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RESUMO: 

 

A cidade de Volta Redonda, tradicional centro siderúrgico e um dos maiores símbolos da 

industrialização brasileira, apresenta desde a década de 1990 uma profunda reestruturação 

produtiva e urbana. Tal processo inclui a criação de novos símbolos na paisagem da cidade, 

baseados em modernos paradigmas, como “sustentabilidade”, “qualidade de vida” e 

“cidadania”. Assim, o recém-construído Estádio da Cidadania emerge como um novo ícone da 

cidade, cujo objetivo é promover uma estética de modernidade na paisagem urbana e 

simbolizar, com a edificação deste formidável objeto geográfico, a gênese de uma nova era na 

cidade. 

 

Palavras-chave: Estádio da Cidadania – Volta Redonda – Ideologia – Simbolismo – Paisagem. 

 

ABSTRACT: The creation of Citizenship Stadium in Volta Redonda – RJ:  a reflection about 

symbolism and ideology in urban landscape 

 

Volta Redonda city, a traditional siderurgical center and one of the biggest symbols of 

Brazilian industrialization, presents since the 1990s a deep urban productive restructuring. 

Such process engages the creation of new symbols in the urban landscape, based on modern 

parameters like “sustentability”, “quality of life” and “citizenship”. In this way, the recently 
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built Citizenship Stadium emerges as the new icon of the city, which aim is to promote an 

aesthetic of the modernity in the urban landscape and to symbolize the genesis of an new age 

in Volta Redonda, with the building of this swell geographical object.  

 

Key-words: Citizenship Stadium - Volta Redonda – Ideology – Symbolism – Landscape. 

 

  

Introdução 

 

A cidade de Volta Redonda está localizada na Região do Médio Vale Paraíba 

Fluminense, e possui fundamental importância na história brasileira: foi neste local que o 

presidente Getúlio Vargas, em 1941, decidiu implementar a Companhia Siderúrgica Nacional 

(C.S.N.), marco salutar no desenvolvimento capitalista do país, e acabou transformando a 

cidade de Volta Redonda em espécie de modelo de gestão urbano-industrial. A gigantesca 

C.S.N., hoje privatizada, continua imponente na área central, mas a outrora “Cidade 

Industrial” modelar vive atualmente uma profunda reestruturação produtiva, com o advento de 

crises nas esferas social, ambiental e urbana. A “Cidade do Aço” vive um período de 

transformações. 

Neste panorama, o Estádio da Cidadania emerge como um novo símbolo da 

cidade. Há um eclipse da poluente e excludente C.S.N. e um fausto do bonito e confortável 

estádio de futebol. Com uma estética arrojada, universidade e academia de musculação em 

suas dependências, qualidade do gramado, das cabines de transmissão de rádio e televisão e 

dos vestiários para os atletas, o Estádio da Cidadania transparece modernidade, simbolizando a 

gênese de uma nova era na cidade. A C.S.N. e o estádio são vizinhos, e fica evidente o 

encontro entre o “passado” e o “futuro”. Este choque de objetos geográficos tão diferentes é 

motivador de nossas preocupações iniciais. 

Nossa proposta foi compreender o real significado simbólico do Estádio da 

Cidadania na atual reestruturação territorial de Volta Redonda. Então, organizamos nosso 

trabalho em três momentos: o primeiro foi compreender a dimensão simbólica dos Estádios de 

Futebol, que vive uma mutação recente, deixando de ser um lugar de celebração do esporte 

pelas massas populares para adequar-se às novas imposições de segurança e conforto das 
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federações internacionais, que acabam excluindo os trabalhadores e congelando suas 

manifestações; o segundo momento foi investigar a atual reestruturação territorial de Volta 

Redonda, que vem alterando ativamente o antigo modelo instituído por um novo padrão, 

baseado no citymarketing, a partir, principalmente, da constituição de uma cidade sustentável 

e de qualidade de vida. Após este esforço teórico, em um terceiro momento, efetuamos a 

análise da questão central que colocamos, através do entendimento de nosso referencial 

empírico como amálgama de simbolismos e significações.  

