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Resumo 
 

A Influência do IDORT na Reconfiguração do Bloco no Poder durante o 
Estado Varguista entre 1931 e 1937 

 
Este trabalho pretende examinar alguns aspectos relacionados ao 

IDORT – Instituto De Organização Racional do Trabalho criado em 1931, cujo 

objetivo, a princípio, era racionalizar o trabalho nas empresas privadas.  

Verificamos, no entanto,  que este Instituto racionalizou os serviços da 

Administração Pública do Estado de São Paulo, por meio da RAGE – 

Reorganização Administrativa do Governo Estado com o auxílio de um de seus 

mais expressivos integrantes, Armando de Salles Oliveira, seu presidente de 

honra. Nesta mesma ocasião, constatamos que o IDORT havia se tornado um 

Instituto conhecido em vários estados brasileiros, devido à qualidade de seus 

serviços e a intensa divulgação de suas revistas, o que propiciou um aumento na 

quantidade  de sócios interessados em contratar seus serviços. 

Sua atuação, portanto, não se restringia apenas à participação de seus 

sócios na sociedade civil, por esta razão, nossa investigação se estendeu à 

sociedade política onde verificamos a significativa  atuação de idortianos na 

Constituinte de 1934, no Ministério das Relações Exteriores, nos Conselhos 

Técnicos e também nas discussões que culminaram com a criação do DASP – 

Departamento de Administração dos Serviços Públicos. 

Embora haja diversos estudos sobre este período devido sua 

importância para o entendimento da reorganização do Estado Brasileiro, no pós 

1930, nosso trabalho objetivou  contribuir lançando um novo olhar sobre  a 

construção de uma hegemonia da fração de classe da burguesia industrial, 

representada pelo IDORT. 

 

 

 



 

Abstract 
 
The Influence of IDORT in the reconfiguration of the Power Bloc during the 
State of Vargas between 1931 and 1937 
 

This paperwork has the objective of examining some aspects related to 

IDORT -  Institute of Work Rational Organisation created in 1931, with the aim, in 

the beginning,  of rationalise the work in private companies. 

We can see, however, that this Institute rationalised the services of 

Public Administration of the State Government with the help of one of their most 

expressive members, Armando de Salles Oliveira, its honour president. On the 

same occasion, we saw that the IDORT has become a well known Institute in 

many Brazilian states due to the quality of its services and the intense publicity of 

its magazines, which led a increase in the quantity of partners interested in hire 

their services. 

Its performance, however, it was not localised just in the participation of 

the political society where we verify the significant performance of the IDORT 

people in the Constituent of 1934, in the Ministry of Exterior Relations, in the 

Technical Counsellors and also in the discussions that ended up creating the 

DASP- Administration Department of Public Services. 

Although there are many researches about the period due to its importance 

to the understanding of the Brazilian State reorganisation, in the after 1930, our 

research had the objective of contributing to another way of seeing the construction 

of a hegemony of a burgess industrial class fraction, represented by the IDORT. 
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INTRODUÇÃO 
 

O que nos levou a estudar o Instituto de Organização Racional do 

Trabalho (IDORT) foi uma curiosidade que, a princípio, já estava revelada. 

Tratava-se de entender um dos mecanismos do exercício de direção da burguesia 

industrial durante a reorganização do Estado Brasileiro, logo após a chegada ao 

poder do grupo liderado por Vargas em 1930. 

Este Instituto havia sido criado em 1931 por empresários, industriais e 

engenheiros de São Paulo dispostos a introduzir no Brasil as práticas da 

racionalização, de início em indústrias privadas e mais tarde junto a toda a 

sociedade. 

De imediato, as leituras sobre essa realidade pareciam satisfazer na 

íntegra aquilo que pretendíamos entender, porém, ao passo que tomávamos 

contato com as ações desenvolvidas por este Instituto e por seus fundadores, 

algumas dúvidas começaram a surgir.  

O termo “burguesia industrial” por si só não satisfazia nossa curiosidade, 

parecia alheio de significados que pudessem responder às nossas indagações. 

Sentíamos que havia um “novo sujeito” capaz de explicar a maneira pela qual a 

burguesia industrial havia se articulado no governo  Vargas e conquistado a 

hegemonia de classe em determinado momento. Por essa razão, mergulhamos 

nesse assunto a fim de buscar maiores explicações sobre este fenômeno da 

História. 

 Essa preocupação tomou sentido de problemática e foi então que, de 

maneira surpreendente, a documentação produzida pelo IDORT, submetida aos 

critérios de investigação, conseguiu nos revelar, a cada questionamento que 

fazíamos, aquilo que buscávamos compreender. 

As ações dos sujeitos idortianos começaram a causar curiosidade 

devido ao estilo próprio de atuação. Trabalhavam ativamente e de maneira 

sistematizada na busca de soluções econômicas, sociais e  políticas para o Brasil 
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no momento em que o mundo passava pelo período da Grande Depressão 

Econômica. 

Foi necessário nos cercarmos de informações a respeito da economia 

brasileira neste período e, neste sentido, a bibliografia disponível facilitou, de 

imediato, o dimensionamento  dos embates que circunscrevem nossa pesquisa. 

Um trabalho que nos abriu caminhos, somado às informações reveladas pela 

pesquisa documental, foi o da socióloga Lili Kawamura. Em seu texto esta autora 

trata da prática, incorporada principalmente  por engenheiros, de que seria 

possível e desejável que técnicos especializados assumissem funções e cargos 

na administração pública visando a condução de algumas políticas e, portanto, o 

exercício de poder. Isso nos despertou o interesse no sentido de rastrear os 

envolvidos nessa prática. Em sua obra intitulada “Engenheiro, Trabalho e 

Ideologia” seus pressupostos questionam o papel destes sujeitos históricos a partir 

de abordagens Gramscianas.  

 A partir daí tomamos contato com os preceitos de que métodos 

científicos aplicados à política podem torná-la “imparcial” ante os conflitos sociais 

e, portanto, possuem maior capacidade de serem objetivos na condução dos 

destinos de uma nação. Adentramos assim a um universo de reflexões que 

perpassou o Brasil na época em que os grupos dominantes valorizavam a técnica, 

observando também a projeção social que tais engenheiros conquistaram neste 

período.  
Ainda mergulhados nessa leitura tomamos contato, pela primeira vez, 

com o nome “IDORT” e começamos a procurar por este ilustre desconhecido a fim 

de sabermos o que havia de tão importante nas ações dos possíveis integrantes 

deste Instituto. 

Um conhecimento preliminar sobre o IDORT nos foi fornecido pela obra 

intitulada A Vitória da Razão (?) O IDORT e a Sociedade Paulista de Maria 

Antonieta M. Antonacci, através da qual pudemos conhecer as técnicas adotadas 

pelo IDORT, seus sócios fundadores e a construção de um ideal de racionalização 

da burguesia industrial paulista.  Apesar de compreendermos que o interesse 

desta referida obra é focar sua análise nas atividades  voltadas à racionalização 
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nas indústrias, percebemos que os sócios deste Instituto, ao tornarem-se 

“políticos” continuavam se articulando, onde quer que estivessem, a fim de 

viabilizar o projeto da burguesia industrial, abrindo espaço à participação do 

IDORT, não só na sociedade civil como  na sociedade política. 

A busca pela hegemonia, visível nas ações deste Instituto, não se 

restringia apenas à sociedade paulista, pois a cada momento percebíamos o 

entrecruzar de interesses e  personagens que transitavam pelo IDORT a procura, 

não só de racionalizar os serviços das indústrias privadas mas também em 

assumir cargos políticos, conforme foi o caso de diversos sócios do IDORT como 

Simonsen, Lafer, Antonio Carlos de Macedo Soares, Pacheco e Silva, Alexandre 

Siciliano Júnior, dentre outros que assumiram funções legislativas de profunda 

importância, assim como o presidente de honra do IDORT Armando de Salles 

Oliveira que se tornou governador do Estado de São Paulo. 
Diante destas evidências iniciamos nossa investigação levantando 

documentos que pudessem  localizar esses idortianos e os tipos de ações que 

desenvolviam. Intercalando leituras e analisando-as à luz da documentação 

arrolada, conseguimos construir nossa abordagem pautando-nos no percurso dos 

idortianos, nos seus ideais e no desdobramento de suas ações que tanto 

influenciaram no crescimento político deste Instituto. 

A obra A Democracia Ilustrada de Maria Lígia Coelho Prado propiciou o 

entendimento a respeito da formação do Partido Democrático, cuja atuação contra 

o voto de cabresto fora marcante na construção de uma oposição que procurou 

minar as bases das desgastadas oligarquias, para isso contou com o apoio do 

presidente de honra do IDORT Armando de Salles Oliveira. 

Entretanto,  nossa dúvida acerca da articulação que levou a burguesia 

industrial procurar conquistar poder junto ao Estado, ainda carecia de 

informações. Buscamos compreender, desta vez, como Vargas e a oligarquia 

paulista passaram a se relacionar, ou seja, nos informar sobre a redefinição das 

preferências políticas dos industriais e da oligarquia paulista em relação ao 

presidente. Na obra: Getúlio Vargas e a Oligarquia Paulista de Vavy Pacheco 

encontramos a análise das matérias veiculadas nos jornais paulistas de maior 
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circulação, um a favor de Vargas, O Estado de São Paulo, e outros dois  de 

oposição, Correio Paulista e o Diário Nacional. Foi bastante importante 

compreender as distintas  ideologias veiculadas por estes jornais representantes 

de interesses partidários, mas nossa indagação continuava. O jornal O Estado de 

São Paulo fora dirigido pelo presidente de honra do IDORT, Armando de Salles 

Oliveira, que se tornara governador do estado de São Paulo após manter-se no 

poder como interventor federal escolhido pelos paulistas e convalidado por 

Vargas. 

No entanto, ainda nos faltava  um aprofundamento sobre como se dera 

a  articulação desta burguesia industrial paulista com o  Estado, dado que os 

vestígios indicavam que nem sempre seus integrantes estavam diretamente 

interessados em trilhar os mesmos caminhos que tradicionalmente percorriam os 

políticos. Muitas outras leituras, como três trabalhos de mestrado que muito 

contribuíram para demarcar nosso percurso, foram trazendo dados e nos 

possibilitando diálogos mais abrangentes.  

As reflexões de  Álvaro Tenca em Razão e Vontade Política – O IDORT 

e a Grande Indústria nos Anos 30 que traça o viés ideológico deste Instituto 

mostrando que a despolitização orquestrada pelo IDORT,  ou seja, sua insistência 

em apregoar a inexistência de conflitos entre classes era,  na verdade, uma outra 

forma de se fazer política e de defender os princípios da indústria paulista, como 

se fossem princípios neutros. Ressalta as condições  de trabalho sob a proposta 

do taylorismo e as formas de doutrinação a que foram submetidos os operários 

por meio de cursos e das próprias condições do dia-a-dia.  Também a dissertação 

de Lauro César Ibanhes, O Discurso Político – Ideológico e o Projeto 

Racionalizador do Instituto de Organização Racional do Trabalho – IDORT – na 

Década de 30, contribuiu muito para evidenciar a trajetória idortiana na sociedade 

civil, por meio da análise de diversos discursos que tentavam mostrar 

“neutralidade” nas suas ações junto ao governo. Este autor verifica a ampla 

participação do IDORT na sociedade civil por meio da influência que exerceu 

sobre o trabalhador no sentido de propagar ideais que minimizavam os conflitos 

de classe na busca de facilitar a implantação do ideário da indústria paulista. 
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Entretanto, ao fazer tal análise, não contempla o fato de que idortianos também 

participaram da sociedade política exercendo diversas funções, tais como: 

deputados constituintes, governador de Estado, ministro das relações exteriores, 

deputados constituintes, dentre outras funções. 
Consideramos como um diferencial em nossa proposta de trabalho o 

deslocamento do “olhar” em relação às ações dos industriais, não centradas 

apenas no ideal da industrialização que se pretendia implantar no Brasil, mas 

também na construção do IDORT para posterior direcionamento das ações 

políticas desta fração de classe burguesa, e também como um catalisador de 

ações em torno de  um ideal de nação que se pretendia construir após 1930. 

Consideramos ainda, evidências de que o  IDORT não se prendeu aos interesses 

de um grupo de industriais  constituído apenas  no interesse da defesa da 

industrialização paulista, suas ações se ampliaram atingindo as esferas da 

sociedade política visando a participação desta fração de classe burguesa na 

construção de uma hegemonia junto ao Estado. 

Trouxe-nos informações de igual importância  o texto denominado O 

IDORT Enquanto Proposta Educacional no Contexto de Formação da Hegemonia 

Burguesa no Brasil (1930-1944) de Valdir Picheli que contribuiu para o esclarer o 

refinamento do ideal idortiano e seu grau de comprometimento com a formação da 

elite, por meio da criação da Escola Superior de Sociologia e Política, e dos 

trabalhadores por meio da criação de cursos técnicos preparatórios e mais tarde 

influenciando diretamente na criação do SENAI e do SENAC, estes como base de 

apoio à indústria e à organização social. 

Paralelamente fomos selecionando fontes primárias que nos indicaram o 

“paradeiro” dos idortianos que se desligavam do Instituto a fim de seguirem “outros 

rumos” emergindo assim o delineamento da problemática central de nossa 

pesquisa: explicitar as possíveis formas de articulação da burguesia industrial na 

edificação de um ideal de sociedade a partir da construção da hegemonia de 

classe empreendida pelo IDORT. 

A leitura atenta das Revistas IDORT, disponível na biblioteca da 

PUC/SP, nos ofereceu suporte para entendermos a construção do discurso que 
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articulou inicialmente os interesses da classe empresarial em torno dos serviços 

de racionalização. Estas revistas funcionavam principalmente como meio de 

divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto, não só nas indústrias 

privadas, mas também trazendo informações sobre técnicas que poderiam ser 

aproveitadas em diversos ramos profissionais, como o da medicina, da aviação, 

etc. Tratava também de informar aos trabalhadores sobre os cursos elaborados 

para atender as necessidades de formação técnica e estimulava a associação de 

pessoas de quaisquer segmentos sociais ao IDORT. Nesse sentido foi possível 

identificarmos as múltiplas especialidades às quais o Instituto se dedicava, assim 

como tomar conhecimento dos papéis desempenhados pelos sócios fundadores. 

Os Relatórios da Diretoria do IDORT trouxeram à tona o nível de 

organização, recolhimento de contribuições dos diversos associados, a 

organização dos cursos para empresários e empregados, seus custos e 

benefícios, o que nos permitiu conhecer a fundo a dedicação em conquistar 

adeptos. 

Toda esta documentação está disponibilizada nos Arquivos Edgard 

Leuenroth – AEL, na Biblioteca de Filosofia da UNICAMP.  

Encontramos nos Anais da Bancada Paulista pela Constituinte de 1934, 

também  disponíveis na PUC/SP,  os idortianos que haviam se “desligado” do 

Instituto a fim de fazer carreira política. Esta documentação nos revelou que os 

discursos encontrados nos artigos das Revistas IDORT eram reproduções dos 

discursos dos fundadores do IDORT na Assembléia Nacional Constituinte de 

1934, uma vez agora desempenhando o papel de deputados constituintes. 

As possíveis articulações diretas entre Vargas e alguns idortianos estão 

disponíveis nos Diários de Vargas, onde há anotações que revelam o grau de 

proximidade existente entre os representantes da burguesia industrial e os 

interesses governamentais no período delimitado por nossa pesquisa, ou seja, 

entre 1931, fundação do IDORT e 1937, fim do Governo Constitucional.  

 Os Escritos Políticos de Armando de Salles Oliveira, compilados em um 

livro recentemente publicado, nos fornecera a possibilidade de entender o perfil 

político deste presidente de honra do IDORT e sua influência no sentido de 
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contribuir para com as articulações políticas que favoreceram a ascensão deste 

Instituto na burocracia governamental. 

A leitura das duas Constituições elaboradas no Governo de Vargas, 

uma em 1934 e a outra em 1937, à luz dos artigos publicados nas Revistas 

IDORT, nos permitiu encontrar as propostas dos idortianos tão discutidas em 1934 

nos Anais da Bancada Paulista e em 1937 nas revistas IDORT. Esta 

documentação está disponível no acervo da Biblioteca da Faculdade de Direito da 

USP, assim como as interpretações de lei e dois livros que utilizamos também 

como fontes documentais escritos por Francisco Campos à época destes 

acontecimentos. Em um deles, O Estado Nacional e Suas Diretrizes, publicado 

concomitantemente à Constituição de 1937, encontramos as possíveis 

justificativas do idealizador desta Constituição. A outra obra deste autor, escrita 

em 1956, trata das competências legais dos poderes atribuídos a interventores, a 

organização judiciária, dentre outras questões que explicam o momento iniciado 

em 1937. 

Além de todo este material utilizado uma outra obra nos situou quanto 

aos debates historiográficos acerca do período estudado foi o livro de Zélia Lopes 

da Silva, A Domesticação dos Trabalhadores nos Anos 30, por analisar de forma 

crítica a vertente historiográfica que defende a idéia de que havia “um vazio de 

poder” instaurado a partir da década de 30, que seria objeto de disputas dos 

remanescentes tenentistas, então defensores da proposta industrialista. Esta 

autora critica ainda  a concepção de que houvera, no período, uma “revolução 

pelo alto”, no interior da qual a burguesia havia “aberto espaço” à burocracia 

militar, permitindo que essa garantisse normalidade ao país diante da crise que se 

estabelecera no pós 30. 

Esta sua análise acerca deste debate historiográfico nos permitiu situar a 

presente pesquisa em relação ao conjunto das informações que estas vertentes 

trazem acerca da burguesia industrial do país, ou seja, que há evidências de que, 

de fato, havia um projeto organizado que propunha, conforme sua lógica, soluções 

para as questões políticas e sócio-econômicas daquele momento. 
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Reunindo todas estas informações às fontes arroladas e considerando o 

IDORT como uma evidência da realidade que aparenta ser simples, mas que 

contém múltiplas especificidades, o que o torna concretamente complexo, 

resgatamos os nexos que constituem  esta complexidade, visando elucidar nosso 

objeto de estudo  na sua essencialidade. 

No caso, analisada a complexidade do real que está inerente ao IDORT e 

elucidados alguns dos nexos que o compõem, dentre os quais as ações dos seus 

agentes traduzidas nas propostas da burguesia industrial - que o gestou e 

compôs-  verificamos que tais propostas foram encampadas pelo governo de 

Vargas durante a reorganização do Estado Brasileiro. 

Privilegiamos para a análise desta documentação uma abordagem 

centrada nos preceitos gramscianos relativos à participação dos idortianos tanto 

na sociedade civil quanto na sociedade política. 

Não nos apropriamos desta conceituação de forma paradigmática, ou 

seja, pressupondo um arcabouço teórico ao qual subordinamos à realidade. 

