste módulo, os alunos faziam visitas nos laboratórios da CSN, tendo uma 

possibilidade ainda maior de inserção na empresa. Ao final dos cursos a alta direção da 

CSN organizava um evento para fazer a entrega dos diplomas aos alunos, incentivando 

àqueles que buscavam capacitação profissional e técnica.  

A Rádio Siderúrgica Nacional transmitia também palestras sobre psicologia, com o 

professor Alfredo de Oliveira Pereira. Os ouvintes podiam enviar dúvidas usando 

pseudônimo, para participar do programa. A transmissão acontecia as terças e quintas, as 19 

horas.  

Os cursos tinham o apoio de gerenciamento do Centro de Extensão Cultural do 

Departamento de Assistência Educacional da CSN: 
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Curso Dias e horários de 

transmissão  

Duração da aula após a transmissão 

no anfiteatro da ETPC 

Estatística Geral 

Aplicada 

Segunda quarta e 

sexta, às 20h. 

60 minutos 

Administração 

Pessoal 

Segunda quarta e 

sexta, às 20h. 

60 minutos 

Psicotécnica Segunda quarta e 

sexta, às 20h. 

60 minutos 

Puericultura De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 

Interpretação de 

legislação  

De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 

Metalurgia De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 

Português De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 

Inglês De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 

Geografia do 

Brasil 

De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 

Economia e 

finanças 

De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 

História De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 

Matemática De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 

Higiene De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 

Economia 

Doméstica 

De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 

Francês De segunda a sexta, às 

20h. 

60 minutos 
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Nessa época, o valor social do trabalho era questão central. Era este o grande 

esforço do novo Estado Nacional. Ele enfrentava a questão social não como uma questão 

operária, mas como um problema de todos os homens e todas as classes, já que eram 

trabalhadores eram todos aqueles que produziam e que colaboravam com seu trabalho. 

(GOMES, 2005, p. 238). A Rádio Siderúrgica Nacional pode ser definida como um 

instrumento da CSN e do governo para divulgação de políticas sociais e difusão da cultura 

do país.   

Um dos programas que a CSN fazia questão de divulgar na emissora era o “Conheça 

o seu colega” justamente para informar qual era a função desenvolvida pelo operário na 

fábrica, além disso, gerava uma satisfação no mesmo pela realização daquela atividade que 

recebia destaque também pelo rádio. Conforme figura 3.  

 

 

Figura 3 - Jornal O Lingote - Coluna Publicada pela Rádio Siderúrgica Nacional 

 

Principalmente considerando que a emissora seguia os ideais de valorização do 

trabalho, a Câmara de Vereadores de Volta Redonda reconheceu a rádio como serviço de 

utilidade pública. Além disso, a Rádio Siderúrgica recebeu vários diplomas de mérito pelos 

trabalhos desenvolvidos para a comunidade local. 
8
 

O jornal O Lingote
9
 e a Rádio Siderúrgica possibilitavam a CSN a manutenção de 

um diálogo constante com o trabalhador, transmitindo através da sua emissora e das páginas 

de seu jornal as determinações e diretrizes da empresa. Através desses veículos de 

                                                 
8
 Lingote, agosto de 1965. 

9
 Informativo da CSN distribuído aos trabalhadores entre 1953 e1972.  
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comunicação, o trabalhador da siderúrgica conhecia as expectativas e normas da empresa, 

além, da intenção da siderúrgica de controlar os horários livres dos trabalhadores com uma 

“programação sadia”. Souza (1992) afirma que: 

 

O discurso oficial da empresa siderúrgica apresentava as facilidades oferecidas à 

vida na Cidade Operária: habitações confortáveis, aluguéis baratos, infra-estrutura 

completa, limpeza e zelo com as áreas urbanas, locais para a recreação e o lazer. A 

paisagem urbana era ressaltada pela beleza e amenidade conferidas pelo relevo 

suave, pela arborização das ruas e ajardinamento das casas, pela simplicidade e 

equilíbrio das construções e do traçado urbano. Tudo isso formava, na linguagem da 

CSN, um cenário agradável presença, como um convite à felicidade (SOUZA, 1992, 

p. 33)  

 

Ângela de Castro Gomes (2005), afirma que para trabalhar esse discurso era 

necessário utilizar múltiplos instrumentos de comunicação social: 

 

Esta argumentação procurava opor às normas liberais os fatos da realidade empírica, 

utilizando todo o instrumental da moderna sociologia e estatística. Exatamente 

porque se tinha “consciência” de que o processo de constituição e divulgação de um 

apelo político é o mesmo processo de constituição do público deste apelo, o 

diagnóstico cientificista foi complementado com um amplo conjunto legislativo e 

com múltiplos instrumentos de comunicação social (jornais, filmes, cartazes, discos, 

rádio etc.) (GOMES, 2005, p. 31).   

 

 Por ser uma emissora estatal, a Rádio da CSN serviu como um meio de divulgação 

da política nacional, que destacava Volta Redonda, como modelo para os demais 

trabalhadores do país. 

 

Considerações Finais 

 

A Rádio Siderúrgica Nacional tinha como missão, realizar um processo adequado de 

comunicação social com os operários da CSN e desenvolveu esse trabalho constantemente. 

Com os programas jornalísticos, humorísticos e demais gêneros, ela conquistou audiência e 

foi uma emissora que se tornou diferente das demais, pois pertencia a uma empresa estatal, 

tendo como foco a audiência da chamada “família siderúrgica” de Volta Redonda.  

Em um período em que havia um alto índice de analfabetismo no país, o rádio foi 

um meio ideal para formar um perfil de profissionais que deveria exercer diversas 

atividades dentro da empresa. Assim, as características do veículo foram utilizadas para 

alcançar um número maior de pessoas.  
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A Rádio Siderúrgica Nacional foi durante um período uma escola profissional à 

distância para os trabalhadores da região Sul Fluminense e serviu para capacitar as 

primeiras gerações de operários da CSN.  
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