 

I – O Simbolismo dos Estádios de Futebol 

 

Os estádios são memória acumulada, vivida coletivamente. Gigantescos templos 

de concreto, nos quais Freud já havia detectado uma dimensão “sagrada”. O formato 

“circular” das grandes arenas nos evocaria o eterno retorno dos tempos, exercício facilmente 

associado ao ciclo das temporadas esportivas. Meca de cânticos profanos, ao ingressar neste 

recinto o indivíduo vivencia a suspensão do tempo externo (MORRIS, 1981). 

Os estádios são assim portadores de memória e importantes conotações 

simbólicas, conforme percebeu Costa (1987), que os definiu como “novos espaços 

institucionais” capazes de mobilizar uma nação inteira e cada indivíduo a seu modo. O autor, 

estudando os estádios de futebol em Portugal, chega a sugerir que estes cumprem papel de 

espaço efêmero de comunhão da coletividade, semelhante ao exercido pela igreja nas 

pequenas vilas de outrora. Podemos enquadrá-lo, de certa forma, num conjunto mais amplo de 

espaços institucionais da era moderna, como a escola, o hospital e presídio, cuja arquitetura, 

táticas de controle e anatomia política Foucault (1975) esmiuçou. 

Para ocupar este lugar na experiência coletiva e individual, o estádio descreveu ao 

longo dos séculos uma peculiar trajetória na civilização ocidental. Sua origem remonta à 

Antiga Grécia e ao Império Romano. Roma abriga o Coliseu, monumental estrutura com 

capacidade para 50 mil espectadores, espaço central na reprodução social da pujante capital de 

um vasto império. Os rituais públicos que ali se realizavam regularmente consistiam no 

momento festivo oferecido pelos governantes às massas. Ainda hoje podemos constatar 

vestígios de estádios e estruturas similares nas diversas cidades que foram conquistadas ou 

criadas pelo Império Romano. Ao associarmos seu porte colossal e localização privilegiada à 
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carnificina e punições aos rebeldes ali realizadas, podemos tomar o Coliseu como um 

verdadeiro espaço de concentração, expressão e exercício do poder. 

Com o declínio do império e a conformação do medievo, as cidades perderam sua 

força, e os estádios, enquanto momento ritualizado da vida social, desapareceram. Todavia, 

atividades lúdicas e eventualmente competitivas se realizam, como precursoras dos esportes 

modernos (GUTTMAN, 1978; DUNNING & SHEARD, 1979).  

Na segunda metade do século XVIII, torna-se habitual nos colégios ingleses a 

prática de jogos viris (que freqüentemente exigem mais empenho muscular que propriamente 

habilidades mais nobres como destreza e equilíbrio), extraídos e reelaborados pelos jovens a 

partir dos supracitados jogos da tradição popular, como o folk football. A elite agora iniciava-

se em práticas esportivas diferentes daquelas consideradas próprias da nobreza, tais como a 

esgrima, a equitação, o golfe, a caça, o arco, o salto etc. (DUNNING & SHEARD, 1979: 1-3).  

Em 1830, a educação física encontra-se plenamente inserida nas public schools 

inglesas, na busca do corpo disciplinado e são. Com ela, o incentivo oficial à prática de jogos 

populares que, submetidos a uma crescente regulamentação, resultará na “invenção” de 

diversas modalidades esportivas de ampla aceitação mundial posterior, como o futebol, o 

rugby e o cricket. Entre 1820 e 1870, as escolas públicas inglesas funcionaram como 

laboratórios de invenção dos esportes modernos (AUGUSTIN, 1995:20).  

É no contexto da Belle Époque, ou da modernidade urbana (MASCARENHAS, 

1999), que o processo de difusão dos esportes adquire maior efetividade. Pouco mais tarde, no 

âmbito dos governos nazi-fascistas, quando os esportes simbolizam vigor nacionalista e 

capacidade de realização de uma raça, os estádios se multiplicam pelas cidades. Mussolini 

disseminou pela Itália seus estádios “comunales”, estruturas neoclássicas padronizadas, 

símbolos do novo regime e da herança poderosa do velho império.  