A opção pelos citados preceitos gramscianos foi feita em decorrência das 

evidências encontradas na documentação que o IDORT constituía-se em um 

canal entre a sociedade civil e a sociedade política, contestando assim as 

abordagens tradicionalmente aceitas que as ações deste Instituto se esgotavam  

em si próprio. Esta documentação trazia também evidências de que,  através 

deste Instituto, ocorrera na década de 30 uma relação direta entre determinados 

segmentos da burguesia industrial e o Governo getulista, o que contestava 

algumas assertivas sobre a ausência da participação da burguesia industrial no 

Governo Vargas. Neste sentido as hipóteses de trabalho que poderíamos levantar 

passaram a adquirir tal complexidade que extrapolariam as dimensões exigidas 

para um mestrado, particularmente em decorrência do escasso tempo oficialmente 

determinado para este tipo de trabalho. 

Isto posto, optamos por nos restringir a elucidação das evidências de que 

o IDORT funcionou como um canal entre o Governo  (sociedade política) e a 

sociedade civil (segmento da sociedade industrial que o compôs). 
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Ao analisar os documentos, as evidências das relações estabelecidas 

entre os mentores do IDORT e o poder político instituído foram se tornando cada 

vez mais explícitas, levando-nos a refletir que, mais que um projeto de 

racionalização burocrática de empresas ou do setor público, o que se manifestava 

era a construção de um projeto de hegemonia. “No mundo contemporâneo, nem 

sempre certos grupos conseguem desenvolver sua própria visão de mundo, por 

falta de organização em aparelhos privados de hegemonia dentro da sociedade 

civil. Assim sendo, adotam como sua, a visão de mundo de outros grupos, quase 

sempre os dominantes. Esse é o princípio de funcionamento do que Gramsci 

chama de hegemonia, ou seja, quando a visão de mundo (cultura) de um dado 

grupo se impõe sobre o conjunto dos demais, sendo por todos eles partilhada. 

Para tanto é fundamental o papel do Estado em seu sentido restrito” (MENDONÇA 

In: MATTOS (org.), 1998:21). 

À medida que as evidências deste projeto de hegemonia se tornavam 

mais claras, passamos a situar que propostas e ações o consubstanciavam e que 

fração de classe o defendia, ou seja, qual era a origem social destes personagens 

que apareciam na cena política, fosse ocupando postos no poder executivo, fosse 

no poder legislativo, ou em quaisquer tribunas onde se discutia a coisa pública.   

Colocavam-se, portanto, enquanto intelectuais orgânicos (agentes 

socialmente determinados) defensores dos interesses de uma fração de classe, 

neste caso, burguesa (GRAMSCI, vol.2, 2001:34) que ante as transformações e 

crise do sistema capitalista mundial após 30, propuseram ao Estado, não só 

alterações na economia, como também na organização da sociedade, 

orquestrando mudanças na realidade dos trabalhadores, interferindo na educação, 

propondo cursos técnicos e até mesmo direcionando o cotidiano de vida dos 

moradores do Estado de São Paulo que apresentava maior desenvolvimento 

industrial, tudo isso conquistado por meio do “’consenso ativo’ em nome de uma 

falsa visão universal da realidade social” , conforme SIMIONATTO. (AGGIO (org.), 

1998:49). 

Podemos traduzir “consenso ativo” no caso específico das ações do 

IDORT, como a forma pela qual tornaram a racionalização em algo interessante, 
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inclusive para os trabalhadores que passaram a procurar os cursos a fim de 

tornarem-se aptos às exigências das indústrias, compreendendo que tal medida 

fosse de seu total interesse, da mesma maneira como era para os capitalistas que 

vieram a implantar esse método. Sendo assim, o IDORT tornou seus interesses 

em interesses universais, muito embora encontrasse resistência por grupos de 

trabalhadores organizados em sindicatos, mas que, na ocasião em questão, não 

conseguiam impor seu projeto contra-hegemônico. 

As propostas idortianas relativas à plenitude social, ou seja, o bem estar 

para todos encobriria, na realidade, a viabilização de um projeto de hegemonia, 

mostrando de fato a lógica burguesa: “conservar mudando”, conforme 

LAHUERTA.  (AGGIO (org.), 1998: 172). 

O que significa que as transformações advindas com os métodos 

científicos de racionalização transformariam a sociedade trazendo melhora de vida 

para todos, mas que, no fundo, a classe dirigente continuaria a ser a mesma. 

Estas mudanças não colocariam um fim ao sistema capitalista, mas sim o 

reforçariam. 

Seria assim o IDORT apenas um canal de expressão destes interesses de 

classe? A partir deste momento colocou-se um impasse ao pesquisador, ou seja, 

seria necessário, para esclarecer tal premissa, adentrar ao estudo sobre a 

burguesia no período, ou, mais especificamente, situar esta fração da classe 

burguesa que se manifestava através do IDORT. Optamos, portanto, em centrar 

nossa análise nas evidências desta expressão através das propostas e ações do 

próprio IDORT e de alguns de seus mais significativos e atuantes representantes.  

Desta forma, propusemo-nos apenas resgatar alguns dos aspectos que 

esclarecessem a participação do IDORT como um grupo de poder que tornou – se 

hegemônico durante a reorganização do Estado brasileiro. Levamos em 

consideração as reflexões gramscianas a respeito do que vem a ser  o Estado: 

uma “Relação Social, ou seja, a condensação das relações sociais presentes 

numa dada sociedade. Nesta nova ótica, o Estado é atravessado pelo conjunto 

das relações sociais existentes numa formação social determinada, incorporando, 
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em si mesmo, os conflitos vigentes na formação social” , conforme Mendonça, 

1998 (MATTOS (org.), 1998:20). 

Foi possível assim  construir, a partir da análise das fontes documentais e 

à luz destas teorias, o significado da trajetória dos idortianos e sua influência, 

enquanto grupo de poder, nas transformações do Estado brasileiro durante o 

período de 1931 a 1937. Tal atuação expressa as intencionalidades de construção 

de uma hegemonia na sociedade política, implicando, portanto, diretamente nas 

relações de produção e na economia daquele período.  
Desta forma, conduzimos nossa pesquisa estabelecendo nexos entre as 

ações dos agentes idortianos e as propostas desta burguesia industrial, 

encampadas pelo governo de Vargas durante a reorganização do Estado 

Brasileiro. 
A análise deste material nos permitiu delinear os seguintes capítulos. No 

primeiro intitulado O IDORT na Sociedade Civil – Uma Questão de Classe, 

desenvolvemos uma explicação para o momento da fundação do IDORT, 

caracterizando os fenômenos políticos decorrentes de uma conjuntura econômica 

externa e interna que motivaram a burguesia industrial a se aglutinar em torno dos 

ideais de racionalização, em vista do perigo que o ano de 1929, traduzido na 

conseqüente queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque, representou para a 

economia mundial. Utilizamos para este capítulo,  basicamente as revistas do 

IDORT, onde encontramos as propostas e os temores de seus idealizadores frente 

à crise econômica mundial desencadeada neste período. Podemos citar diversas 

obras que serviram de referência para o estudo deste período e que trouxeram 

informações de máxima importância para este trabalho. Nas obras denominadas 

Regionalismo e Centralização Política – Partidos e Constituintes de Ângela Maria 

de Castro Gomes e Os Arautos do Liberalismo, de Maria Helena Capelato, 

encontramos informações preciosas sobre as articulações políticas deste período 

estudado, viabilizadas pelos partidos existentes à época. As explicações para o 

entendimento sobre as questões econômicas foram encontradas em alguns 

clássicos como Celso Furtado, com sua Formação Econômica do Brasil; João M. 
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Cardoso de Melo, O Capitalismo Tardio; Wilson Suzigan, Indústria Brasileira, e 

outras obras de igual teor. 

Conseguimos apreender as representações do mundo do trabalho 

referentes ao período de Vargas, assim como a dinâmica aplicada por 

empresários do setor industrial encontrada na tese de doutoramento de Vera Lúcia 

Vieira, O Trabalhador Brasileiro: um caso de Polícia até 1950. Outro estudo que 

nos apontou formas distintas de pensar a construção deste  período sob o ponto 

de vista da historiografia está presente em Estado e Economia no Brasil de Sonia 

Regina de Mendonça. 

Para conhecermos o universo de Roberto Simonsen foi-nos indispensável 

a leitura d’ O idealismo Prático de Roberto Simonsen de Fábio Maza, aliás, obra 

de referência para quem tem interesse em compreender o trabalho deste 

empresário e articulador político do setor industrial.  

Referências de cunho teórico vieram dos clássicos escritos por Karl Marx 

e principalmente nas concepções de Gramsci acerca do conceito de Estado 

Ampliado, no qual nos pautamos para entender as articulações políticas do IDORT 

e dos idortianos durante a fase em que se reorganizava o Estado Brasileiro. 

Estas referências, somadas à documentação pesquisada, foram a base 

para o desenvolvimento do pensamento que norteou nossas problemáticas 

guiando, portanto, o percurso deste trabalho. 

No segundo capítulo, A Incursão do IDORT na Sociedade Política 

Nacional trabalhamos a atuação política de cinco idortianos na Constituinte de 

1934, que muito fizeram por ampliar o campo de atuação do IDORT 

potencializando assim suas ações. Observamos também, a atuação de um destes 

idortianos frente ao Ministério das Relações Exteriores e a abertura proporcionada 

ao IDORT para representar o Brasil junto a OIT. A construção da hegemonia da 

fração de classe dos industriais por meio da participação dos idortianos ficou 

estabelecida após analisarmos seu grau de influência na sociedade política, uma 

vez que sua hegemonia na sociedade civil já estava garantida conforme 

analisamos no primeiro capítulo. Recorremos ao estudo de algumas obras que 

permitiram ampliar nossa visão em relação não só às articulações políticas como 

 13



também a atuação dos Conselhos Técnicos, cuja proposta de criação, durante a 

Constituinte de 1934, partira dos idortianos. Nesse sentido a obra: Empresário, 

Estado e Capitalismo no Brasil - 1930-1945 de Eli Diniz desenvolve um estudo 

acerca dos Conselhos Técnicos e de sua importância, dentre outros assuntos 

necessários à compreensão do período. A obra já citada organizada por de Ângela 

de Castro Gomes novamente nos foi útil por demarcar as lutas entre os 

Interventores de Vargas e os paulistas. Utilizamos também algumas obras que 

tratam do Direito Constitucional e suas possíveis interpretações, devidamente 

citados neste segundo capítulo. Nos valemos para a construção deste, 

particularmente das revistas IDORT, dos Anais da Bancada Paulista e também 

dos Anais da Assembléia Nacional Constituinte de 1934 de onde extraímos os 

projetos de lei propostos pelos idortianos comparando-os com os artigos 

publicados nas revistas analisando os discursos que serviram de base para o 

convencimento dos demais políticos. Outra importante fonte foi O Diário de 

Vargas, cujas anotações permitiram vislumbrar o grau de proximidade entre 

Vargas e os representantes políticos do IDORT.  

Nos Escritos Políticos de Armando de Salles Oliveira encontramos 

discursos e homenagens aos Constituintes de 1934, o que nos forneceu a 

dimensão da importância deste acontecimento para o período em referência. 

Examinamos também, na Constituição de 1934, alguns dos projetos de Lei criados 

pelos idortianos  que se tornaram de fato Leis Federais. 

O Terceiro Capítulo intitulado, Novas Perspectivas Idortianas, 

concentra a análise no ano de 1937, quando Armando de Salles Oliveira, 

governador de São Paulo, participou da campanha presidencial frustrada pelo 

Golpe do Estado Novo. Aí procuramos demarcar o embate ideológico entre este 

presidente de honra do IDORT e Vargas assim como as contradições evidentes 

após o exílio de Armando de Salles Oliveira e a continuidade das propostas do 

IDORT agora em pleno Estado Novo. No que se refere à Constituição de 1937, 

analisamos a importância de alguns artigos de leis inspirados nas concepções 

idortianas que abriram espaço para a criação de mecanismos de controle sobre as 

ações dos Governos Estaduais satisfazendo, portanto, os ideais de Vargas. A 
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proposta de racionalização da política idealizada pelos idortianos também  é 

contemplada a partir de reflexões que demonstram a proximidade entre os 

discursos proferidos por Francisco Campos e os discursos e práticas adotados 

pelos idortianos nos momentos que antecederam o Golpe do Estado Novo. A 

documentação que aqui nos amparou, além de todas as citadas anteriormente, 

foram os livros escritos por Francisco Campos comparativamente aos artigos 

comemorativos publicados nas revistas IDORT, quando da publicação da 

Constituição de 1937, onde pressupostos idortianos tornaram-se, mais uma vez, 

Leis Federais. 

Procuramos, com este trabalho, contribuir para elucidar o projeto da 

burguesia industrial na reorganização do Estado Brasileiro, observando suas 

articulações políticas visando construir uma hegemonia de classe que permitiu, a 

seus idealizadores, traçar um plano de organização econômica, política e social 

paralelamente aos interesses do projeto Varguista. 
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                                                   1º capítulo 
 

            O  IDORT na sociedade civil –uma questão de classe 
 

Neste primeiro capítulo analisaremos a inserção do IDORT na sociedade 

civil, o alcance de seus projetos que expressavam as necessidades e expectativas 

da indústria, assim como a preocupação dos idortianos em construir uma 

sociedade baseada no consenso. Destacaremos como o discurso idortiano 

evidencia a preocupação de seus fundadores em demonstrar  à sociedade que 

suas idéias e propostas eram “neutras”, baseando-se  em métodos científicos 

(racionais) que, segundo esta visão, promoveriam o bem estar social construído a 

partir da ausência de conflitos entre classes, sendo, portanto, obra do “altruísmo” 

dos fundadores do IDORT. 

 

1.1-A Construção da hegemonia idortiana na sociedade civil na década de 30 

 

Neste item discutiremos as propostas do Instituto de Organização 

Racional do Trabalho (IDORT), criado em 1931 por empresários interessados em 

organizar a sociedade brasileira utilizando-se das técnicas da racionalização. 

Neste sentido verificamos de que maneira o IDORT se organizou por meio das 

ações de seus membros fundadores, para viabilizar este projeto para a sociedade 

civil. 

O interesse em racionalizar a sociedade era, em parte, conseqüência das 

transformações políticas que haviam sido engendradas em 1930 por Vargas. 

Ocasião esta em que o Estado Brasileiro se reconstruía aos poucos, procurando 

desmantelar as “teias de relações” criadas ao longo do período em que vigorou a 

República Oligárquica, conhecida por manter os interesses dos proprietários do 

setor agrário em detrimento de outros. 

Embora em 1930 o Brasil ainda estivesse iniciando a organização de 

seu parque industrial havia, desde a década de 20, a preocupação por parte do 

empresariado, em conter as manifestações dos trabalhadores urbanos que 
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organizados sob a legenda do BOC – Bloco Operário e Camponês, fundado em 

1928, se fazia notar inclusive em instâncias governamentais, como câmaras 

municipais e estaduais (DE DECCA,1988). 

 A organização de greves e reivindicações no final da década de 1920, 

que não pode ser atribuída somente ao BOC mas também às demais 

organizações de trabalhadores deste período, surpreendeu os empresários apesar 

destes já estarem atentos a tais  movimentos desde a primeira metade desta 

mesma década. 

“Desde a primeira metade da década de 20, discutiam-se, entre 
os trabalhadores, as alternativas sindicalistas e partidárias que 
melhor expressavam os interesses e as tendências 
predominantes em seus movimentos sociais. Os anarquistas, 
socialistas e os cada vez mais incisivos comunistas alternavam 
propostas que iam da idéia de que os sindicatos deveriam ser 
neutros quanto às concepções políticas de só lutar por 
reivindicações que visassem a melhorar as condições de vida do 
trabalhador, até a idéia de que estes deveriam ser socialistas, 
lutando diretamente contra o capital e também contra o Estado. 
Discutia-se também se estes sindicatos deveriam ser abertos a 
todos ou apenas aos operários, organizados por ofício ou únicos.” 
(VIEIRA,1998:69). 
 

A postura autoritária do empresariado confronta-se permanentemente 

com a reação dos trabalhadores, principalmente a  encetada pelos imigrantes que, 

advindos de uma Europa já industrializada,  haviam incorporado os direitos 

trabalhistas enquanto condição natural no interior da relação capitalista. A isso se 

somará a crise de 1930 que, afetando a produção, particularmente a agrária1, 

afeta igualmente o contingente de operários recém inaugurando suas experiências 

de classe no país. Este fortalecimento das lutas operárias nos centros urbanos fez 

com que também o empresariado se organizasse com vistas a melhor controlar 

                                                 
1 O incentivo ao desenvolvimento industrial no Brasil está relacionado, dentre outros aspectos, ao apoio advindo dos pactos 

políticos criados a partir da República Velha que, sob pretexto de estimular o setor agrário exportador, comprometia-se em 

adquirir a produção cafeeira (Convênio de Taubaté – 1906). Mesmo porque o poder Executivo Federal se constituiu, na 

maioria das vezes, desde o final do século XIX até 1930, pelos próprios produtores de café. Desta forma, com o incentivo 

recebido, este produto conquistou mercados expandindo-se e requerendo maiores investimentos não só nas lavouras como 

também em seu processo de industrialização, havendo, portanto, a necessidade da aquisição de mão-de-obra e de 

máquinas que pudessem responder à demanda. 
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esses movimentos e buscasse soluções alternativas que minimizassem os 

confrontos de classe. Após alguns anos este cenário vai sofrer alterações em 

decorrência não apenas da centralização do regime político que já se anunciara 

em 30, mas particularmente em decorrência das alterações na política mundial. 

Novas demandas por produtos manufaturados implementarão a indústria 

que necessitará de mão de obra especializada de forma muito rápida. O processo 

de industrialização brasileira, que ficará concentrado nos estados do centro sul do 

país, apesar disso se ajustará à produção agrário-exportadora, cuja relação com 

os governos, assim como a contínua dependência da indústria, lhe garantirá os 

subsídios necessários à continuidade de sua hegemonia econômica ainda por 

muitos anos.  Neste cenário a mão de obra liberada do campo pela crise de 30 

encontrará resguardo nos centros urbanos que crescem, complexizando, por sua 

vez, as demandas por produtos industrializados. Situação esta que promove o 

aumento da população urbana, estimulada pelo crescimento das indústrias e 

oferta de trabalho, o que incrementa a demanda interna por bens de consumo, 

acarretando, assim , a necessidade de expansão de indústrias como forma de 

solucionar as demandas do mercado interno. 

Caracteriza-se assim o que João Manuel Cardoso de Mello denominou 

um “Capitalismo Tardio” (título de sua obra) pelo qual o processo de acumulação 

de capital brasileiro decorreu da atividade agrário-exportadora, própria do que se 

convencionou chamar de “economia periférica”, pois dependente dos grandes 

centros industriais. 

Não só a preocupação causada pelos movimentos sociais como também 

a necessidade de melhor organizar a indústria paulista, ainda em sua fase inicial, 

favoreceu a criação da FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

em 1931. Seu representante principal, Roberto Simonsen, defendia o 

desenvolvimento da técnica como solução para os problemas econômicos e 

também sociais, o que aprimoraria, em decorrência do uso da técnica, os valores 

materiais e morais de uma sociedade. 

 

“A técnica que produz o progresso material desenvolve o 
progresso moral. Nos dois casos, a tecnologia é pensada como 
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controle das forças cegas, umas, da natureza e, outras, do 
social. A maquinação da produção alcança os ditames da 
moral. Esta reproduz no interior da sociedade os mesmos 
procedimentos de controle e utilização dos mecanismos físicos 
da produção. Repete-se aqui a noção instrumental da 
tecnologia substanciada na relação de subordinação do objeto 
(natureza e sociedade) pela ação operatória do sujeito 
(tecnologia). A tecnologia passa a ser um componente 
importante da reprodução econômica” (MAZA, 2004:83). 

 
Este preceito de valorizar o uso da ciência e da razão com a finalidade 

de promover o desenvolvimento e propiciar ascensão social será, conforme MAZA 

ressalta, uma constante no pensamento de Simonsen. 

Conforme também analisa a historiadora Rosa Maria Vieira, a base do 

pensamento de Roberto Simonsen, célebre industrial que buscava estimular o 

desenvolvimento pleno das indústrias brasileiras, deslocava-se sempre na 

proposta de uma cooperação entre patrões e empregados2.  

Fundar a FIESP paralelamente à criação do  IDORT, ambos defensores 

dos interesses industriais, pareceria, à primeira vista, tratar-se de um excesso de 

preocupação deste setor. Entretanto, observando o propósito de cada uma das 

Instituições e o momento de crise em que se cria o IDORT, verifica-se que suas 

intenções eram distintas. A FIESP não teria o alcance de cuidar de outros setores 

que não o industrial enquanto que o IDORT se propunha a racionalizar diversos 

tipos de produção, desde a produção industrial até mesmo a racionalização dos 

serviços em repartições públicas, visando diminuir desperdícios, padronizar 

documentos, organizar os espaços e delimitar as atribuições de determinadas 

funções, conforme se verificou em São Paulo com a RAGE – Reorganização 

Administrativa do Governo do Estado a partir de 1934. De forma distinta, ambos 

cumprem a função social de integrar a sociedade política e intervir na organização 

do Estado, pois objetivos aparentemente burocráticos adquirem uma conotação 

política e ideológica muito mais abrangente do que aparenta ser à primeira vista. 

                                                 
2 VIEIRA, Rosa Maria.”O Pensamento Industrialista de Roberto Simonsen: análise de 
ideologia”.(DOUTORAMENTO- PUC/SP, 1987) 
A autora, em sua tese resgata o pensamento e a função social que este empresário industrialista e 
teórico brasileiro introduziu no Brasil. 
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Podemos ainda considerar que os industriais, mesmo estando 

representados por diversas entidades associativas em São Paulo, quando se 

deparam com as transformações do pós 1930, como a criação do Ministério do 
Trabalho, e diante das novas leis que regulamentariam as relações entre patrões e 

empregados, buscam, a partir destas transformações, fortalecer sua 

representatividade junto a esse órgão do governo e fazer valer seus interesses de 

classe na reconfiguração do Estado que se enuncia. 

No discurso de fundação do IDORT, Aldo Mário de Azevedo, idealizador 

da criação de um instituto de racionalização no Brasil, mencionou que a crise de 

1929, embora não tivesse afetado de maneira contundente a economia brasileira, 

causava rumores entre os próprios industriais paulistas.  O seu interesse em 

aprofundar os estudos sobre a racionalização, método adotado em países que 

despontavam na economia mundial, fez a Associação Comercial de São Paulo 

solicitar a Aldo Mário de Azevedo3 que organizasse um grupo de pesquisadores a 

fim de que elaborassem um estudo sobre a Tecnopsicologia do Trabalho, ciência 

que se preocupava, não só com as questões técnicas que envolveriam o processo 

de produção, mas também com a escolha de operários adequados à função que 

desempenhariam, tarefa designada à 2º Divisão do IDORT, responsável pelo 

“fator humano”.  

Foi nesta ocasião que este se comunicou com diversos empresários e 

interessados nesta questão a fim de que fundassem o Instituto de Eficiência 

Paulista (nome que seria mais tarde alterado para IDORT - Instituto de 

Organização Racional Do Trabalho), cuja inspiração nascera do contato com o  

Instituto de Organização Científica do Trabalho de Genebra (Revista 

Comemorativa IDORT, maio 1961:8). 

A finalidade da criação deste Instituto seria otimizar a produção levando 

em consideração todas as suas etapas e também a capacitação dos funcionários 

nela envolvidos. 

                                                 
3 Aldo Mário de Azevedo era engenheiro, administrador e proprietário da Fábrica de Tecidos Japhi 
em Jundiaí. Após tornar-se sócio do Instituto de Racionalização de Genebra, passou a considerar 
a possibilidade de criação de um instituto semelhante no Brasil. (ANTONACCI, 1993) 
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Este método de trabalho não era totalmente novo aqui no Brasil. 

Roberto Simonsen, um dos fundadores do IDORT, possuía vasta experiência em 

sua utilização. Sua empresa, a Companhia Construtora de Santos, havia 

construído quartéis militares a pedido do Ministro da Guerra Pandiá Calógeras 

entre 1921 e 1922 em várias regiões do Brasil utilizando-se de métodos científicos 

de trabalho, justamente por considerá-los eficientes no que dizia respeito aos 

gastos e ao resultado final de uma obra. (Revista IDORT, maio 1961:7) 

Simonsen, inclusive, por ser um respeitado empresário e empreendedor, 

teve seu nome cogitado para participar da organização deste Instituto que deveria 

racionalizar a produção, a política e a educação visando interferir no projeto de 

organização da sociedade brasileira em tudo quanto fosse possível. É com esse 

intuito que  torna - se membro do Instituto onde desempenhou importante papel 

junto à Comissão de Redação das revistas IDORT e de seu Departamento de 

Organização Geral do Trabalho Administrativo, concomitantemente às suas ações 

na sociedade política que compôs em parceria com outros empresários. 

O IDORT desempenharia a função de equacionar os conflitos entre as 

distintas classes sociais, não se identificando enquanto entidade de classe. 

Apregoava, portanto, que a racionalização utilizava-se de princípios científicos e 

por isso eram difundidos como “neutros”. Foi justamente esse caráter que lhe 

conferiu autonomia na defesa do uso da racionalização “como interesse de todos”, 

empresários e operários de maneira geral.  

 

“O fato do IDORT ser uma entidade particular, isto é, não oficial, 
(pois do contrário se tornaria uma repartição pública) não é mal 
algum no caso. Este Instituto é uma sociedade tão particular 
como o Instituto de Engenharia, a Sociedade de Medicina, a 
Associação Comercial ou a Associação dos Funcionários 
Públicos e muitas outras instituições semelhantes, em que os 
sócios são contribuintes e não acionistas e os diretores não são 
remunerados. A única diferença que existe entre essas entidades 
particulares e o IDORT é que este não tem  por fim principal a 
defesa de uma classe como acontece com quase todas as 
outras”. (Revista IDORT, nº 31, julho/1934:147). 
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Mesmo havendo a preocupação em não associar este Instituto a um 

interesse específico da burguesia industrial problemas de natureza política seriam 

enfrentados, pois, fundado como “Instituto Paulista de Eficiência”  as 

circunstâncias vivenciadas após 1930 propiciam o envolvimento deste Instituto nas 

disputas políticas entre São Paulo e o governo Getulista. Assim é que estes 

empresários percebem que o termo “Paulista” poderia dificultar possíveis relações 

entre o Instituto Paulista e os “não paulistas”, afastando inclusive a possibilidade 

de aproximação com o Governo Federal. Por esta razão ponderam que a 

mudança no nome deste Instituto aumentaria as possibilidades de sucesso de seu 

projeto, daí a decisão em alterá-lo para IDORT – Instituto de Organização 

Racional do Trabalho (TENCA, 1987). 

A mudança de nome, apesar de tudo, não alteraria a percepção que estes 

segmentos tinham da direção de São Paulo em relação aos demais estados do 

país, se considerarmos as ponderações que circulavam nos meios de 

comunicação jornalística da época.  Neste sentido destacamos das análises de 

Capelato (1989), a fala de um jornalista que expressava este sentimento da 

burguesia paulista. Preocupado em explicar por que São Paulo tinha que se 

distanciar, em termos políticos, dos demais estados brasileiros e de ter o direito de 

comandar as ações políticas, no período anterior a 1930, ao invés de obedecê-las, 

ele dá aos analistas posteriores o mote de um pensamento que, de fato, afastava 

as possibilidades de haver um consenso entre governo federal, demais estados 

brasileiros e os paulistas. 

 
“Na defesa do federalismo, os liberais paulistas 
argumentavam que os estados de menor desenvolvimento 
não podiam ter as mesmas prerrogativas constitucionais dos 
estados mais evoluídos. Luís Amaral (jornalista das Folhas) 
reafirmou essa idéia, recorrendo à seguinte alegoria:”(...) 
encangada uma lebre a uma tartaruga é a tartaruga que 
determina a marcha. São Paulo já anda muito distanciado, já 
tomou a embalagem dos grandes povos e se impacientaria no 
cortejo lento dos companheiros” (CAPELATO,1989:185). 

 

Essa fala expressa o que os paulistas consideravam um direito “quase 

natural” de ditar as regras político-econômicas para todo o Brasil. Porém, após 

 22



1930, operou-se o desmantelamento desta “lógica” e a Revolução 

Constitucionalista de 32 deu visibilidade ao confronto de interesses entre esta 

liderança e as pretensões de outros governantes, representados no governo 

Getulista. Isso não significava que Vargas estivesse ignorando o grau de 

desenvolvimento que o Estado de São Paulo apresentava, tanto é que as 

reivindicações da Revolução Constitucionalista de 1932 foram atendidas. Mas, 

antes deste ocorrido a cúpula do “Instituto De Eficiência Paulista” reuniu-se a fim 

de modificar o seu nome, pois considerava  as possibilidades de ampliar suas 

ações.  

Já nesta ocasião não se  pretendia apenas racionalizar as indústrias 

paulistas, mas incorporar à sociedade o ideal de racionalidade. A alteração do 

nome do Instituto dimensionava por si a proposta de racionalização, ou melhor, 

qualquer trabalho poderia ser racionalizado em qualquer esfera da sociedade civil 

e política4.Configurava-se assim a gênese de seu projeto político. 

 
“Reunindo, congregando e paralelizando os interesses de todas 
as classes ativas da Sociedade, desde os comerciantes, 
agricultores, industriais e homens formados e intelectuais, até os 
funcionários, empregados e os mais modestos operários – sem 
distinção de credos políticos, religiosos ou sectários – a única 
condição exigida nessa associação para admissão no seu quadro 
social é, além da idoneidade moral, que o pretendente trabalhe” 
(Revista Comemorativa IDORT, 1961:11). 

 
Foi desta forma que, escondida sob a proposta da racionalização e a 

pretexto de uma organização universalista, a ideologia idortiana ganhou espaço 

aos poucos, por meio do alcance que suas revistas mensais foram adquirindo e 

também contando com os cursos voltados para o preparo técnico dos operários e 

à orientação dos empresários quanto à rotina administrativa. Tudo isso fez com 

que houvesse grande procura pelos seus serviços. 

A racionalização de fato permitia a otimização da produção pois, baseada 

em princípios científicos, possibilitava prever o encaminhamento da produção, 

                                                 
4 TENCA, Alvaro. Razão e Vontade Política – O IDORT e a Grande Indústria nos Anos 30.       
  UNICAMP – MESTRADO:1987:12. (Este autor trabalha de maneira minuciosa este detalhe ). 
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apoiando o planejamento empresarial, o que também interessava a qualquer outro 

setor produtivo. Além disso, a organização racional da administração da empresa5 

possibilitava a implantação de uma hierarquia, não apenas entre as funções, mas 

também entre os indivíduos segundo sua classe social. 

 

“o papel do assessor técnico tornou-se significativo na luta pela 
industrialização e por novas relações entre patrões e 
trabalhadores” (ANTONACCI,1993:150) 

 

O distanciamento entre o proprietário da empresa e seus empregados 

tornava as relações no interior das fábricas e nas nascentes indústrias mais 

objetivas, racionais  e isentas de envolvimentos pessoais ou afetivos. O gerente 

podia sempre dizer que as medidas que estava tomando eram em nome do 

“patrão” ou do proprietário e em casos mais sofisticados, em nome do gerente, 

subordinado ao sub-diretor, subordinado, por sua vez, ao diretor.  

Por outro lado, avaliar as etapas de produção e o desempenho da mão - 

de - obra nela aplicadas, sugerindo seu melhor aproveitamento foi, aos poucos, se 

tornando sinônimo de desenvolvimento humano e técnico-científico. Distancia-se 

assim ainda mais a possibilidade de identificação do processo de racionalização 

ao projeto de uma determinada classe social. O IDORT procurava, cada vez mais, 

afastar-se da possibilidade de ser identificado com um projeto de classe, pois, a 

racionalização era, em princípio conforme apregoavam, neutra, constituindo-se 

como um meio eficiente que ajudava a todos os segmentos, inclusive os 

trabalhadores. 

                                                 
5  WEBER, Max. “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”. São Paulo, Pioneira, 1967. 
  ____________  “Ciência e Política: duas vocações”.São Paulo, Martin Claret, 2004. 
 
Conforme verificamos nas explicações de Weber, a organização racional da administração de 
empresas se baseia em critérios definidos a partir da formação de uma hierarquia supostamente 
criada partindo dos méritos individuais devidamente analisados por meio de critérios considerados 
científicos. Desta forma, são legitimados todos os interesses e decisões daqueles que estão à 
frente do poder nesta escala hierárquica. Observa que os grupos de interesse que se apoderam 
desta burocracia muitas vezes se aproximam das instâncias de decisões políticas a fim de 
estabelecer “relações de cooperação” que facilitam a realização de seus projetos. Nesse sentido 
consideramos que o IDORT seguiu esses “passos” criando uma estrutura hierárquica baseada no 
mérito individual e inclusive no seu próprio mérito, enquanto detentor do conhecimento necessário 
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“Se a racionalização visasse unicamente o maior  
aproveitamento do trabalho, sem aumento relativo do ganho do 
trabalhador, e sem uma diminuição correspondente do custo 
dos produtos – então não valeria a pena aplica-la. Porém se 
seus processos trazem, como conseqüência, o barateamento 
dos produtos, sua melhor qualidade, a melhor remuneração e o 
maior conforto do trabalhador, é claríssimo  que 
automaticamente teremos aumentado o poder aquisitivo: a) do 
trabalhador, pelo aumento de ganho e pela diminuição do custo 
dos produtos que consome; b)  do público consumidor em geral, 
pelo barateamento dos produtos”. (Revista IDORT, nº 7, 
julho/1932:1-2). 

 

Torna-se assim, a racionalização, parte de um projeto de classe que 

submete os diversos setores da sociedade aos seus interesses específicos. 

Com este intuito o IDORT não restringia sua filiação aos empresários e 

suas empresas. Abria também espaço para a participação de operários, 

jornalistas, médicos, agricultores e todos aqueles que vissem na racionalização 

um meio de otimizar sua produção, seja enquanto mão de obra seja enquanto 

proprietário de pequeno porte, ou mesmo como profissionais liberais, o que atraiu 

muitas pessoas para participarem de seus cursos e atividades.  

Utilizando-se destas prerrogativas o primeiro ano do IDORT foi um 

sucesso: o número de sócios passou de 92 para 174 e a partir de 1935 

completava os 423 (Revista Comemorativa IDORT, 1961:18). Verificamos  efetivo 

aumento no número e natureza dos sócios do IDORT conforme o Relatório da 

Diretoria  de  1938, onde constam, além de sócios individuais, algumas empresas 

e órgãos públicos6. Nesta ocasião, seus serviços não estavam mais restritos ao 

Estado de São Paulo, tendo se expandido para outros estados que também 

passaram a adotá-lo e a sediar o projeto. 

                                                                                                                                                     
à implantação da racionalização, assim conquistou, além de seus pares, os operários e demais 
grupos da sociedade civil.  
6 Ver anexo ao final.  Neste relatório, o IDORT demonstra detalhadamente que em 30/06/1938, ao 
todo existiam 1186 sócios pertencentes:  à 1ª categoria: 212 associados, 2ª categoria: 804 
associados e 3ª categoria: 120, além dos sócios coletivos: 50. (O aprofundamento sobre a 
composição de classe dos associados, conforme se evidencia nos anexos, deverá ser objeto de 
estudos posteriores. Este estudo demanda análise da posição histórica de cada um deles e de 
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A exemplo disso podemos citar o Estado de Goiás que firmou um 

acordo com o IDORT autorizado pela Assembléia Legislativa em 1936 por meio da 

Lei nº 65 de 8 de outubro de 1936: 

 

“Art. 1 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, com o 
Instituto de Organização Racional do Trabalho, com sede em São 
Paulo, a reorganização dos serviços da administração pública do 
Estado de Goiás” (Revista IDORT, nº 59, novembro/1936:257). 

 

Assim havia ocorrido também em Pernambuco, com extrema admiração 

de seu governador, o Dr. Carlos de Lima Cavalcante: 

 

“Fui conhecer de “visu”. O IDORT é realmente uma organização 
que impressiona. Está sendo praticada  nas repartições do 
Estado com notável resultado. Observei seu funcionamento na 
Secretaria de Agricultura, em companhia do Sr, Piza Sobrinho, 
que é uma das novas e brilhantes figuras do cenário paulista. 
Impressionou-me muito bem e logo resolvi adotar em 
Pernambuco aquele belo sistema racional de trabalho”. (Revista 
IDORT, nº 57, setembro/1936:206). 

 
Foi assim que o IDORT se notabilizou e atingiu destaque em outros 

Estados que contratavam e remuneravam seus serviços.Em seu primeiro ano de 

existência o IDORT lançou um documento que explicitava o pensamento de seus 

fundadores conclamando a população a colaborar com um projeto de sociedade 

que, segundo os idortianos, traria benefícios a todos. Afastava-se assim este 

instituto de qualquer possibilidade de leitura da realidade social a partir de um viés 

de classe, pelo menos nas intenções. Em artigo intitulado “Pela Cooperação. A 

Guerra Econômica e o Instituto de Organização Racional do Trabalho de São 

Paulo”, de 1932, expressa bem esta postura. Segundo seus dizeres: 
 

“Assistimos à guerra econômica. Não só assistimos; tomamos 
parte nela. Nem todos os brasileiros se compenetraram dessa 
realidade, mesmo os das classes cultas e estudiosas. O Brasil 
não assiste apenas à guerra econômica atual; toma parte ativa 

                                                                                                                                                     
apoio bibliográfico específico que possibilite o aprofundamento da elucidação, da composição de 
classes e de categorias profissionais e seus respectivos interesses). 
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nela como qualquer outro país.(...)Enquanto a grande maioria 
dos países civilizados, velhos de tradições, ricos de reservas de 
experiência e de recursos materiais, imbuídos do espírito de 
coletividade, com uma disciplina que somente a idéia de Pátria 
pode assegurar, organizados e armados até os dentes, com seu 
quartel general nas mãos de comandantes de fato – entram na 
luta como um só corpo, unidos, coesos e coordenados – o que 
vemos no Brasil é lamentável, como padrão de nosso estado de 
evolução. Os brasileiros ainda não se compenetraram da luta e 
não se convenceram da necessidade inadiável de união, de 
cooperação, de colaboração e de disciplina”. (Revista IDORT, 
nº 2, fevereiro/1932:01) 
 

O objetivo primeiro deste Instituto, portanto, que era o de ampliar seu 

raio de ação para atingir grande parte da sociedade civil, conquistando o apoio de 

suas entidades associativas, começa a ter êxito.  