No Brasil, o poder público começa, a partir da decretação do Estado Novo (1937), 

a construir grandes estádios de futebol, uma vez que este esporte é elevado à condição de 

símbolos da brasilidade e da integração nacional. O Pacaembu, inaugurado em 1940, 

exemplifica bem este momento. Dez anos depois, surge o Maracanã, primeiro estádio do 

mundo a superar a capacidade de 150 mil espectadores do Circo Máximo, de Roma imperial.  

Mais tarde, o regime militar (sobretudo entre 1968 e 1980) se encarregará de difundir estádios 

superdimensionados por todas as capitais do país.  
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Contando com amplas arenas, excessiva cobertura midiática e subsídio 

governamental, o futebol durante décadas atraiu público numeroso no Brasil, tornando-se uma 

das principais diversões populares. Assim, nos estádios, freqüentemente lotados, o povo 

desenvolveu rituais próprios, carnavalizantes, ruidosos e coloridos, um cenário de festa 

(BROMBERGER, 2001). 

Mas, após uma trajetória de constante expansão, em números e porte físico, os 

estádios em escala mundial vêm apresentando, nos últimos vinte anos, significativa redução de 

sua capacidade de público. A introdução de grandes patrocinadores e o advento da receita 

proveniente das transmissões dos jogos (outrora gratuitas) modificaram radicalmente a 

economia do futebol, na qual os ingressos nos estádios deixaram de ser a principal fonte de 

rendimentos dos clubes e federações. Estádios lotados tornaram-se portanto muito menos 

necessários, não apenas pelo advento das novas fontes de receita, mas sobretudo por colocar 

em risco a própria qualidade do produto que se quer vender: os conflitos entre torcedores e a 

ameaça que estes podem representar à própria integridade física dos jogadores, tornados 

valiosos astros milionários na nova economia do futebol. 

A Inglaterra pode ser considerada o paradigma fundador deste processo de 

mudança no futebol e seus estádios. Desde o acidente ocorrido no estádio de Hillsborough (95 

mortos, em 1989), culminando uma seqüência de outras catástrofes ocorridas não apenas em 

estádios ingleses, o governo britânico decidiu pela reforma radical de suas tradicionais e 

românticas arenas, seguindo as proposições do polêmico Relatório Taylor (LEMOINE, 1998; 

HORNBY, 2000). Todos os lugares nos estádios deveriam doravante possuir cadeiras, 

impondo aos espectadores uma atitude inteiramente diferente, condicionada, vigiada, 

cerceando seus movimentos individuais e coletivos.  

No Brasil, tais medidas vêm sendo adotadas paulatinamente. O Estatuto do 

Torcedor, implementado em 2003, prevê punição severa para transgressores: estes podem ser 

banidos dos estádios por longa temporada. No plano da arquitetura interna, muitos de nossos 

estádios possuem um setor popular, junto ao campo de jogo, onde os torcedores podem, a 

preços módicos (além de ficar em pé, expostos ao sol e à chuva, e com uma perspectiva 

precária dos movimentos gerais da partida), freqüentar com regularidade, como é o caso da 

recém extinta “geral” do Maracanã. Ali o espectador é participante: seus gritos chegam aos 

ouvidos dos que estão em campo, bem como os objetos eventualmente arremessados. Há uma 
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interlocução intensa, a mesma dos pequenos e antigos estádios, algo banido das grandes arenas 

modernas, que muito distanciam fisicamente o torcedor do jogador (GAFFNEY & 

MASCARENHAS, 2006). 

Na contramão da cultura popular, o Brasil celebra seus novos estádios como 

paradigmas de modernidade. Sob as ruínas impiedosas do velho e simpático estádio Joaquim 

Américo (de 1924), a cidade de Curitiba erigiu há cinco anos a Arena da Baixada, mais um 

símbolo de seu citymarketing, de sua imagem de cidade progressista e ordeira. Um estádio 

confortável, elitizado, com restaurante, lojas e amplo estacionamento, concebido dentro dos 

padrões vigentes, onde o estádio é um espaço de consumo. É neste processo que podemos 

enquadrar a cidade industrial fluminense de Volta Redonda, que inaugurou no início do ano de 

2004 o Estádio da Cidadania (também destruindo seu antecessor), como símbolo da 

capacidade empreendedora local. Sobre o processo que desencadeou a construção do Estádio 

da Cidadania nos debruçaremos no próximo segmento. 