No período da Grande Depressão Econômica Mundial, a preocupação 

dos idortianos com a situação se fazia notar pelo discurso contundente  no qual 

transparecia uma profunda indignação diante desta realidade opressora que, 

segundo eles, esvaziava completamente o sentido de “Pátria”. Mas também aqui 

se observa que, de acordo com o discurso idortiano, a cooperação entre as 

classes seria a única forma para a reversão desse quadro crítico. 

Em pouco tempo o IDORT havia crescido convencendo diversos 

empresários, políticos, operários etc., a tomarem parte desta luta pela 

racionalização. A conquista de adeptos se dava por meio de cartas – convite que 

eram respondidas com um simples “sim” seguido de elogios.  

Gostaríamos de destacar que este procedimento se dava com máxima 

discrição. Como vimos, não havia pressa nesse processo de convencimento em 

que, até mesmo Pandiá Calógeras7  havia sido convidado, respondendo com 

simpatia: 

                                                 
7 Apesar de ter aceitado tornar-se associado do IDORT, Pandiá Calógeras não constava em 
nenhuma das listas de associados. Era bastante conhecido no meio político, pois, havia sido 
Ministro da Guerra do governo  de Epitácio Pessoa em 1922  e sob esta condição contratou os 
serviços da Companhia Construtora de Santos, que pertencia a  Simonsen,  a fim de construir as 
primeiras casernas para abrigar os soldados do Exército. Ao todo foram construídos 36 
estabelecimentos. (Revista IDORT Comemorativa, 1961:7) 
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“ Conte com o meu aplauso sistemático para o Instituto Paulista 
de Eficiência. Acho a idéia utilíssima e urgentíssima. Por ela farei 
o que puder’. (Revista Comemorativa IDORT, 1961:12). 
 

Nesta ocasião o nome do Instituto não havia sido alterado, mas mesmo 

assim as cartas eram enviadas aos poucos e o número de adeptos crescia 

timidamente. 

 
“ Outros que se manifestaram: Antonio Carlos de Paula Souza, 
Francisco de Paula Vicente de Azevedo, Abelardo Vergueiro 
César, Olavo Freire, Roberto Simonsen, Luiz Supplicy, J. C. 
Alvarez Junior, José Ermírio de Morais, Alfredo Braga, Abraão 
Ribeiro, Gastão Vidigal, Jacob Guyer, Nicolau Flizola, Bernardes 
de Oliveira, Luiz Pereira” (Idem,idem) 
 

Alguns destes nomes são conhecidos em nossa historiografia, mas de 

maneira geral, todos os que se aliaram ao IDORT levaram adiante a proposta de 

racionalização abrindo espaços para sua proposta científica. 

O IDORT atribuía o desinteresse inicial pela racionalização ao clima tenso 

existente principalmente em São Paulo, devido à crise política que se iniciara logo 

após 1930 envolvendo o Governo Federal  na Revolução Constitucionalista. 

 
“Quem, como os abnegados criadores do IDORT, se dispusesse 
a cuidar de construir esbarraria fatalmente no grande empecilho. 
O essencial, pois, era resistir e esperar que a onda passasse. E 
assim foi”. (Revista Comemorativa IDORT, 1961: 14). 

 
O IDORT acreditava que o ambiente político tenso, devido às 

reivindicações dos paulistas, não fosse propício para angariar apoio às idéias de 

racionalização. 

Podemos também explicar essa apatia inicial dos empresários à adesão 

do projeto de racionalização proposto pelo IDORT devido à crise econômica 

mundial que desregulou as exportações e importações de produtos 

industrializados. Houve, concomitante a isso, a desvalorização do café exigindo 

que o Governo Federal o comprasse como era feito anteriormente na República 

Velha, restando pouco incentivo ao desenvolvimento de outros setores  (DEAN, 

1991). Investir visando o aumento produtivo talvez não fosse, de imediato, 
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interessante aos empresários, pois ainda sofriam a concorrência interna de 

produtos estrangeiros. Os gastos com a formação profissional para os operários  

elevariam ainda mais os custos. 

Mesmo diante destas dificuldades, o IDORT  propagandeava em suas 

revistas sobre os benefícios de se investir no processo produtivo começando pela 

formação do trabalhador. 

 Sua “receita” sobre como conseguir atingir um nível elevado de 

consciência para conquistar o mesmo patamar de países ditos civilizados, segue 

no corpo deste artigo: 

 
“Utilizemos com mais inteligência o trabalho dos nossos 
operários. Eduquemo-los, ensinemos-lhes a trabalhar melhor. 
Controlemos nossa produção por meio de estatísticas racionais. 
Organizemos de fato nossa administração, suprimindo os 
gastos supérfluos. Colaboremos uns com os outros, como se 
fossemos (como de fato somos) membros de uma mesma 
entidade. Empreguemos nossa energia e inteligência para 
cooperar como irmãos que somos no trabalho, em vez de 
aplicá-las em lutas estéreis dentro de nosso território para 
satisfação de nossos concorrentes. Que patrões e operários se 
unam na defesa dos interesses mútuos. Que os lavradores, 
comerciantes e industriais se unam também. Que os 
intelectuais e profissionais independentes colaborem nessa 
união. Como? Trazendo seu apoio ao Instituto de Organização 
Racional do Trabalho de São Paulo, que está em pleno 
funcionamento em nossa capital.” (IDEM,idem:02) 

 

Mas foi no Estado de São Paulo, que a militância dos idortianos, se é que 

podemos considerar sob este ponto de vista, teve os resultados mais 

surpreendentes, até porque era este o Estado mais avançado em termos de 

desenvolvimento industrial e tecnológico. O apoio de diversas entidades 

associativas trouxe dividendos ao Instituto conforme o “apelo” do artigo citado. 

Era neste Estado, que se verificava de forma mais clara, as relações entre 

o processo produtivo industrial e o agrário. As atividades agrárias predominavam e 

a indústria brasileira, apesar de crescente, necessitava da produção de matéria – 

prima, o que criava uma dependência entre estes dois pólos produtivos.  
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O IDORT aproximou-se dos proprietários rurais utilizando o mesmo 

discurso em defesa da racionalização da produção que primava pela qualidade 

dos produtos, o que  conseqüentemente aumentaria a procura destes pelos 

consumidores. Insistia em alertar os proprietários rurais  sobre a necessidade da 

padronização da produção agrícola, pois, segundo o IDORT, os países 

desenvolvidos adotavam este recurso elevando assim,  a qualidade de seus 

produtos. Procurava mostrar a diferença existente entre a padronização na 

indústria e no meio rural: 

 

“Em 1º lugar, deve ser notado que a padronização na agricultura, 
quanto a fim e execução difere consideravelmente dos esforços 
correspondentes na esfera industrial. (...) É quase impossível na 
agricultura adotar processos padronizados durante a  produção, 
com exceção de produtos como manteiga, queijo, conservas de 
carne de porco, etc., que se acabam por processos industriais. É 
verdade que o produtor de cereais e hortaliças pode chegar a 
processos padronizados por meio de seleção de tipos uniformes 
de plantas pela adoção de métodos uniformes de cultura, etc. 
Como, porém,  a qualidade da colheita depende de condições 
climatéricas e é afetada por vários outros fatores, como pragas e 
doenças das plantas não há garantia de que os produtos em 
questão serão uniformes em quantidade e outras particularidades 
de ano para ano.” (Revista IDORT, nº 30, junho/1937:124-125). 
 

Apesar de mostrar  quais as possibilidades de se melhorar a produção no 

meio rural, o IDORT se mostrava reticente quanto ao produto final a ser obtido, 

pois, as condições no campo poderiam sofrer influência do clima ou mesmo de 

pragas ocasionais. Mesmo assim insistiam em incentivar o investimento neste 

setor. 

Atentos às mudanças na política nacional, os idortianos acompanhavam 

as alterações nos ministérios, sua composição e redefinição como ocorreu com o  

Ministério da Agricultura e que não passou despercebido. 

 

“Em novembro de 1930, com a criação de dois novos Ministérios 
– o da Educação e Saúde Pública e o do Trabalho, Indústria e 
Comércio – foram para eles transferidas às várias repartições, até 
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então subordinadas ao da Agricultura(...)” (Revista IDORT, nº 22, 
novembro/1933:227). 
 

O  IDORT  via com bons olhos essa alteração, pois considerava que a 

partir disso seria possível  obter melhoras neste setor concentrando a atenção nos 

investimentos necessários à modernização da agricultura brasileira.  

Trazia a público, nesta mesma ocasião, um pensamento inovador quanto 

ao processo produtivo nas lavouras. Alertava inclusive para  a  importância e a 

diferença entre o trabalho do engenheiro agrônomo e o trabalho administrativo 

para a otimização de resultados a partir da organização do trabalho na agricultura. 

Esclarecia tratar-se de conhecimentos e técnicas diferentes. 

 

 
“Não se peça ao agrônomo, especialista em laticínios ou em cana-
de-açúcar,  que só com a sua ciência especializada administre uma 
usina de leite ou de açúcar, o que só se fará mediante a 
administração científica, que exige entre outras condições, 
organização adequada, discriminação e coordenação de funções, 
estudo dos tempos, bom aproveitamento do capital fixo, rapidez no 
desembaraço do capital circulante, contabilidade geral, 
contabilidade de custo, controle orçamentário, estatística, 
padronização, controle de compras e vendas, financiamento, etc.” 
(Revista IDORT, nº 30, junho/1937:124). 
 

Segundo o IDORT, o agrônomo deveria  preocupar-se com as técnicas de 

cultivo do solo e da plantação e não com as técnicas administrativas. Havia que se 

delimitar as funções no meio rural de maneira definitiva8. 

Para tanto, as sugestões idortianas incluíam também o preparo dos 

trabalhadores da lavoura em escolas práticas de agricultura, conforme poderemos 

observar no mapa da página seguinte.  

O IDORT demarcou no mapa do Estado de São Paulo os locais apropriados para 

que se instalassem escolas que, supostamente seriam subsidiadas pelo governo 

                                                 
8 A respeito das escolas técnicas e práticas, assim como a formação de agrônomos no Brasil 
recomendamos a leitura de MENDONÇA, Sonia Regina. Agricultura e Poder no Brasil. Rio de 
Janeiro: Vício de Leitura, 1998. Para o entendimento da formação dos grupos de poder no meio 
rural e de sua influência na sociedade política ver da mesma autora:Ruralismo: Agricultura, Poder e 
Estado na Primeira República. SP, USP, tese de Doutoramento em História,1990, 2 vol. 
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do Estado, que por sua vez arcaria com a remuneração dos docentes e as 

instalações necessárias (construção de laboratórios e equipamentos),  
 

 
(Revista IDORT nº 28, abril/1934) 

A sugestão que o IDORT apresentava era detalhada, composta pelas 

disciplinas que seriam ensinadas, a quantidade de professores, o currículo 
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escolar, o regime e recrutamento e, inclusive a idade dos alunos, que deveriam ter 

entre 14 e 18 anos, cuja seleção se daria por meio de um teste psicotécnico. 

 

“Regime escolar e Recrutamento.- O regime escolar deveria ser 
o de internato obrigatório para todos e gratuito. Os alunos 
admitidos entre 14-18 anos seriam selecionados do ponto de 
vista psicológico. Tanto para as necessidades dos trabalhos a 
serem realizados no estabelecimento, como para tudo quanto se 
refere à formação do espírito de ordem, de método, de disciplina, 
de solidariedade, a higiene moral e física, o regime de internato, 
sob a fiscalização de mestres escrupulosos, bons e eqüitativos, 
não pode senão contribuir para a formação de uma mentalidade 
sã, numa idade propícia para aproveita-la com proveito”.(Revista 
IDORT, nº 28, abril de 1934:92-93). 

 

Feita a seleção e escolhidos os professores, o curso teria início com 

disciplinas básicas tendo duração de três anos com aulas teóricas, práticas e um 

curso especial de aplicação. 

O processo de avaliação sugerido se daria por meio de reuniões com a 

Diretoria após uma determinada “empreitada” de trabalhos práticos. 

Apesar de terem sido direcionadas para São Paulo, estas escolas 

poderiam ser criadas em qualquer meio rural. 

As sugestões que o Instituto fazia aos principais setores produtivos,  

industrial e  agrário, essencialmente  localizados no estado de São Paulo, traduzia 

sua preocupação em otimizar lucros recorrendo à utilização de métodos de 

racionalização na produção. Por isso preocupava-se em conquistar a confiança 

dos empresários deste setor oferecendo seus serviços e divulgando, por meio de 

suas publicações mensais, as possibilidades de melhorias a partir da 

padronização da produção e da racionalização do trabalho. Insistia na 

necessidade de investimento na formação dos trabalhadores, tanto do meio rural 

quanto do meio urbano, a fim de se obter resultados satisfatórios nas colheitas e 

na qualidade dos serviços da indústria, respectivamente. 

Havia sido incorporada pelos idortianos a percepção de que estava se 

operando no mundo uma mudança e que os países que não se adaptassem 

rapidamente a essas transformações correriam o risco de ficar fora da realidade 
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do capitalismo mundial, daí o esforço em buscar possibilidades de otimização de 

lucros nestes setores distintos, porém complementares. 
A partir de uma análise da crise política e  econômica verificada no setor 

agrário e do crescimento no setor industrial no pós 1930, é possível compreender 

a criação do IDORT em 1931 e seu esforço em buscar apoio político junto aos 

distintos setores produtivos,  inclusive junto aos trabalhadores e operários. Por 

outro lado, as transformações políticas não poderiam se operar num clima de 

instabilidade justamente no momento em que as antigas oligarquias estavam 

perdendo o poder. 

Apesar de haver sentido nestas preocupações explicitadas pelo Instituto, 

a análise verificada em Furtado (1987) nos mostra que, embora fosse reduzido o 

número de fábricas que compunham o parque industrial brasileiro no final da 

década de 20 e  início da década de 30 e, apesar da queda do café no mercado 

externo, foi possível haver um equilíbrio econômico, pois contávamos com o 

desenvolvimento do setor de bens de capital (ferro, aço e cimento), o que permitiu  

atravessar  o período crítico da crise agravada em 1929. 

Mesmo não havendo razões para desespero, conforme a análise de 

Furtado, o Instituto se antecipava em buscar, por meio da racionalização 

melhorias que pudessem, em médio prazo, solucionar os problemas econômicos 

brasileiros. 

O IDORT colocou-se também como um instituto capaz de responder à 

determinadas demandas dos trabalhadores, relativas à capacitação para o 

trabalho, o que ao nosso ver teria uma outra leitura, ou seja, a imposição de novos 

métodos ao mundo do trabalho segundo os critérios e necessidades da emergente 

indústria brasileira. Contribuíram para isso as transformações no mundo do 

trabalho resultantes, por um lado, desta mesma industrialização e por outro, dos 

conflitos dos trabalhadores adentrando a este mundo do capital, tendo, a favor, um 

governo que lhes aventa benefícios, com a criação do Ministério do Trabalho e as 

leis trabalhistas que deveriam responder aos anseios da emergente “classe 

operária” e, contra, a vivência cada vez mais opressiva e extorsiva a que eram 

submetidos. Os estudos sobre a questão operária na época têm resgatado com 
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precisão as inúmeras e variadas lutas dos trabalhadores no período para verem 

seus direitos respeitados ou mesmo reconhecidos, assim como têm resgatado a 

postura conservadora que permeava também o empresariado urbano até mesmo 

naquele período9.(LEOPOLDI:2000) 

Impedir manifestações de trabalhadores nos moldes verificados em 1929 

quando mais de 60 mil trabalhadores paralisaram as fábricas “numa greve de mais 

de 70 dias em São Paulo” (DE DECCA,1988:105), era uma tarefa para as 

correntes políticas tentarem resolver com urgência. Diante disso, a proposta de 

racionalização do IDORT prometia melhorias aos trabalhadores que recebessem 

treinamentos o que conseqüentemente traria benefícios evidentes nos resultados 

da produção e desta forma, os operários garantiriam também os seus empregos.               

Pode-se considerar assim que, tanto as propostas de planejamento das 

etapas de produção, conforme devidamente estudado pelos idortianos, quanto a 

difusão de seus trabalhos junto a diversas empresas, serviram como propaganda 

para o sucesso de suas empreitadas junto à sociedade civil. Por outro lado, o 

projeto para requalificação do trabalhador havia tido início ainda na década de 20 

quando o número de empresas criadas em São Paulo começou a aumentar. 

Diante dessa realidade foi necessário pensar sobre novos padrões para o setor 

produtivo – industrial, tarefa empreendida pelo IDORT após 1931. 

Desta forma, se definem os dois alvos básicos deste instituto: a educação 

técnica do trabalhador para o desempenho exigido pela industrialização e o 

incentivo ao desenvolvimento de técnicas para a otimização da produção. Para 

realizar com perfeição este seu projeto, foram criadas duas Divisões de pesquisa, 

à  1ª caberia a “Organização Administrativa do Trabalho” enquanto que a 2ª 

deveria se preocupar com a “Organização Técnica do Trabalho”. Francisco de 

Salles Oliveira foi designado para coordenar a 1ª Divisão enquanto Roberto 

                                                 
9 Leopoldi, Maria Antonieta P. Política e Interesses na Industrialização Brasileira - As Associações 
industriais, a política econômica e o Estado. São Paulo: Paz e Terra, 2000.  Recomendamos a 
leitura desta obra que analisa com precisão as discussões e disputas entre os industriais que se 
diziam progressistas, favoráveis à organização dos operários em sindicatos, e daqueles que não 
aceitavam tal realidade chegando a romper com o CIB – Confederação Industrial do Brasil, devido 
discordar destes direitos (cap. 2 da obra). 
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Mange ficara incumbido de resolver as questões com relação à educação do 

trabalhador, portanto responderia pela 2ª Divisão. (ANTONACCI,1993) 

Na Divisão responsável pela Organização Administrativa do Trabalho a 

preocupação era simplificar as tarefas, uniformizá-las e aplicar o método científico, 

ou seja, fazer um levantamento detalhado das condições de produção. A 2ª 

Divisão preocupava-se em resolver as questões com relação aos trabalhadores 

que desempenhariam as funções nas etapas de produção, portanto, seria 

necessário investir na orientação profissional, seleção e educação de 

profissionais, tecnopsicologia do trabalho e higiene do trabalho. Visavam as duas, 

o mesmo objetivo: garantir o sucesso nas etapas e no resultado final da produção.  

Em maio de 1932 o IDORT registrou em um artigo de sua revista, os 

resultados obtidos após a instauração dos métodos de racionalização em uma 

fábrica de pratos denominada “Fábrica Paulista de Louças Cerámus”: 

 
“Somente nas quebras no forno, resultou uma queda de 40%. As 
fotografias dos pratos fabricados antes e depois da introdução 
dos métodos racionais são expressivas e dispensam 
comentários. O aumento de 20% na utilização do espaço 
ocupado permitiu uma economia de 17% de combustíveis de 
mão-de-obra de enfornamento. A uniformidade do produto, além 
de reputá-lo melhor, trouxe finalmente uma redução de mais de 
16% no peso, com economia correspondente de matéria prima, 
das despesas de imposto, de embalagem e de transporte.” 
(Revista IDORT nº 5, maio/1932:1) 

 

Inúmeras reportagens do mesmo teor atestam que o IDORT 

propagandeava os resultados de seus serviços desde o início de sua “campanha” 

pela racionalização. É por estas matérias que sabemos da utilização , na época,  

dos métodos de racionalização em diversas empresas, como é o caso da  drogaria 

Casa Baruel, cujos serviços de racionalização incluíram também a disposição dos 

remédios nas prateleiras a fim de otimizar o tempo dos funcionários. 

Em suas revistas o IDORT procurou divulgar como havia se estruturado, 

para então poder oferecer os serviços de racionalização apoiando-se em 

exemplos sobre a utilização de seus métodos racionais em empresas que 

obtiveram maior lucro após implantá-la. 
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A título de convencer também os operários, divulgava a necessidade da 

especialização do trabalhador oferecendo cursos para sua capacitação 

profissional. Oferecia garantias de que após a racionalização se completar, 

inclusive como um projeto social, ocorreria a recuperação imediata da “qualidade 

de vida”. Utilizavam como exemplo o caso da racionalização da empresa 

Céramus: 

 
“A elevação do nível do poder aquisitivo das massas só poderá ser 
realizada rapidamente pelo desmonte simultâneo do alto custo dos 
nossos produtos (...). Os resultados obtidos na “Céramus” vem 
confirmar o que já uma vez declaramos: - que uma redução de custo 
de 20% nas indústrias e de 30% na agricultura, será realizada 
facilmente se todos se convencerem de  cooperar na adoção dos 
métodos científicos de trabalho. Essa economia, que só em São 
Paulo, atingiria a mais de um milhão de contos de réis anualmente 
seria repartida pela melhor remuneração do capital e dos operários e 
pelo barateamento simultâneo dos produtos que viria a beneficiar 
diretamente os consumidores, que somos todos nós indistintamente. 
E automaticamente estaria resolvido o grande problema do nosso 
país” (Revista IDORT, nº 5, maio/1932:2). 

 
O convencimento de que a racionalização traria benefícios reais a toda  

sociedade só seria possível por meio de uma organização mais ampla, 

envolvendo diversos setores da economia. 

Entretanto, o resultado do que representava esse percentual destacado 

no documento, viria a  favorecer, segundo o IDORT, não só os operários 

envolvidos neste processo como todos os consumidores destes produtos. Os 

capitalistas também levariam sua parte. A qualidade de vida em um país com toda 

sua produção racionalizada, sem dúvida, segundo os cálculos idortianos, seria 

inevitavelmente melhor. Por isso, diziam eles, cada um deveria contribuir dentro 

das possibilidades apresentadas em um esforço para convencer a população de 

que a racionalização seria a resolução dos problemas econômicos e sociais do 

país. 

Este procedimento facilitou um provável consenso por parte daqueles que 

buscavam melhorias num momento em que a Grande Depressão Econômica 

devastava economias, até então sólidas em todo o mundo. 
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 Conforme resgata Antonacci, a 2ª Divisão ainda realizou trabalhos na 

Companhia de Fiação e Tecelagem Guaratinguetá proporcionando o aumento da 

fabricação de tecidos, enquanto a 1ª Divisão, responsável pelos serviços 

administrativos, atuou na Companhia Antártica Paulista procurando adequar a 

produção ao consumo10.  

A procura pelos serviços começou a aumentar, apesar da resistência 

inicial mas com a propaganda massiva que faziam, outros estados brasileiros 

passaram a conhecer esses serviços e a contratá-los garantindo a adesão de 

vários setores produtivos aos métodos de racionalização. 

O IDORT insistia no projeto de racionalização também como possibilidade 

de solução para os problemas econômicos e sociais brasileiros. 

 
“É sabido que o problema econômico-social brasileiro é nivelar o 
baixo poder aquisitivo da população com o custo relativamente 
elevado de vida. A racionalização, e só ela, o resolverá com a 
mesma facilidade e segurança com que se realizou a esplanada 
do Castelo no Rio. A elevação do nível do poder aquisitivo das 
massas só poderá ser realizada rapidamente pelo desmonte 
simultâneo do alto custo dos nossos produtos” (Revista IDORT nº 
5, maio/1932:2). 

 
Segundo os idortianos, diminuir os custos dos produtos só seria possível 

diminuindo os custos de produção e era esta lógica que o IDORT “cultuava” em 

suas mensagens otimistas. A Comissão de Redação das Revistas IDORT, da qual 

fazia parte o empresário Roberto Simonsen, fazia questão de divulgar que os 

problemas referentes ao alto custo de vida dos brasileiros certamente seriam 

solucionados a partir da utilização dos métodos científicos na produção. Em 

pronunciamento na Constituinte de 1934, este político empresário atentava para a 

necessidade de uma remuneração “mais justa” ao trabalhador a fim de contemplar 

                                                 
10 Conforme ANTONACCI: “A Companhia Antárctica Paulista, sociedade anônima constituída em 
1891, compreendida na cidade de São Paulo, cinco fábricas localizadas na Mooca: Fábricas de 
Cervejas, de Águas Gasosas, de Licores, de Ácido Carbônico e de Gelo, as duas últimas a cargo 
da Repartição de Máquinas da Companhia. O trabalho de racionalização que a 1ª Divisão realizou 
nesses estabelecimentos fabris, por questões de ética profissional, não foi publicado na Revista 
IDORT, sendo exposto em quatro volumes, distribuídos segundo a sistemática de Francisco de 
Salles Oliveira” (p. 162). 
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os interesses de seus “colaboradores”. Considerava que a solução para as 

reivindicações operárias devesse ocorrer pelo “econômico” e não pelo “político”. 

(ANTONACCI,1987:62). Defendia também que não havia a tão propalada 

contradição entre capital e trabalho a que se referiam não só os trabalhadores, 

mas também os empresários. Neste sentido, pouco antes de participar, pela 

Bancada Patronal, na Constituinte de 1934, Roberto Simonsen e os demais 

membros do IDORT lançaram um artigo intitulado “O Capital e o Trabalho Um 

equívoco tradicional” com a intenção de desqualificar esse conceito. Segundo este 

documento: 

 
 “O binômio que encabeça essas linhas se tornou, há algumas 
décadas, o lugar comum que serve de campo para todas as 
manobras reivindicadoras das doutrinas extremistas e, nessa 
qualidade, é mencionado freqüentemente, por toda a escala de 
líderes das lutas de classes, associados sempre aos problemas 
econômico-sociais da produção e da distribuição. Tornou-se assim, 
generalizada, a crença de que existem separados, como inimigos 
irreconciliáveis, em posições antagônicas, o Capital e o Trabalho e 
ambos têm sido alvos de acusações recíprocas que mais larga 
vieram tornar a aparente separação. Entretanto não há razão 
alguma para tal preconceito. Que é Capital? Que é o Trabalho? 
Inimigos? Ou colaboradores? Ou ambos constituem formas 
diferentes sob as quais se apresenta uma mesma coisa?Dar ao 
Capital, que é um instrumento da produção como outro qualquer, 
uma individualidade, personificando-o no Capitalista ou fornecedor 
de capitais, é absolutamente errado. Ligar ao Capital, am face do 
trabalho, a idéia de patrão, de senhor, em relação ao operário, 
escravo, é outro erro. Confundir Diretor de empresa ou Chefe de 
Serviço com Capitalista é o mesmo que confundir Direção com 
Propriedade. Dar ao trabalho que é uma resultante do esforço 
coordenado de todos, inclusive dos Capitalistas, Diretores e 
Chefes, a significação exclusiva de operariado subordinado é outro 
erro. É confundir efeito com uma das causas. A noção mais 
vulgarizada é a que define o Capital como o que dirige, que manda, 
que põe e dispõe e o Trabalho, como o dirigido, o mandado, o que 
não opina e só obedece. Tudo errado!” (Revista IDORT, nº 33, 
setembro/1934:193). 

 

Os argumentos utilizados pelos idortianos pretendiam descaracterizar a 

luta de classes apelando para um discurso de neutralidade, igualmente  fazia o 

governo getulista e todos os ideólogos oficiais do período. Consideravam que o 
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trabalho, cuja ação transformadora cria a riqueza, podia se equiparar ao capital 

contraditando assim o que era denunciado pelos adeptos do marxismo veiculado 

na época, segundo o qual, nesta contradição ocorre a exploração do trabalho 

geradora do lucro, resultando também em sua alienação. 

Quanto ao capital, o Instituto não se propõe a analisar sua gênese. Mais 

adiante, neste mesmo discurso, o IDORT considera suficiente para comprovar sua 

idéia, a utilização do balanço de uma empresa como forma correta para entender 

as “complexidades” do capital que aparece como investimento, desfazendo a idéia 

de antagonismo. No entanto, não há referência ao fato de que, quem dirige a 

empresa o faz sob as condições impostas pelo Capital e não pelo Trabalho, 

obedecendo às demandas de mercado e não às demandas sociais. Caberia 

somente aos defensores das “doutrinas extremistas” o papel de incentivador dos 

conflitos de classe, pois segundo as prerrogativas idortianas o capital e o trabalho 

fazem parte de “um todo” indivisível. 

 Essas idéias eram veiculadas em suas revistas que imediatamente 

eram distribuídas para diversas empresas e departamentos públicos11, garantindo 

de certa forma, que tais pensamentos fossem largamente divulgados. 

A utilização da “ciência” como método de racionalização foi o meio 

encontrado pelos idortianos para convencer aqueles que ainda estivessem com 

dúvidas a respeito do papel do trabalho e do capital. Essa insistência do IDORT 

em procurar descaracterizar o conceito de luta de classes possui na época um 

pleno sentido. Ao trazer à baila, juntamente com o conceito de “ciência” um 

contraponto à “luta de classes”, os idortianos demonstravam uma enorme 

preocupação em contrapor-se a preceitos muito difundidos no meio operário de 

então, abstraídos de leituras de Marx. Embora parciais em relação aos 

fundamentos que norteiam as reflexões deste autor, tais preceitos incomodavam o 

governo, o empresariado e, por tabela, os idortianos. Ponderavam os periódicos 

                                                 
11 O Departamento de Administração do Município de São Paulo comprava regularmente 250 
exemplares da revista para diversas prefeituras do Estado de São Paulo. O Ministério do 
Exterior,adquiria mensalmente 99 revistas para distribuir às  Embaixadas e consulados do Brasil. 
Ocorreu também a criação da Imprensa Oficial do Estado, por sugestão do IDORT, que publicou o 
Relatório Preliminar e Final da RAGE distribuído a todos os Estados brasileiros. As empresas 
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divulgados pelos operários que a luta de classes baseava-se no modo de 

produção de uma determinada sociedade. No caso das sociedades capitalistas o 

conflito entre Capital e Trabalho se explicaria pela alienação do trabalho (divisão 

social do trabalho) em detrimento do lucro, princípio causador das desigualdades 

sociais. Desta forma, haveria em uma extremidade da sociedade  a classe 

detentora dos meios de produção e do outro os detentores da força de trabalho, 

sendo, portanto, o conflito entre Capital e Trabalho decorrente desta relação12.  

Já o preceito idortiano, ao induzir seus leitores a pensarem a sociedade 

a partir das possibilidades de consumo e não sob a perspectiva da luta de classes, 

resgatava as noções de Max Weber13 para identificar a dinâmica social. Este autor 

propõe que a identificação dos indivíduos em cada classe social se faz a partir de 

suas potencialidades para o consumo, desta forma indivíduos cujo potencial de 

consumo perante o mercado é semelhante, pertenceriam a uma mesma classe. 

Tais preceitos aparecem constantemente em seus artigos, ora quando 

discursavam sobre a necessidade da cooperação ou mesmo em defesa da 

racionalização como método científico.  

Os idortianos queriam de fato, racionalizar as relações existentes na 

sociedade, começando pelo trabalho nas indústrias, por defenderem que este 

deveria ser o primeiro passo, em seguida seria a vez dos serviços públicos até 

conseguirem atingir a política e a sociedade como um todo.  
A divisão do trabalho nas indústrias facilitaria esse procedimento 

racionalizante, pois introduzia costumes e ritmos apressados e mecânicos aos 

operários, impedindo assim a liberdade de pensamento, de gestos e do próprio 

entendimento da finalidade do trabalho que desempenhavam. A alienação do 

                                                                                                                                                     
privadas como as que estão no corpo deste trabalho também assinavam as publicações, assim 
como diversos engenheiros interessados na racionalização (p. 204 a 210). Op. cit.  ANTONACCI. 
12 Observar também a este respeito a formulação de Marx sobre a dialética como proposta de 
análise da sociedade, ou seja, a análise que se fundamenta nas contradições de sua própria 
existência. Inúmeros são os autores que analisaram os preceitos marxistas desenvolvidos na 
época, particularmente através da militância partidária do Partido Comunista (Brasileiro e do 
Brasil). No entanto, a respeito do estudo sobre as classes sociais recomendamos a leitura de Marx, 
O Capital, 18 Brumário, etc. 
13 Em relação a Weber seria interessante ler A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e 
também a Política como Vocação, dentre outras que esclarecem sobre este assunto. 
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trabalho, conforme o pensamento marxiano, se aplicava como forma de viabilizar 

o sucesso da racionalização. 

Estava estabelecida a partir do implante deste método científico, a 

ditadura da racionalização. 

 

“Deve-se observar como os industriais (especialmente Ford) se 
interessaram pelas relações sexuais de seus empregados e, em 
geral, pela organização de suas famílias; a aparência de 
“puritanismo” assumida por este interesse (como no caso do 
proibicionismo )não deve levar a avaliações erradas; a verdade é 
que não se pode desenvolver o novo tipo de homem exigido pela 
racionalização da produção e do trabalho enquanto o instinto 
sexual não for adequadamente regulamentado, não for também ele 
racionalizado” (GRAMSCI, 2001 v.4: 252). 

 

Gramsci observa que a porposta  tratava de  cercear  inclusive a vida 

pessoal dos operários como foi o caso de Ford que, se apegando aos princípios 

do puritanismo, desenvolveu suas propostas cujo objetivo era concentrar toda a 

energia do operário nas tarefas que desempenhavam nas fábricas. Os idortianos 

agiam em conformidade com tal pensamento fordista, inclusive trouxeram alguns 

artigos de revistas estrangeiras para o Brasil a fim de reafirmarem o que 

entendiam por racionalização. Em julho de 1932 o IDORT publicou um artigo da 

“L’Organizzazzione Scientifica del Lavoro”, situada em Roma, por expressar 

exatamente o que o Instituto brasileiro pensava sobre o mesmo assunto: 

 

“Taylor, Ford e outros americanos resolveram o problema 
principalmente do ponto de vista industrial, favorecidos também 
por um conjunto de causas fortuitas, mas quando se estenderam 
ao plano econômico-social a crise interveio forçosamente para 
desiludi-los(...) A organização racional é, portanto, mais do que 
nunca necessária, mas aperfeiçoada e completada num campo 
muito mais vasto e complexo, do que o técnico mecânico, no qual 
tem alcançado tão grande eficiência e no qual parece ter até hoje 
limitado as suas pesquisas e as suas aplicações (...) Ela, enfim 
tende à organização funcional, que convenientemente 
compreendida e aplicada, abrange todos os vários ramos da 
atividade humana nos diversos graus da escala social” (Revista 
IDORT, nº 7, julho /1932:3). 
 

 42



Com a publicação desta matéria, os idortianos exprimiam seus interesses 

em relação ao que pretendiam atingir implantando a racionalização. Seriam 

necessárias ampla divulgação e a aceitação por parte de toda a sociedade para a 

viabilização deste projeto. 

Com relação ao “pessoal” e a “cooperação” ou seja, “mão-de-obra e 

trabalhadores”, tudo se “ajustava” não só pela semântica como também pela 

prática adotada nos setores produtivos, fosse na área  de engenharia civil, na 

produção industrial de bens de consumo, no comércio, etc. 

 
“No que se respeita ao pessoal, escolheu para a direção de 
canteiros de serviço não apenas engenheiros moços, mas 
também engenheiros experimentados, criando uma verdadeira 
escola de trabalho, em que se praticava, por intermédio dos 
inspetores e do presidente da Companhia, um absoluto 
intercâmbio de idéias de iniciativas e de soluções felizes. Visitas 
a obras e aulas práticas, escolas de apropriadores e de 
almoxarifes, formação de operários peritos – tudo foi promovido 
com eficiência” (Revista Comemorativa IDORT, 1961:7). 
 

A eficiência transparece desde a contratação dos “formadores” até a 

preparação da “prática de pessoal” o que comprovava a viabilidade da 

“cooperação” entre a empresa e o instituto, ou seja, sua contribuição para a 

formação de “mão-de-obra e de trabalhadores capacitados” devido às condições 

que a dinâmica de urbanização na época demandava. 

Após a Primeira Guerra Mundial, segundo os autores, observa-se um 

surto de desenvolvimento industrial no Brasil decorrente das necessidades que se 

colocaram em relação ao mercado consumidor interno, pois as importações 

ficaram restritas nestes quatro anos em que se desenvolvera a Guerra 

(SUZIGAN,1986). 

Apoiada nos recursos provenientes da exportação de café, esta indústria 

se desenvolve necessitando cada vez mais de mão-de-obra especializada, pois o 

rápido incremento do parque industrial demandou a importação de maquinários 

mais sofisticados. Roberto Simonsen foi um dos industriais que durante este 

período adquiriu maquinários mais atualizados e com eficiência capaz de oferecer 

condições para o atendimento à este surto de crescimento industrial brasileiro. 
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“Simonsen dava grande importância aos utensílios mecânicos no 
desenvolvimento da indústria. Atribui, mesmo, papel central à 
Revolução Industrial ao descrever uma série de invenções que 
teriam contribuído pára um grande crescimento econômico. 
Arrisca a dizer que as máquinas teriam possibilitado  o 
desaparecimento dos artesãos e artífices, criando a classe 
operária. Sua visão histórica da Revolução Industrial se inscreve 
na crença de que ela teria sido uma revolução tecnológica” 
(MAZA,2004:87). 
 