 

II - Volta Redonda: de ícone industrial-populista ao atual processo de 

reestruturação 

 

A cidade de Volta Redonda, que completou apenas cinqüenta anos de 

emancipação político-administrativa no ano de 2004, tem a peculiaridade de ser formada a 

partir de uma indústria – a Companhia Siderúrgica Nacional (C.S.N.) – de grande importância 

histórica no decorrer do processo de industrialização do Brasil. Esta cidade foi planejada a 

partir do modelo de cidade industrial do arquiteto socialista-utópico francês Tony Garnier, 

adaptado de forma farsesca pelo também arquiteto Attílio Corrêa Lima ao “autoritarismo 

populista” de Getúlio Vargas. Como afirma Lopes (1993: 78-79) , o plano de Volta Redonda 

deveria contribuir para exaltar o industrialismo, sublinhar a política social do governo e 

espacializar, através do desenho e do equipamento da cidade, o homem novo que estava sendo 

construído. Este homem novo, como propugnava o presidente, agora educado para o trabalho 

disciplinarizado (MOREIRA, 2003: 140).  

Ou seja, de um pequeno vilarejo, antes da construção da C.S.N.) deveria emergir o 

estandarte-síntese (LOPES, 1993: 21) e símbolo (WIRTH, 1973: 95) da ideologia do 

desenvolvimento nacionalista de Getúlio Vargas, presidente brasileiro responsável pelo 
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despontar do processo de transição de um modelo econômico agrário-exportador para o 

desencadeamento da industrialização (LASK, 1991: 08). Volta Redonda foi planejada 

enquanto uma cidade-modelo, que deveria marcar um padrão qualitativo das residências 

operárias e um paradigma de gestão do território. O interesse do Estado era fazer de Volta 

Redonda uma experiência exemplar, planejada pela burocracia tecnocrata, onde deveria 

ocorrer uma dominação muito bem explícita no território, com um planejamento residencial 

que evidenciasse a hegemonia dos mais graduados na empresa (LASK, 1991: 28-30). Esse 

espaço disciplinarizado, então, implicou claramente na segregação espacial (bairros proletários 

em detrimento de bairros dos quadros superiores, bem policiados e isolados), com diferenças 

descomunais (MOREL, 1989: 137; LASK, 1991: 33). Os problemas de um modelo, cuja 

gênese estava tão claramente voltada para interesses dominantes, não tardariam a emergir. 

A construção da C.S.N. atraiu para a nascente cidade uma imensa quantidade de 

imigrantes.  Este crescimento acelerado proporcionou uma progressiva desordem, com os 

problemas de ordem urbana sendo acentuados paulatinamente. Já na década de 1950 surge a 

primeira favela: o Morro dos “Atrevidos”, que recebe esta denominação pela ousadia e 

pioneirismo dos operários que não encontrariam outro expediente para estabelecer-se na 

cidade. Os problemas sociais, no que se referem à estruturação do território, se agravam a 

partir da própria exploração proveniente do mundo do trabalho. Com a insuficiência da Vila 

Operária – que primava pela organização em um modelo qualitativo das residências – , na 

Cidade Nova, para responder por todas as necessidades habitacionais, surgiam outros bairros 

destinados aos trabalhadores, marcados pela escassez e pela precariedade (SOUZA, 1992). 

Logo no período inicial da instalação da Siderúrgica, havia grandes disparidades entre a 

Cidade Operária – onde situava-se a C.S.N. – e a parte denominada Cidade Velha (núcleo 

urbano externo à Cidade Operária), que não era contemplada pelo planejamento vigoroso 

empreendido pela empresa, então principal responsável pelos equipamentos urbanos da 

cidade. Por isso, se a C.S.N. foi a grande responsável pela configuração do urbano em Volta 

Redonda, tornou-se também a principal protagonista dos problemas sociais, e também dos 

grandes problemas ambientais na cidade, ocasionando poluição hídrica, atmosférica, sonora e 

do solo (LOMIENTO, 2002: 42).  

Assim, a privatização da C.S.N., associada a um novo momento político em Volta 

Redonda após o encerramento do período da ditadura, e com participação coletiva de 
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movimentos em prol de uma formulação de diretrizes na cidade, gerou a consignação de novos 

objetivos centrais, com diferentes práticas no território amparados principalmente em dogmas 

como “qualidade de vida” e “sustentabilidade”. Em um doloroso processo de privatização, a 

empresa foi palco da maior resistência operária à desestatização da siderurgia (SCHMIDT, 

2000, p. 200), que foi efetuada com entrada nula de dinheiro aos cofres governamentais, 

através de parcelamentos e uso de dívidas em títulos (BIONDI, 2001). Nesta seara, 

destacamos a ação do sindicato de metalúrgicos de Volta Redonda, que proporcionou 

importante registro na história recente do movimento sindical brasileiro,  com a ocupação de 

Usina Presidente Vargas (C.S.N.), em 1988 (ANTUNES, 2001: 237; GRACIOLLI, 1994). 

Este movimento sindical, que emerge com grande força empreendendo um período 

de grandes greves de 1984 até 1988, trabalha por questões que envolvem lutas por melhorias 

urbanas, ou seja, trazia no bojo de questões do mundo do trabalho mas também melhorias na 

estrutura da cidade. O movimento operário de Volta Redonda elegeu, inclusive, como prefeito 

da cidade o então presidente do sindicato dos metalúrgicos, José Juarez Antunes, que sofreu 

um estranho acidente de automóvel antes de assumir o governo. Este conflito intenso em uma 

cidade industrial espacialmente segregada, esgotou a ideologia dominante baseada naquele 

modelo farsesco de cidade industrial, baseado no desenvolvimentismo e na ideologia do 

progresso, cujo plano urbano de Volta Redonda consolidou. Além disso, os graves problemas 

sociais, ambientais e econômicos, e o grande vigor das lutas proletárias, criaram a necessidade 

de um potente processo de reestruturação capaz de diminuir os anátemas do industrialismo 

agora insustentável. E com o afastamento definitivo da C.S.N. do fomento de políticas sociais 

e dos investimentos em melhorias urbanas, surgia a necessidade, agora basilar, de uma gestão 

independente do Prefeitura Municipal, proporcionando desavenças com a própria direção da 

Siderúrgica. 

Assim, a Prefeitura, desde 1989, no governo de Wanildo de Carvalho, vem 

continuamente apontando a falência do modelo anterior, lançando propostas de reestruturação 

urbana. Mas, verdadeiramente, é na administração municipal de Antônio Francisco Neto 

(1997-2004), que é empreendida uma contundente reformulação estética na cidade. Neste 

período, a cidade recebe um grande investimento no embelezamento de praças, viadutos e 

avenidas, além de um grande plano de trabalho que busca deslocar o epicentro da “cidade-

usina” para uma cidade baseada na cidadania. Como adverte MOREIRA (1993), esta 
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reinvenção da paisagem urbana, através da renovação das fachadas simples ou monumentais, 

tem a intenção de nos espreitar a ideologia que os construtores da ordem territorial nos querem 

incutir. 

Este vultoso processo de reestruturação territorial em curso, em substituição ao 

antigo e insuficiente modelo de cidade operária, compreende políticas públicas de saneamento 

das necessidades básicas, onde o poder municipal administra sua desproporcional 

responsabilidade sobre os problemas urbanos, cujos problemas muitas vezes extrapolam sua 

competência (SANTOS, 2001, p. 108). Mas, com grande valor agregado de marketing urbano 

(LIMONAD, 2003), e capaz de atrair novos investimentos (ACSELRAD, 1999, p. 81), este 

discurso político que combina o binômio “cidadania / sustentabilidade” de tem alto poder de 

legitimação, e fator de cooptação das classes trabalhadoras órfãs do paternalismo outrora 

presente na cidade.  