Maza leva em conta, ao descrever a obra de Simonsen, que sua 

preocupação não residia apenas em industrializar o Brasil, mas sim em trazer para 

esta indústria elementos que pudessem qualificar os resultados da produção.  

É evidente que, de acordo com este prisma, a mão –de – obra necessária 

para operar nestas máquinas deveria se enquadrar nos padrões mínimos de 

exigência, daí a importância do IDORT como o veículo capaz de reunir, de um 

lado a eficiência da produção e de outro o trabalhador eficiente14, duas vertentes 

para um mesmo curso. 

 Nestas condições verificamos que a urbanização acentuou-se nas 

regiões produtoras de café, inicialmente, favorecendo o rápido crescimento 

industrial neste período, tendo como aliado o grande impulso recebido do governo  

Vargas e as propostas de racionalização.15 Como não poderia deixar de ser, 

                                                 
14 Este Instituto de fato preocupou-se com a formação dos trabalhadores propondo até mesmo 
escolas para formação de ferroviários (CFESP – Centro de Formação e Ensino  e Seleção 
Profissional), além deste esteve à frente da criação do SENAI, influenciando a criação de várias 
outras escolas deste tipo. A este respeito indicamos a leitura de WEINSTEIN, 
Bárbara.(Re)Formação da Classe Trabalhadora no Brasil (1920-1964). São Paulo: Cortez:CDAPH 
– IFAN – Univ. São Francisco, 2000. 
15 Diversos estudiosos deste período, incluindo Roberto Simonsen, debateram sobre os fatores e 
as inter-relações deste surto de industrialização no Brasil neste período do entre guerras, 
preocupados em propor alternativas ao “atraso do país”.. Podemos citar, por exemplo: SUZIGAN, 
Wilson. Indústria Brasileira- Origem e Desenvolvimento. São Paulo. Brasiliense:1986.; SILVA, 
Sérgio. Expansão Cafeeira e Origens da Indústria no Brasil. São Paulo, Ed. Alfa – Omega:1986.; 
ABREU, Marcelo de Paiva (org.) . A Ordem do Progresso – Cem Anos de Política Econômica 
Republicana – 1889-1989. Rio de Janeiro, Ed. Campus:1990.; FURTADO, Celso.Formação 
Econômica do Brasil. São Paulo: Ed. Nacional:1987.;  PRADO Jr., Caio. História Econômica do 
Brasil. São Paulo, Brasiliense:1977. 
Estas obras fornecem uma riqueza de informações a respeito da organização na  industrialização 
brasileira, seus agentes, a conjuntura político-econômica vigente em cada um dos períodos 
densamente analisados oferecendo detalhes significativos para a compreensão, inclusive, do 
desenvolvimento social decorrente destes fenômenos. 
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dadas as características do Estado no período, parte deste desenvolvimento16 

recebeu investimentos governamentais e investimentos ingleses para o setor de 

serviços (transporte ferroviário). De qualquer forma, todo este desenvolvimento 

ocasionou a necessidade de contratação de mão-de-obra, cuja demanda foi 

suprida não apenas com os imigrantes ou com os contingentes advindos do 

campo, mas também com as levas de populações advindas das regiões do 

nordeste, expulsas pelas secas e atraídas pelos salários e condições oferecidas 

pelos grandes centros urbanos (FONSECA,1999: 235-236). 

Essa realidade verificada no início dos anos de 1930 trouxe aos 

industriais uma nova necessidade, em decorrência da crise econômica  e  

aumento da competitividade, que era  qualificar a mão de obra em busca de 

qualidade e oferecer formação profissional aos operários, o que, aliás, fazia parte 

das preocupações do IDORT. 

Embora este instituto viesse em resposta a uma demanda nitidamente 

dos industriais nem todos eles faziam parte do Instituto pelo contrário, segundo 

Warren Dean17, muitos foram os empresários que o consideravam desnecessário, 

tanto para formação de mão de obra, quanto como um veículo capaz de melhorar 

o desempenho da empresa. 

 No entanto, aos poucos o consenso em torno da racionalização e de 

seus benefícios foi se construindo, o que possibilitou ao IDORT atingir as classes 

sociais afeitas a seu âmbito de atuação com um discurso de neutralidade que 

visava não só a melhoria na produção de bens como, do ponto de vista ideológico, 

construir a idéia de que trabalhava para o “todo” da sociedade e não por uma 

classe social distinta, a burguesia. 

                                                 
16 Com relação ao índice que demonstra o crescimento das indústrias logo após a superação da 
retração econômica entre 1930 e 1931, apontando para os anos posteriores até 1937, podemos 
consultar Abreu, Marcelo de Paiva (org.).  A Ordem do Progresso – Cem Anos de Política 
Econômica Republicana – 1889-1989. Rio de Janeiro, Ed. Campus:1990. 
17 O autor trata principalmente na terceira parte desta obra, sobre os desentendimentos entre os 
industriais paulistas  acerca dos direitos trabalhistas, pois muitos como o Conde Matarazzo e o 
industrial Crespi não aceitavam que os trabalhadores pudessem ter direitos, tais como oito horas 
de trabalho, férias, sindicatos, causando constrangimentos entre os industriais que desejavam um 
entendimento com os operários, até mesmo para  viabilizar seus negócios. DEAN, Warren. A 
Industrialização de São Paulo. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 1991. 
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O discurso acerca da cooperação visando a ”construção do bem comum”, 

pregando o entendimento entre as distintas classes e a certeza de poder contar 

com o apoio de todos emerge em diversos artigos idortianos. Neste sentido, por 

exemplo, por ocasião da inauguração do IDORT, um de seus idealizadores, Aldo 

Mário de Azevedo revela esta prédica, alegando que algo deveria ser feito para 

conter a catástrofe de 1929 e que para isso, tanto os trabalhadores como os 

empregadores deveriam se unir em torno de um ideal comum. Para isso deveriam 

deixar de lado as “intrigas momentâneas” que acirravam os ânimos entre estes 

dois segmentos importantes para o desenvolvimento. Suas palavras foram 

divulgadas logo após, na ocasião do lançamento da primeira revista IDORT. 
 E para tanto, nada mais significativo do que o próprio subtítulo escolhido 

para o artigo: Luta de classes. 

 
 “Finalmente, a revolução de fins do ano passado trouxe, como 
era natural, uma agitação reivindicatória nas grandes camadas 
inferiores do cone de areia que simboliza nossa formação social 
e provocou igualmente uma recrudescência das chamadas lutas 
de classes tão prejudiciais ao desenvolvimento e mesmo à 
existência de um organismo único, como é um país” (Revista 
IDORT, nº 1, janeiro/1932:37). 

 

Os idortianos dão, assim, voz ao empresariado ao apontar a unidade das 

classes como solução para o problema do acirramento das reivindicações dos 

trabalhadores, decorrentes de vários fatores18. Por outro lado, expressam também 

o ideário do governo varguista, conforme apontam os especialistas na temática, 

também pregava o fim da luta entre as classes19.  

 
“Os trabalhos de Azevedo Amaral, Oliveira Vianna e Francisco 
Campos são particularmente sugestivos a esse respeito. 

                                                 
18 Dentre as obras que evidenciam os problemas referentes às reivindicações e conquistas dos 
trabalhadores destacaremos algumas que podem dar a dimensão desta questão: DE DECCA, 
Edgar S. O Silêncio dos Vencidos. São Paulo, Brasiliense:1988.; VIEIRA, Vera L. O Trabalhador 
Brasileiro: um caso de polícia até 1950. PUC –SP- Doutorado:1998.; FERREIRA, Brasília C. 
Trabalhadores, Sindicatos e Cidadania. São Paulo, Ad Hominem:1997.  
19 O próprio empresário e também membro do IDORT Roberto Simonsen, foi autor de obras 
capazes de expressar o sentimento que envolvia o empresariado daquele período, assim como 
Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e Francisco Campos que justificavam o endurecimento do Estado 
a fim de conter estas crises. 
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Elaborando uma visão crítica da crise institucional brasileira, 
equacionada em termos do divórcio entre as instituições políticas 
e as condições reais do país, resumida na oposição “país legal- 
país real, tais autores a partir deste diagnóstico, frisaram a 
necessidade de um novo tipo de Estado” (DINIZ,1978: 89). 

 

Os economistas brasileiros deste período apontavam formas de solução 

para o problema econômico com a finalidade de impedir o acirramento entre as 

classes, uma vez que a crise desencadeada após 1929 obrigou cada país a 

procurar respostas à sua crise específica, de acordo com o nível de 

desenvolvimento industrial local.  

Manter a “ordem” era uma das propostas políticas defendidas pelos 

empresários, visto o crescente número de operários que saiam às ruas em busca 

de solução para o desemprego ou mesmo para as questões salariais 

(FONSECA,1999). 

De maneira geral podemos situar que a própria viabilização da forma de 

reprodução do Capital, após a Primeira Guerra Mundial, buscou diferenciadas 

possibilidades sempre lançando mão da negação do liberalismo enquanto diretriz 

econômica. 

Havia que se propagar pelo mundo capitalista alternativas às formas de 

produção que expressassem a necessidade de união entre as classes.  

Tudo concorria para o enrijecimento das lutas entre classes, insatisfação, 

desemprego, pauperismo, diante disso a interferência do Estado viria a socorrer a 

falência do sistema capitalista utilizando medidas que convergiam para a união 

dos interesses conflitantes.  

Tal confluência de interesses expressos nos discursos fica mais evidente 

quando apontam soluções para diminuir esta contradição, dado que partem do 

pressuposto que o antagonismo entre trabalhadores e empresários decorria da 

mentalidade particularmente dos trabalhadores que professavam “ideologias 

alienígenas”, conforme observamos em diversos artigos do IDORT escritos pelo 

seu diretor de redação, o empresário Roberto Simonsen, autor de obras que 

tratavam da necessidade de um consenso entre trabalhadores e patrões.  
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Segundo o IDORT suas ações comprovavam que, de fato, os momentos 

de crise política e econômica vivenciados no Brasil dos anos 30 haviam 

despertado o receio de que o acirramento entre as classes pudesse sair do 

controle e que “algo” deveria ser feito antes que isso viesse a ocorrer. Esse “algo” 

realmente teria sido feito pelo IDORT. 

Os discursos que procuravam convencer operários e empresários 

adquirem as mais diversas conotações, chegando inclusive a comparar a 

sociedade ao corpo humano conforme destaca Alcir Lenharo quando reproduz o 

seguinte artigo de uma revista IDORT de 1932: 

 

“O mais perfeito tipo de organização que temos para copiar é o 
homem. Toda organização racional se assemelha ao corpo 
humano ou as suas partes componentes. Ela deve possuir o 
órgão de direção, como o cérebro, capaz de receber as 
sensações exteriores, defini-las, conjuga-las e resolve-las, 
determinando a reação adequada. Deve possuir igualmente 
aparelhos transmissores, não só das sensações, como das 
determinações do comando central, como os nossos nervos. 
Ela deve ser dotada de agentes executores que obedecem, 
(sem discutir) as ordens e determinações do centro diretor, tal 
qual os nossos músculos”  (Revista IDORT, nº 3, março/1932: 5 
–7). 

 

Neste artigo o IDORT compara toda a sociedade a um organismo 

humano, hierarquizando de acordo com as funções orgânicas do corpo humano  

todas as funções desempenhadas pelos trabalhadores e empresários em uma 

sociedade, mais precisamente nas fábricas. 

Essa analogia sugere apenas a existência de uma central de comando e 

outras tantas centrais receptivas cumprindo a tarefa no sentido da obediência e 

submissão em relação às ordens enviadas pelo cérebro. 

O texto segue procurando justificar os cargos de comando e de 

obediência, como ocorre num organismo humano onde as ordens, enviadas pelo 

cérebro, devem ser cumpridas sem indagações a pretexto de garantia do bom 

funcionamento do “todo”. 
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Conforme Lenharo, a utilização da metáfora do corpo humano justificaria, 

para o IDORT, a explicação da importância de determinadas partes do corpo em 

detrimento do todo. (Lenharo, 1986). Neste trecho do mesmo artigo idortiano, 

podemos observar a comparação entre a fábrica e o organismo humano. 

 
“Que é uma fábrica senão uma caricatura de um organismo 
humano? De fato a diretoria é a cabeça. Os impressos, as 
ordens são os nervos e as determinações que transmitem. Os 
músculos são os operários. A contabilidade, o almoxarifado, 
etc., formam os órgãos de rotina que devem executar seu papel 
no conjunto, independentemente de ordens expressas da 
diretoria tal como o fígado ou o pâncreas atua em nosso 
organismo”. (idem, idem) 

 

Literalmente os operários deveriam assumir, segundo a ideologia 

idortiana, o papel de “músculos” na sociedade, trabalhar sem pensar, sem ter o 

direito a questionar o porquê de serem considerados desta maneira, enfim era 

desta forma que a racionalização seria implementada. Estas premissas são 

extraídas das teorias derivadas de uma matriz que ora buscava reflexão no 

“Darwinismo Social”, ora o considerava ultrapassado, dependendo do teórico e do 

que pretendia evidenciar. Entretanto é necessário salientar, de acordo com a 

análise apresentada por Fábio Maza, que a partir de 1910 alguns críticos 

brasileiros se manifestavam contrários à utilização deste conceito. Como por 

exemplo: “o movimento sanitarista do final da década de 1910 e as críticas de 

Manoel Bonfim e Alberto Torres ao darwinismo social” (MAZA,2004:124). 

Podemos acrescentar, ainda conforme Maza, que o desprezo pelo 

darwinismo social deveu-se aos estudos da área da Antropologia que se inspirava 

numa nova forma de abordagem a respeito da formação do povo a partir de sua 

predisposição cultural. Ainda contando com essa alteração os ideólogos deste 

período mantiveram profundo apego às teorias raciais do século XIX, 

fundamentando a construção de suas críticas sociais à questão da “raça”. 

Mesmo assim, existiam aqueles que buscavam justificativas para o seu 

pensamento conservador nos ideais “evolucionistas” e ou “funcionalistas” a fim de 

pregarem a manutenção da “ordem” visando estabelecer o domínio social. 
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 Desta forma, empresários bem sucedidos, alguns amparados por tais 

ideologias, e devidamente representados por Simonsen, colocavam-se à frente 

das possíveis  propostas de viabilização da indústria. 

No caso específico dos idortianos, que é nosso ponto de partida para 

essa reflexão, podemos dizer mais uma vez que o representante dos interesses 

industriais no Brasil, Roberto Simonsen buscava explicações na formação cultural  

do povo, considerado por ele  inapto a tomar decisões e, portanto, carente de um 

comando eficaz (MAZA, 2004). 

Este comando partiria de definições “racionais”, consideradas 

neutras,aplicadas em vários campos de pesquisa muito divulgados à época e que 

norteavam a maior parte das condutas ditas científicas em vários campos do 

conhecimento de aplicação prática, como a medicina, a educação, o judiciário, 

para não citar outros.20  
 

“Embora com diferentes nuances, o positivismo intelectual, em 
praticamente todas as suas versões, sofreu influência da analogia 
spenceriana entre sociedade e organismos vivos (do 
posteriormente chamado modelo orgânico, geralmente associado 
ao método funcionalista na Sociologia, mas que já bem antes 
aparecera na Economia” (FONSECA,1987: 52). 
 

Em sua análise, Fonseca aponta para os estudos clássicos que 

introduziram o pensamento funcionalista (modelo orgânico) cuja concepção para a 

explicação dos fenômenos sociais encontra apoio nas explicações de 

funcionamento do organismo humano. Somando-se a isso o determinismo 

geográfico, difundido pelos positivistas, seria possível, segundo este pensamento, 

caracterizar indivíduos e ou grupos sociais. 

  

“a partir de características raciais consideradas como inatas, 
imputa-se uma identidade social a um novo grupo racial ou 

                                                 
20  O positivismo herdado do século XIX de Augusto Comte, ainda persistia como forma de 
aperfeiçoamento possível de ser aplicado aos mais variados ramos da ciência. Nas Ciências 
Humanas a idéia de ordem prevalecia como ponto de partida para se obter sucesso na 
organização da sociedade. Autores já citados neste trabalho, contribuíram à época estudada, com 
suas análises voltadas à necessidade de uma sociedade “ordeira” ,como é o caso de Oliveira 
Vianna, Francisco Campos e Azevedo Amaral. 
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regional. Na reação às mais diversas condições climáticas e do 
meio, os procedimentos sociais são então naturalizados” 
(MAZA,2004:127). 
 

Em concordância com o exposto por Maza, consideramos que o papel 

do operário na hierarquia social e na fábrica, de acordo com o que divulgavam os 

idortianos, limitava-se a estes pressupostos associados à analogia do corpo 

humano. 

Subjugado e “condenado” à condição de “músculos”, este trabalhador, 

de acordo com os critérios da racionalização e a pretexto dos pressupostos 

científicos defendidos pelos industriais, deveria curvar-se ao comando do cérebro. 

O IDORT repetia também em seus artigos que a idéia de otimização da 

produção relacionava-se diretamente à melhoria da remuneração dos 

trabalhadores, o que nos leva a pensar que os empresários poderiam estar 

querendo amenizar, com isso, os efeitos provocados pelas lutas dos trabalhadores 

que se estendiam  desde a década de 20 e que após 1930 mantinha-se ainda 

motivadas, seja pela crise de 1929, ou mesmo pelos problemas internos. 

Neste sentido, o IDORT apoiava seus argumentos na defesa da 

racionalização. 

 

“a aplicação de métodos científicos e sistemas de trabalho que, 
por uma organização administrativa adequada e por uma 
orientação racional do trabalho resultassem  em melhora da 
qualidade do produto, baixa do preço de custo e melhor 
remuneração do operário, a par de maior conforto e melhores 
condições higiênicas de trabalho”. (Revista Comemorativa 
IDORT,1961:13). 

 

Nesta revista publicada na ocasião da comemoração pelos 30 anos de 

IDORT, este artigo rememorava as razões pelas quais o IDORT havia sido criado 

e dentre elas destacava a perspectiva de melhoria dos salários num momento de 

profunda  crise mundial. 

Segundo este artigo, o empresariado responsável pela criação do 

Instituto não teria vistas apenas para a otimização da produção industrial, 

preocupava-se também com a qualidade de vida do operário. 
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Sob o ponto de vista do empresariado, ao qual caberia a liderança do 

processo produtivo, era necessário que pelo menos um segmento se constituísse 

como sua vanguarda capaz de representá-los e ajuda-los nesta empreitada junto à 

sociedade como um todo, conforme diz Gramsci analisando este papel 

hegemônico que se arroga o empresariado: 

 

“Se não todos os empresários, pelo menos uma elite deles deve 
possuir a capacidade de organizar a sociedade em geral, em todo 
o seu complexo organismo de serviços, até o organismo estatal, 
tendo em vista a necessidade de criar as condições mais 
favoráveis à expansão da própria classe; ou, pelo menos, deve 
possuir a capacidade de escolher os “prepostos” (empregados 
especializados) a quem confiar esta atividade organizativa das 
relações gerais exteriores à empresa” (GRAMSCI,2001:15-16). 