Como símbolo máximo deste processo, é inaugurado o Estádio da Cidadania, 

espécie de novo estandarte-síntese. A construção da cidade no apogeu do populismo 

autoritário de Getúlio Vargas, o difícil período da Ditadura Militar, que elevou a cidade à área 

de interesse nacional e acirrou o processo de perseguição a líderes e artífices de oposição, a 

luta do Sindicato dos Metalúrgicos que culminou com  a ocupação da usina e posterior morte 

de três proletários, e mesmo o doloroso processo de privatização, que gerou exclusão, 

desemprego e crise geral, dariam lugar a uma nova cidade, com “qualidade de vida”, “cidadã”, 

“sustentável” e com participação de todos os segmentos sociais. Símbolos como a própria 

Usina Siderúrgica ou o Monumento em Homenagem aos Operários Mortos – que representam 

“uma antiga cidade marcada pelo conflito” – devem ser paulatinamente “substituídos”, em sua 

dimensão sígnica pelo novo, moderno e suntuoso Estádio da Cidadania.  

 

III - O Estádio da Cidadania 

 

A reformulação do Estádio Municipal General Sylvio Raulino de Oliveira, 

localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, foi, com certeza absoluta, a obra mais 

emblemática da administração municipal de Antônio Francisco Netto (1997-2004), 

consumindo cerca de  16 milhões de reais. Do simplório Estádio erguido no final dos anos 40, 
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nada mais existe. O antigo estádio, que recebeu o nome de seu mentor, na época presidente da 

C.S.N., deu lugar a uma futurista arena esportiva.  

Inaugurado em abril de 2004, o Estádio da Cidadania compreende: um pólo de 

ensino público superior à distância que dispõe de cinco mil vagas com ensino gratuito (suas 

salas são construídas sob as arquibancadas), uma academia de ginástica para a terceira idade e 

para deficientes físicos, um centro de recuperação para cardíacos e uma escola para portadores 

de necessidades especiais. 

Aberto a visitas em dias comuns, sem jogos programados, todas estas informações 

são repassadas, reforçando-se o sempre caráter exclusivo e pioneiro de tais inovações no 

estado do Rio de Janeiro. Nos dias de jogos, todo um esquema de estacionamento é montado 

nas ruas próximas ao estádio, e logicamente uma nova economia de bares e comércios tem se 

desenvolvido nos bairros próximos. 

Assim, quando Getúlio Vargas escolheu Volta Redonda para implantar uma 

indústria de base, no desencadeamento do Capitalismo Industrial, ele propugnava a formação 

de um novo homem: o proletário, obviamente anestesiado pelo paternalismo e, por isso, pouco 

ativo nas lutas sindicais. Para este intento, esmerou-se na corrupção de uma arquitetura com 

raízes utópico-socialistas (convenientemente distorcida de acordo com seus ideais) para 

construir em Volta Redonda um modelo de cidade industrial. A ideologia dominante era o 

desenvolvimentismo (uma adaptação grosseira do fordismo) e o símbolo máximo deste 

processo era a própria C.S.N., que deveria inaugurar uma fase de espetacular crescimento e 

inserção do Brasil na ordem mundial. 

O lento esgotamento deste modelo atingiu o seu auge no processo de privatização 

finalizado em 1993. A cidade, então, foi palco de crises que envolvem a ordem moderna. Crise 

no mundo do trabalho, com as mutações do sistema produtivo, na evolução lenta do fordismo 

para regime de acumulação flexível, isolando e o trabalhador e deslegitimando as lutas 

proletárias. Crise no planejamento urbano, com a implosão do modelo de cidade industrial, 

devido ao afastamento da C.S.N. das questões locais, e também o enfraquecimento das vilas 

operárias e instituições dos trabalhadores. Crise do emprego, com a demissão de cerca de 1/3 

dos empregados da C.S.N. privatizada, e o crescimento desordenado do setor terciário da 

cidade. Crise ambiental, já que a siderurgia é um dos empreendimentos mais poluidores 

existentes, e Volta Redonda, localizada em um vale e às margens do Rio Paraíba do Sul, 



 11 

tornou-se foco de violentíssima poluição do ar, das águas e do solo. Tudo isso implica em uma 

crise de valores, com o proletário inepto a enquadrar-se a nova ordem e a própria população da 

cidade com baixíssima estima e inexistente perspectiva de um futuro promissor. 