 

Estudos clássicos a respeito da luta pela hegemonia burguesa 

observam que, numa sociedade industrializada a tendência é ocorrer uma disputa 

em defesa da ampliação dos interesses de uma determinada classe sobre as 

demais, no caso a burguesia. Nesse sentido, as ações idortianas não fogem à 

perspectiva desta análise, pois assim que se inicia no Brasil a reorganização do 

Estado, observamos que imediatamente ocorre a criação de um Instituto que, 

além das funções junto às empresas e de sua contribuição ao apaziguamento dos 

trabalhadores, vem em socorro dos interesses deste emergente setor industrial, 

agregando-os e assim fortalecendo seu poder de intervenção na política. 

Do ponto de vista ideológico, consideramos que,  este Instituto se 

organizou visando obter a hegemonia sobre as demais frações de classe 

dominante (produtores agrários, comerciantes, etc.) e também sobre a classe 

trabalhadora. Sua articulação política no seio da sociedade civil procurava, 

portanto, aglutinar forças em torno de um interesse de classe. Reconhecer essa 

hegemonia não implica em afirmar que houve a anulação das ações dos demais 

grupos atuantes na sociedade e sim reconhecer que, apesar de haver diversas 

instituições representantes de classe, como ruralistas, banqueiros, comerciantes, 

foram justamente os membros do IDORT que articulados com a sociedade civil 

participaram ativamente das decisões políticas. 
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1.2 – A reengenharia do IDORT: a construção da ponte entre a técnica e o 

poder 

 
“De início, é necessário observar que o processo histórico pelo qual se 
inventa a tradição do “técnico” como detentor de um saber especializado 
e neutro, e por isso capaz de arcar com as novas responsabilidades 
administrativas do Estado “moderno”, data – grosso modo – dos anos 20 
e, logicamente, não diz respeito apenas ao Brasil” (GOMES, 1994: 2). 

 

Esta epígrafe identifica o período em que, no Brasil, os engenheiros 

começaram a adquirir importância política no interior da administração pública, 

com seus pareceres técnicos resultantes de análises que procediam, em princípio, 

de maneira autônoma em relação aos interesses políticos. Autores como o citado 

acima já vêm demonstrando que, no entanto, tal isenção nem sempre existia 

embora se colocassem também como isentos e neutros em relação aos interesses 

de classe expressos  nas representações partidárias que atuavam no governo.  

Desde o século XIX evidencia-se a construção da idéia de neutralidade 

na política, geralmente com os órgãos públicos contratando engenheiros para 

prestarem serviços técnicos. Um exemplo disto ocorre quando as ferrovias 

chegam ao Brasil e alguns poucos engenheiros passam a ser contratados para 

desempenhar funções até o momento  designadas aos políticos tradicionais, ou 

seja, políticos que não possuíam  especializações  sobre as questões que 

precisavam opinar e decidir (GOMES,1994:7). No entanto, mesmo 

desempenhando funções em órgãos públicos tais engenheiros não possuíam o 

poder de escolher qual tipo de obras poderiam ser realizadas, pois essas tarefas 

competiam aos políticos. Ao engenheiro cabia apenas cuidar para que a obra 

fosse realizada dentro das normas e padrões técnicos. Além disso, os estudos 

indicam também que as ligações entre o Exército e os engenheiros foram estritas 

durante um bom período de nossa história, cabendo a eles projetar fortes, 

construir pontes, elaborar mapas, fixar fronteiras e produzir munições. Esta 

categoria de profissionais fundiu-se ao Exército, o que se manifesta diferente e 

distinto do que ocorria com o IDORT (GOMES, 1994:16). 
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Entretanto após 1930, o IDORT se constituiu como grupo a disputar a 

posse deste saber técnico junto à administração pública. A partir daí, qualquer 

empresa ou órgão público que se interessasse pelos seus serviços não poderia 

contratar individualmente um de seus engenheiros, deveria contratar os serviços 

do Instituto. O saber técnico antes individualizado e personificado na figura do 

engenheiro, torna-se poder para o IDORT que passa a concentrar os serviços 

desta área. Trazendo para si os profissionais da técnica de engenharia que 

atuavam sob sua “legenda” em empresas privadas, passa a atuar também em 

órgãos públicos, mantendo sempre este aparente distanciamento político, 

garantindo assim autoridade sobre seus serviços.  

Esta intervenção foi facilitada pela idéia de neutralidade, conferida aos 

critérios científicos que faziam a mediação entre a técnica e a política institucional 

mesmo antes de o IDORT se tornar hegemônico nestas questões. Cabia aos 

técnicos aplicar seus conhecimentos de matemática, física, química e geologia em 

projetos visando adequar também os custos de materiais, as condições de 

trabalho e os prazos (VARGAS,1994:211/212). Os cálculos dos gastos de 

material, tempo de duração das obras eram obtidos cientificamente e serviam para 

obras privadas e públicas justamente por estarem embasadas nos métodos 

científicos. Isso facilitou a constatação de seu caráter de “neutralidade” inclusive 

sob o ponto de vista ideológico, utilizado mais tarde pelo IDORT a fim de 

“mascarar” seu caráter de classe. 

Antes da criação do IDORT, a contratação de engenheiros ou de 

escritórios de engenharia para a realização de serviços públicos não obedecia a 

um critério voltado à racionalização, avaliava-se a capacidade que a empresa 

possuía para dar conta da empreitada. Os engenheiros não estavam vinculados a 

uma agremiação, como passa a ocorrer após 1931. Conforme Ângela de Castro 

Gomes, a criação de alguns ministérios, no início do século XX, no governo 

brasileiro, veio a favorecer a participação de engenheiros em cargos públicos. 

Como exemplo, podemos citar o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 

que passou a criar postos na administração pública a serem preenchidos por 

engenheiros, em conseqüência  as escolas de engenharia ampliaram seu 
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currículo. Por volta de 1915, os engenheiros que ocupavam pastas ministeriais 

passaram a incluir, no rol de suas preocupações,  atividades econômicas. Houve, 

ainda segundo esta autora, um período em que engenheiros estrangeiros 

concorriam com os brasileiros, conquistando a preferência de governantes e 

industriais devido ao preparo  recebido em suas universidades que eram 

regulamentadas, o que não ocorria no Brasil (GOMES,1994:19- 34-35). 

Somente na década de 30 houve a regulamentação da profissão de 

engenheiro e de advogado. A partir deste momento passaram a fazer parte das 

formalidades a exigência de aval técnico para a execução de obras e do aval 

jurídico para os casos de inventário ou perícia.(Idem, idem: 38-39). 

Considerando esta prática podemos inferir que o técnico possuía um 

conhecimento que lhe conferia poderes apenas para avaliar situações e não para 

propô-las. 

As atividades políticas, ao longo das duas décadas iniciais do século XX, caíram 

no descrédito. Eram consideradas retrógradas e alheias à realidade, pois se tinha 

como modelo as práticas coronelísticas da República Velha. A imagem do 

engenheiro como detentor de um saber científico tomava vulto, nesta ocasião, e 

aos poucos conquistava espaços ajudando, portanto, na moralização da vida 

política do país.  (Idem, idem: 4-5).Desta forma, os engenheiros, durante o período 

de 1906-1930, passaram a compor com os políticos, porém, sob sua tutela, ainda 

assim, esta atitude conferia um caráter de austeridade nas tomadas de decisões. 

Em 1913 o governo solicitou aos engenheiros que apresentassem um 

projeto para o abastecimento de água do estado de São Paulo. Um grupo de 

engenheiros, que pertencia à Escola Politécnica (Roberto Mange e Paula Souza, 

por exemplo) era favorável ao tratamento das águas do Rio Tietê. O outro grupo, 

de Arthur Mota, considerou que deveriam ser construídos dutos com mais de 80 

quilômetros que trariam águas puras às cidades.  A proposta que atraiu os 

políticos foi a que pretendia trazer de longe a água pura. Este projeto teve início e 

vigorou até 1927, quando o engenheiro responsável demitiu-se. Nesta ocasião o 

projeto foi repassado à Politécnica que impediu sua continuidade, somente após 

1930 o projeto das “águas puras” voltou a vigorar.(VARGAS, 1994:197-198).  
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 Questões como essa apareceram ao longo de diversos governos, 

mostrando que a participação do engenheiro como técnico, implicava também 

diretamente em polêmicas de cunho político, responsáveis por emperrar projetos 

não só na área do abastecimento de água potável, também construção de 

rodovias  ou ferrovias assim como na criação de hidrelétricas. 

As relações políticas entre os engenheiros e os governos se construíram 

também devido às necessidades do desenvolvimento tecnológico, porém, como 

estes projetos dependiam de aprovação de verbas e de pareceres de políticos 

para sua realização, durante muito tempo ficaram relegadas às vontades 

meramente políticas. 

 A criação do IDORT em meio a esta situação indica-nos a possibilidade 

de interpretarmos seu projeto para a sociedade e sua inserção na política 

governamental como forma de garantir autonomia e continuidade em suas 

discussões ainda que não acatadas pelas “autoridades”. O Instituto utilizou-se dos 

projetos desenvolvidos em indústrias como uma “vitrine” a fim de mostrar que a 

racionalização poderia funcionar da mesma maneira na administração dos 

serviços públicos, feito isso tomaria para si as decisões sobre como racionalizar e 

viabilizar projetos públicos. 

Como o IDORT não dependia de um Ministério do Exterior para se fazer 

presente nas discussões que ocorriam nos Estados Unidos ou em países 

europeus sobre a racionalização de serviços públicos, pelo menos até o início do 

governo Vargas utilizou esta vantagem para adquirir conhecimentos que 

garantiram a seus projetos autonomia e credibilidade. 

 

1.3 – O “altruísmo” ou a construção de um discurso  acerca da neutralidade 
científica 

 

A preocupação com a “neutralidade” demonstrada por este instituto não 

se revela apenas em suas assertivas relativas às classes sociais, respaldava-se 

também no discurso da “cientificidade” que, necessariamente, era neutra. Uma 
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cientificidade que estava presente no desenvolvimento tecnológico, o que 

comprovava esta neutralidade.  

Ora, antes mesmo da criação do IDORT havia no Brasil o interesse pelo 

desenvolvimento tecnológico, desde então já considerado como resultante de um 

conhecimento neutro. Empresários de maneira geral podiam contar com as 

agremiações voltadas para o desenvolvimento da indústria e do comércio e que 

tentavam implantar modelos que atendessem às especificidades produtivas. Isso 

decorria da necessidade de aprimoramento das técnicas de produção, fossem 

agrícolas ou industriais e remontam às duas primeiras décadas do século XX 

(ANTONACCI,1993). 

Entretanto, o pensamento acerca da racionalização como método de 

otimização seria implantado no sistema produtivo apenas após 1930. Já em 1918 

Roberto Simonsen havia sugerido que fossem implantadas aqui técnicas 

modernas de produção que implicariam numa nova relação com os trabalhadores, 

a fim de serem evitados confrontos, visto que, conforme seu pensamento, 

“enfrentaríamos problemas de ordem econômica decorrentes do pós-guerra” 

(Idem, idem). 

Em decorrência disso estudos eram realizados a fim de que tanto os 

serviços privados quanto às obras públicas tivessem justificativas e avaliações 

técnicas. Porém isso vinha ocorrendo sem a utilização sistemática de um método 

que fosse considerado científico e que possibilitasse o máximo aproveitamento de 

recursos. 

Uma das formas possíveis para resolver problemas entre os 

trabalhadores e os empresários, segundo o IDORT, seria a implantação deste 

sistema de produção que baseava-se  na organização científica do trabalho capaz 

de gerir negócios e relações sociais. 

Em alguns de seus discursos procura se auto definir como um 

“mecenas” da racionalização insistindo na ausência de um posicionamento político 

e ao adotar uma postura de suposta neutralidade, esquece-se de que optar por 

racionalizar procedimentos para a obtenção de lucros é, em si, uma atitude 

política, conforme consta no artigo: “Um Índice”. 
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“O Instituto de Organização Racional do Trabalho de São Paulo 
não tem outro escopo. Não tem fins de lucro; não tem interesse 
algum comercial, não é defensor de classes nem é político” 
(Revista IDORT, nº 5: maio/1932:2). 

 

Esta proposta de neutralidade se pretendia “altruísta” e carregada de 

sentido social. Entretanto, dizer que o Instituto fora criado com a “única” finalidade 

de disseminar o conhecimento racional sem interesse algum, não corresponde à 

prática de suas ações. 

Esta contradição entre a teoria e a prática também se comprova com a 

perspectiva idortiana, em relação aos projetos que abraçava para o 

desenvolvimento tecnológico.  

 

“O IDORT (...). é uma associação que se fundou com o único fim 
de difundir e aplicar entre nós os conhecimentos científicos da 
organização e do trabalho para que eles sejam aproveitados por 
todos os que labutam, caracterizando sua ação na mais pura e 
desinteressada acepção da palavra – cooperação” (Revista 
IDORT, nº 5: maio/1932:p.2). 

 

Quando as reivindicações partem da burguesia expressam o interesse 

coletivo, comum à sociedade, mas quando partem das necessidades dos 

trabalhadores são consideradas como um empecilho ao desenvolvimento 

produtivo, uma especulação de “doutrinas extremistas” conforme assinalaram em 

mais um de seus artigos: 

 

“O extremismo, no sentido de aplicação integral de doutrinas e 
ideologias partidárias, sem meio termo, sem um denominador 
comum que as atenuem e sirva de coeficiente para satisfazer as 
aspirações médias da coletividade, é a causa do mal estar que se 
sente em toda parte. E é tão antigo o ditado:’A virtude se 
encontra no meio’.  
É necessário que a direção dos negócios públicos obedeça ao 
mesmo critério objetivo adotado na gestão dos negócios 
particulares, nas grandes organizações industriais modernas, 
colocado sempre as conveniências gerais do todo acima dos 
interesses parciais. 
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Se, para as resoluções políticas se adotassem sistematicamente 
os métodos racionais, baseados em fatos, estatísticas, 
probabilidades, psicologia, ignorando-se os indivíduos (que não 
são mais do que instrumentos ocasionais) e só tendo em vista as 
suas funções no conjunto, certamente o emaranhado de 
correntes de interesses relativamente pequeninos em que está 
reduzido o mundo seria prontamente desembaraçado e acertado 
na boa direção e os acordos, os entendimentos e as 
colaborações surgiriam. (...) E, com a Racionalização da Política, 
lancemos de fato a doutrina da moderação” (Revista IDORT, nº 
70,outubro/1937:218-219). 
 

Apesar deste artigo ter sido escrito em 1937 quando então se delineavam 

outras propostas de governo, o IDORT só vem nos comprovar que a busca pelo 

“denominador comum”, ou melhor pelas soluções que viessem a satisfazer os 

interesses da coletividade, seriam possíveis desde que fossem baseados nos 

princípios da  “neutralidade”. 

Desta forma, o IDORT procurava pregar sua proposta de organização 

social, sem conflitos e com muita “cooperação”, alegando que os conflitos são 

resultados das “divagações doutrinárias”. 

Havia portanto, um forte empenho em eliminar a luta entre patrões e 

empregados ou entre capital e trabalho, em nome do projeto científico “isento de 

ideologias”, como divulgavam os sócios fundadores.  

Suas intenções para racionalizar a sociedade começariam pelo trabalho 

assalariado, um dos pilares que alicerça a produção econômica de qualquer país 

capitalista. 

 

“No mais alto sentido, aplica-se a toda uma Política 
Econômica, concebida e executada pelo Estado ou por um 
grande grupo industrial ou financeiro, geralmente de acordo 
com o Estado. Mas não é tudo, nem é o mais importante. A 
racionalização começa – e deve começar – de baixo. 
Primeiro, os alicerces e, por fim, a cúpula. Depois de 
racionalizadas as partes é que o será o conjunto. Esse é o 
procedimento científico” (Revista IDORT, nº1, 
janeiro/1932:2). 
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Como podemos observar, este documento evidencia um conjunto de 

conceitos sobre a sociedade e o Estado e a intervenção deste Instituto. Destaca-

se inicialmente a relação entre o Estado e o empresariado industrial ou financeiro, 

mas o que chama a atenção é a concepção de que a sociedade se dividia em dois 

pólos: os de “baixo” e a “cúpula” que deveria assumir as funções de liderança. 

Sabemos que os operários, que representavam os alicerces da 

sociedade, tomavam contato com o ideal idortiano nas empresas onde recebiam 

treinamento que os auxiliavam no desempenho de suas funções. 

 Os empresários, por sua vez, que constituíam a “cúpula”, participavam 

de cursos oferecidos pelo IDORT a fim de se prepararem para o trabalho de 

gestores de suas empresas, o que, aliás, já ocorria desde a década de 20.  

Apesar do esforço realizado pelos idortianos, não seria possível 

racionalizar tudo de uma única vez. Primeiro deveria ser racionalizado o setor no 

qual a emergência fosse visível. E é isso o que fica evidente logo nesta primeira 

publicação em janeiro de 1932. 

Mas de que maneira chegar à cúpula?  E como convencê-la de que estes 

projetos de racionalização seriam importantes à sociedade de maneira geral? Foi 

um caminho curto, porém repleto de obstáculos a superar. Seu projeto 

hegemônico não tardou a acontecer devido sua incursão tanto na sociedade civil 

quanto na sociedade política. 

Desde o início o IDORT esboçava a preocupação com as atribuições que 

cabiam ao Estado com relação à economia e à sociedade. 

Nesta primeira publicação, este trecho nos permite avaliar que o interesse 

em racionalizar a “cúpula”, embora embrionário, já dava mostras de existência. 

Durante todo o período analisado em relação às ações deste Instituto, 

percebemos a insistência em repetir, exaustivamente, que lutavam pela 

neutralidade, e que não eram políticos e nem pretendiam ser apenas queriam 

contribuir empregando em todas as instâncias sociais o que chamavam de 

“neutralidade”, o que não se confirma ao analisarmos sua prática. 

 Todavia, quando completou um ano de existência, em 1932, o Instituto 

preferiu falar sobre as dificuldades que encontrou para conseguir se estabilizar. 
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Sustentava que seu projeto era “altruísta” por não ter recebido apoio 

material para prosseguir em sua obra, e que por isso havia capitaneado recursos a 

partir do interesse dos sócios em relação às melhorias sociais e de produção.  

Neste ínterim, apenas solicitavam que caso houvesse interesse em 

colaborar com este Instituto bastava apenas apresentar mais um outro sócio para 

assim poderem realizar a prática da racionalização. 

Na publicação do mês de julho de 1932, o IDORT traduz uma matéria 

intitulada: “A Organização Racional do Trabalho – Do problema técnico ao 

problema social”. 

 

“Visto como toda ordem social depende fundamentalmente da 
formação e da seleção dos chefes, trata-se de procurar o que a 
‘elite’ deve substituir ao caos de princípios e de hábitos que ainda 
hoje regula a conduta dos homens, especialmente no campo 
político-social das produções e das permutas. A fórmula mais 
característica deste equilíbrio das funções é a ‘organização 
funcional’, que tende precisamente a tirar o maior proveito (de alto 
a baixo da hierarquia) das vantagens respectivas da 
especialização e da concentração das funções” (Revista IDORT, 
nº 07, julho/1932:3). 