Atualmente, um novo modelo começa a ser implementado. O advento desta nova 

ordem vem no bojo das mutações do Industrialismo e seu desenvolvimento inconseqüente, da 

evolução do meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 2002), das limitações 

paradigmáticas do mundo moderno e surgimento de novas interpretações complexas e de 

múltiplos saberes. Dentro desta perspectiva neoliberal, sob os auspícios da globalização, novas 

ideologias totalizantes são engendradas, como as baseadas na vaga concepção de 

Desenvolvimento Sustentável (OLIVEIRA, 2005), que hegemonicamente aponta soluções 

falaciosas para os problemas estruturais do mundo, conjugando a capacidade redentora da 

técnica (GONÇALVES, 1992) com investimentos em “qualidade de vida” para modificar o 

quadro existente. Estas novas configurações têm se refletido no ordenamento urbano, tornado 

vitrine de um novo mundo, cuja paisagem fluidificada torna-se mercadoria (o citymarketing) e 

também tela de inculcação dos signos hegemônicos (MOREIRA, 1993). Quanto ao proletário, 

reduzido e individualizado, ofuscado pelo veloz progresso tecnológico, parece negado em sua 

condição social e com a existência ameaçada pelos novos tempos.  

Entendemos, a partir destas premissas, que a dimensão simbólica do Estádio da 

Cidadania é justamente a transformação, visualizada a partir da matriz dominante do 

pensamento, do proletário (que não se esgotou enquanto concretude), que simboliza o 

industrialismo e toda sua ordem econômico, social, ecológica e ambiental, para o cidadão, que 

neste trabalho apontamos como símbolo de um novo sistema, futurista, pós-industrial, de 

liberdade econômica, re-dinamização urbana e sustentável. A condição de cidadão intenciona 

suplantar os anátemas da antiga ordem, e subseqüentemente promover a dispersão espectral de 

um novo modelo enganosamente participativo, justo e congregador. Esta cidadania, 

constituída a partir de mecanismos dominantes de gestão, acaba funcionando como ideologia 

para a classe trabalhadora, ocultando a luta de classes, a acaba por simbolizar a gênese de um 

novo modelo hegemônico de idéias, ações e objetos no território. É este o marcante 

simbolismo do novo estádio, que transforma a defasada ideologia do passado e um novo 

modelo ideológico baseado na cidadania, sustentabilidade e qualidade de vida. 
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Considerações Finais 

  

Na história recente de Volta Redonda, quando suas ruas e praças assistiam a 

imensas aglomerações de pessoas, isto significava agitação do operariado, sob forma de 

passeatas, comícios e greves, em reivindicações por melhorias nas condições de trabalho. 

Hoje, este grande acúmulo de pessoas, quando ocorre, ficou longe do portão central da C.S.N. 

e das imediações da Praça Brasil, nos bairros Vila Santa Cecília e Laranjal, transferindo-se 

para as imediações do Estádio da Cidadania, destacadamente nos bairros Nossa Senhora das 

Graças e Aterrado. As aglomerações a partir de greves e movimentos sindicais deram lugar às 

multidões dos jogos de futebol, no maior empreendimento dos últimos anos construído na 

cidade. 

O Estádio da Cidadania, como campo sígnico, simboliza o fim do proletariado e o 

advento do cidadão, numa metamorfose em curso nos mais diversos aspectos da ordem 

instituída. Como objeto geográfico do local, é um esforço de sintetizar um futuro promissor da 

cidade, de uma era de qualidade de vida, reestruturação urbana de desenvolvimento 

sustentável. Além disso, significa a inserção no modelo de modernização atual de estádios de 

futebol, com direção normativa de acordo com as necessidades do capital, criando um formato 

excludente e modificador das tradições comportamentais dos torcedores. Um local de 

consumo inócuo, nada interativo, do espetáculo. 

 Mas apontamos que o novo símbolo da cidade de Volta Redonda não é capaz 

de ocultar sua história de luta, e sua propaganda não deve esconder os interesses de classe 

envolvidos na atual reestruturação territorial. Como afirma Ruy Moreira, “o geógrafo tem de 

saber falar a linguagem do símbolo” (1993: 53). A beleza estética do Estádio da Cidadania não 

deve, de forma alguma, dissimular o seu verdadeiro significado. 
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