 

Apesar deste artigo não ter sido escrito por nenhum dos membros do 

IDORT e sim pela “L’Organizzazione Scientifica Del Lavoro”, em Roma em janeiro 

de 1932, traduz os anseios do Instituto que primava pela “elite” no poder.  
Percebe-se que neste parágrafo do artigo a referência não é a 

otimização do trabalho nas fábricas. A intenção é caminhar para o “político-social”, 

propondo que sejam selecionados chefes advindos de uma elite, pois somente 

eles seriam capazes de organizar e transformar o caos que, segundo o artigo, 

habitava a sociedade. 

Por entender as conseqüências do desemprego refletidas nas questões 

sociais o IDORT buscava o sentido da racionalização no social. Talvez seja por 

este motivo que tenha traduzido uma publicação da Organização Científica do 

Trabalho de Roma, que alertava sobre os benefícios da racionalização na 

sociedade como forma de eliminação do caos. 
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Este artigo foi publicado duas páginas após a matéria de capa intitulada: 

“Racionalização; Um Mal?”, onde o IDORT procurava defender os princípios da 

racionalidade como benéficos. 

 

 “Talvez nem 10% da atividade mundial esteja racionalizada. Ora, 
a crise econômica de superprodução é geral, universal. Não se 
atribua, portanto, 100% da culpa à racionalização. É uma injustiça 
clamorosa.” (Revista IDORT, nº 07, julho/1932:02). 

  
O IDORT procurava dizer que a superprodução teria ocorrido 

justamente pela falta de métodos de racionalização ao processo produtivo, 

procurando provar que justamente a falta de equilíbrio na produção foi o fator 

causador do desequilíbrio econômico ocorrido em 1929. 

Insistiam em dizer que a racionalização não causava o desemprego e 

sim as formas mal organizadas de produção  eram as grandes responsáveis pelo 

crescente número de desocupados. 

Conforme Antonacci, somente com os trabalhos desenvolvidos pelo 

IDORT é que se intensificou a otimização no processo produtivo, devido ao 

método utilizado que elaborava um estudo “científico” sobre qualquer processo de 

produção a fim de esmiuçar os detalhes de cada uma de suas fases procurando 

apontar possíveis alterações a serem efetuadas, visando a otimização da 

produção tanto do ponto de vista da agilidade, quanto do ponto de vista da 

quantidade e qualidade. 

Este trabalho de convencimento entre o empresariado paulista e os 

operários seria necessário pois, o que estava em jogo nesta ocasião, segundo o 

IDORT, eram os interesses gerais e não os particulares. 

Como detentor do saber científico, o IDORT passava a possuir o poder 

de determinar sob quais perspectivas seria possível produzir, ou mesmo de que 

maneira uma sociedade poderia se organizar para obter melhores resultados, 

inclusive com relação às questões políticas. 
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1.4- A expressão das divergências entre o governo e o empresariado paulista 

no discurso idortiano. 

 

Apesar do seu pouco tempo de existência verificamos que, em 1933, o 

discurso do IDORT migrou rapidamente para a sociedade política, quando lançou 

um artigo comentando sobre a necessidade de uma Constituição para o país. 

Neste procuravam apontar para onde deveríamos seguir a partir da utilização dos 

critérios científicos. 

 

“A nova Constituição, que fixará a estrutura da organização 
definitiva do país, estabelecendo os deveres, delimitando os 
direitos e as regalias dos cidadãos brasileiros, traz consigo a 
máxima responsabilidade, porque ela assentará os trilhos que 
nos conduzirão sem desvios daqui por diante para os destinos 
que nos traçar. O trabalho a que se entregam os constituintes 
brasileiros é imensamente complexo, e, por isso mesmo, é 
daqueles que exigem critério científico para sua acertada 
execução, durante a qual múltiplos problemas de natureza 
política, econômica e social surgirão desafiando inteligências 
para sua única solução verdadeira” (Revista IDORT, nº 23, 
novembro/1933:241). 
 

Neste artigo intitulado “Rumo à Constituição” o IDORT, aos poucos, 

desfazia seu discurso “altruísta” e demonstrava que a preocupação dos 

empresários extrapolava a dimensão das fábricas, focando no político institucional 

os seus mais profundos anseios. 

Ao longo deste discurso, as “fórmulas” para se obter um país equilibrado 

e racional nos moldes idortianos, eram passo a passo esmiuçadas. 

 

“A igualdade absoluta não existe, é um valor imaginário. Numa 
grande plantação de café, não se encontram duas árvores 
iguais embora todas sejam igualmente tratadas ou tenham 
igualdade de “direitos”. Assim também, os frutos de uma 
mesma árvore não são absolutamente iguais. Que diremos dos 
homens, organismos superiores bem mais complicados do que 
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um fruto de árvore. Que diríamos das coletividades formadas 
por homens?” (Idem, idem:242). 

 

Este trecho do discurso nos mostra que, de alguma forma não se 

deveria defender na Constituição de 1934 valores que, segundo o IDORT, 

pudessem extrapolar os limites da condição de igualdade “naturalmente” postos 

nas sociedades. 21 

É no interior desta dinâmica que se configura o perfil ideológico deste 

instituto, pois ao mesmo tempo em que procura afastar de si a possibilidade de 

identificação das suas ações com atitudes políticas, utiliza-se de um discurso de 

aparente neutralidade.  

Mesmo buscando justificativas de sua fundação em raízes que 

remontam à crise de 1929, aos poucos deixava escapar qual era o seu ideal de 

nação. Não se tratava apenas de racionalizar o que se produzia, mas também de  

pretender determinar as formas do “fazer social”. 

A título de exemplificar quais eram as propostas idortianas que visavam 

atingir um ideal de nação, recorreremos aos trechos mais marcantes de um artigo 

publicado em março de 1936 intitulado: “Perspectivas Ilimitadas”, que havia sido 

publicado no jornal O Estado de São Paulo em 22/02/36 e reproduzido em março 

num exemplar da Revista IDORT.  

Em menos de dois meses após a publicação do Decreto Federal que 

considerava o IDORT como Instituto de interesse público, este viria a manifestar 

publicamente suas críticas e sugestões políticas. 

O desabafo dos idortianos revelava uma profunda insatisfação com a 

condução do processo político brasileiro. Este artigo em seu início manteve um 

tom de cumplicidade e cordialidade com o governo de Vargas: 

 

“Éramos um povo em torpor tropical, entregue antes de 1930, a 
um tutor nacional e a vinte e um tutores estaduais, os quais sem 
consulta a nós decidiam todos os assuntos políticos e davam 

                                                 
21 A este respeito existem obras clássicas que dão conta de explicar o modelo que transfere da 
natureza para a sociedade as formas de sobrevivência, como é o caso das propostas positivistas 
desenvolvidas por Comte. 
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solução a todos os nossos problemas” (Revista IDORT, nº7, 
março/1936: 50). 
 

A crítica “ácida” ao governo dos coronéis deixava transparecer em suas 

entrelinhas certo conforto político, verificado após 1930, entretanto conforme o 

artigo avança verificamos certo tom de acusação à política de Vargas: 

 

“Mas quem resolve sobre os destinos da Inglaterra são os 
próprios ingleses. E por isso são homens na mais lata acepção 
da palavra, homens com noção de responsabilidade, com 
reflexão, homens que raciocinam por si. Não admitem tutores. 
Não são uma nação de acólitos cuja função é dizer amém. Eles 
próprios resolvem o destino da nação, sem tutela nem curatela. 
Não devemos também admitir tutores no Brasil.”.(Revista IDORT, 
nº 7, março/1936:50). 
 

Neste trecho o torna-se direto: ao mesmo tempo em que elogia a 

realidade política da Inglaterra, demonstra insatisfação com a realidade política no 

Brasil, acusando o governo atual de tutelar as ações dos indivíduos o que, aliás, 

colocava o governo de Vargas na mesma condição dos governos oligárquicos 

remontando à República Velha, conforme verificamos no primeiro trecho 

apresentado. 

Na finalização deste artigo, os idortianos apontam as falhas graves que 

impedem o desenvolvimento pleno (econômico, político e social) do país e 

conseqüentemente de seus cidadãos, indicando um programa para solucionar 

estes problemas: 

 

“Eis o programa para o Brasil, no momento atual Transformemos 
as 1500 municipalidades brasileiras em poderes culturais, 
principalmente incumbidos da extinção do analfabetismo, da 
disseminação à educação física e mental, e em alguns anos 
seremos uma potência rival da Inglaterra, do Japão, dos Estados 
Unidos, da França ou da Alemanha. Imaginemos que todas as 
1500 municipalidades brasileiras decretam a extinção do 
analfabetismo em seus respectivos territórios. Imaginemos que 
fundem estádios, piscinas, palestras, cursos de conferências 
cívicas e tudo mais quanto é necessário par fazer a saúde e a 
educação mental de cada um dos 45 milhões de brasileiros. 
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Teremos realizado o maior fato da história nacional. Teremos 
arquitetado uma pujante nacionalidade nova no mundo. Porque 
todo homem vale pelo seu vigor físico e preparo mental. E a 
nação vale na proporção do valor em conjunto de seus cidadãos” 
(Revista IDORT, nº7, março/1936:51). 
 

Notem bem, o discurso inicialmente parece elogiar Vargas por ter-nos 

tirado da tutela das oligarquias, em seguida procede num tom desafiador: “Não 

devemos também admitir tutores no Brasil”, nesta ocasião do discurso, vale 

lembrar que após 1935 devido à Intentona Comunista, o governo de Vargas 

passou a limitar o direito de manifestações individuais, restringindo garantias 

consagradas na Constituição de 1934.22 

O fato curioso deste discurso é que lançava um programa que pretendia 

se estender por todo o Brasil, parecendo tratar-se de um discurso político em 

vésperas de eleição.  

Torna-se, portanto, fundamental nos lembrarmos que Armando de Salles 

Oliveira, presidente de honra e fundador do IDORT, lançou sua candidatura à 

presidência da República ainda em 1936.  

É fato também que não conseguiu concorrer ao pleito devido ao exílio  

que fora condenado. Entretanto, como houve o lançamento de sua candidatura e 

um acirramento neste sentido, este discurso deve ser compreendido, segundo 

nossa análise, como uma crítica ao governo de Vargas a um apoio “velado” a seu 

presidente de honra.  Desta forma, resta-nos afirmar não existir nenhuma 

neutralidade nas ações e nos discursos idortianos. 

O IDORT constituiu-se enquanto grupo que polarizava as relações de 

poder com o governo desde sua fase inicial, procurando atrair para si a 

responsabilidade sobre o social conforme verificamos logo em sua primeira 

edição, onde anunciava seus pressupostos e interesses no artigo intitulado: “O 

que somos”. 

                                                 
22 A este respeito podemos consultar diversas obras que tratam de explicar o enrijecimento do 
poder no governo de Vargas após a Intentona Comunista de 1935, por exemplo: Amaral, Azevedo. 
“O Estado autoritário e a realidade nacional”, Rio de Janeiro, José Olympio, 1938; Fonseca, Pedro 
César Dutra. “Vargas: o capitalismo em Construção”, São Paulo, Brasiliense, 1999; D’Araujo, Maria 
Celina. “O Estado Novo”, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2000. 
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“Em resumo, pode-se dizer que o Instituto de Organização 
Racional do Trabalho é uma sociedade de estudos e ação, 
votada imediatamente, ao melhor aproveitamento de todo esforço 
humano empregado em qualquer das múltiplas manifestações da 
atividade moderna, não só na indústria, mas também no comércio 
e na agricultura, na administração pública, na própria ciência e no 
trabalho intelectual, em tudo, enfim, onde a arte de fazer e de 
administrar tenha de se fazer sentir” (Revista IDORT, nº1, 
janeiro/1932:1). 
 

 
Estas são as primeiras palavras vindas a público no sentido de “enunciar” 

e não apenas “anunciar” suas pretensões. Até a seqüência das ações que seriam 

desencadeadas, “não só na indústria, mas também no comércio e na agricultura, 

na administração pública, na própria ciência e no trabalho intelectual”, deixava 

transparecer seus interesses23.  

Embora não possamos afirmar que estas palavras iniciais prenunciavam o 

que viria depois, o fato é que coincidentemente ou não, foi exatamente nesta 

seqüência que o IDORT  construiu sua hegemonia.  

Observamos que seu trabalho inicial, de fato, se dera na racionalização 

dos serviços nas indústrias (o que englobou o comércio e também a agricultura), 

depois foi a vez da racionalização dos serviços públicos. 

Restava ao Instituto enveredar diretamente na questão política, o que não 

ficava evidente neste primeiro número da revista, mas é possível ser observado a 

partir das ações dos membros fundadores do IDORT24.  

A expressão do ideário político dos idortianos, ou seja, a proposta 

política que empresários tinham para a nação, está personificada tanto nas ações 

                                                 
23 O IDORT iniciou seus trabalhos de racionalização na indústria o que refletiu na atividade 
comercial. Logo depois, iniciou a RAGE – Reorganização da Administração dos Serviços Públicos 
e em seguida conquistou adeptos da área da medicina, contemplando toda a “intelectualidade” 
daquele período. 
24 Op. cit. ANTONACCI. A autora reforça a idéia da participação do IDORT na sociedade política: 
“Esta participação, nas esferas de decisão governamentais e na dotação orçamentária estadual, 
permite dimensionar o IDORT, desde então como agência de grupos no poder, integrando um 
projeto político de racionalização de toda a vida civil. Perspectiva que se reforça na transferência 
de expressivos nomes de seus quadros diretores para cargos e mandatos no Governo e nas 
Constituintes” p.182). 
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quanto nos discursos de seus sócios fundadores, particularmente nos de seu 

idealizador Aldo de Azevedo, diretor de uma fábrica de tecidos, como muitos 

outros administradores da época, pensava em adotar um método para o 

desenvolvimento produtivo com a finalidade de sanar os problemas econômicos 

decorrentes da crise de 1929. Durante a década de 20, Aldo Azevedo tomara 

contato com o Instituto de Genebra que procurava espalhar pelo mundo a 

racionalização do trabalho. Após tornar-se sócio deste Instituto, trouxe estas idéias 

para o Brasil saindo à procura de adeptos que o ajudaram a criar o que veio a se 

denominar IDORT.  

Conforme mencionamos anteriormente, esta agremiação congregava 

inicialmente 92 sócios fundadores, mas com o passar do tempo o número foi 

ampliado para 423 (1935), devido à aceitação dos serviços de racionalização, 

atingindo extensa quantidade de sócios em vários estados brasileiros25. 

Os sócios decidiam sobre todos os assuntos relacionados às questões 

internas de organização do IDORT e também sobre as propostas para as futuras 

ações que o Instituto empreenderia. 

Nas assembléias os sócios fundadores é que decidiam sobre a 

formação das Comissões de trabalho idortianas. Tudo era bem organizado, havia 

a categoria de sócios fundadores e de sócios individuais, ambos possuindo os 

mesmos direitos. A diferença estava relacionada apenas à quantidade de revistas 

que cada categoria poderia receber, sendo que os individuais recebiam um 

número menor (Revista IDORT, nº 7, junho/1932:8). 

Seus sócios eram também pessoas que opinavam sobre a vida pública 

e que faziam propostas para a organização do governo, tendo muitos deles 

participado ativamente em instâncias de decisão política como no caso da 

Constituinte de 1934, na  qual, através de sua interferência na administração 

pública, conseguiram introduzir vários artigos de seu interesse. 

 

                                                 
25 O IDORT convidava empresários e políticos influentes a fim de que fizessem parte do Instituto, 
permitia e incentivava também a participação de operários, jornalistas, médicos, estudantes, 
advogados, promovendo debates em associações  visando divulgar os serviços de racionalização 
e ampliar o número de leitores de suas revistas. 
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1.5 – O IDORT na racionalização dos serviços públicos 
 

Em agosto de 1933 o IDORT sugere que se deveria  pensar sobre a 

racionalização dos serviços públicos no Brasil espelhando-se na experiência norte 

americana que estava se tornando um exemplo para outros países que 

atravessavam a crise econômica. 

A fim de conhecer de perto esta experiência o IDORT havia enviado, no 

ano anterior, um de seus representantes aos Estados Unidos para verificar como 

haviam operado o processo de racionalização dos serviços públicos.  

 

“Considerando os recentes esforços, muito notáveis, feitos 
em vista de aumentar a eficiência da administração pública 
nos Estados Unidos e em outros países, parece chegado o 
tempo em que é útil estabelecer uma instituição internacional 
de troca de informações e experiências. Na presente hora de 
depressão econômica, a própria indústria insiste cada vez 
mais em que a administração pública se submeta a uma cura 
de racionalização, análoga à que conseguiu aumentar 
recentemente a eficiência, eliminar o desperdício e reduzir o 
preço de custo nas empresas industriais. Embora o instituto 
tenha sido fundado em primeiro lugar, para servir à indústria, 
parece, contudo, absolutamente conveniente que estenda os 
seus esforços à administração pública, a fim de obter e 
divulgar informações acerca dos métodos de racionalização 
na administração pública e seus resultados mais notáveis nos 
diferentes países” (Revista IDORT, nº 20, agosto/1933:169/ 
170). 

 

Conforme se observa deste documento, o Instituto expressa os 

interesses da indústria em relação à administração pública26, colocando 

claramente a questão da falta de racionalidade desta administração em nosso país 

e a impossibilidade em atender às demandas já postas pelos setores que se 

                                                 
26 A princípio o IDORT iniciou a racionalização da Administração Pública do estado de São Paulo 
viabilizada por Armando de Salles Oliveira quando cumpriu o mandato de Interventor Federal do 
Estado de São Paulo. Porém, em 1936 quando Vargas tornou o IDORT de interesse público 
nacional, foi que suas ações se concretizaram por meio da realização de serviços para a 
Admiinistração federal. 
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colocavam como os produtivos, conforme ocorreu ainda em 1934 quando o 

IDORT passou a racionalizar os serviços públicos do Estado de São Paulo. 
 A idéia de “cura” para os males da administração pública nos remete à 

percepção de que a máquina burocrática que deveria mediar a relação entre as 

demandas sociais e os poderes decisórios, que em princípio as viabilizaria, seria 

um organismo doente, incapaz portanto, de cumprir esta sua função social. 

Observa-se ainda que o instituto era prudente em relação à esta questão, pois não 

deveria ser nada interessante para eles se antagonizar com o governo ou 

melindrar integrantes desta burocracia. Daí considerarem ser ”conveniente 

estender os esforços à administração pública”. Anunciam até mesmo a criação de 

uma divisão especial que se encarregaria de “oferecer” os métodos para tal 

empreitada, em um claro esforço para tornar a máquina burocrática mais racional 

e/ou produtiva.  

Esta colocação nos remete à questão das relações entre o Estado e a 

burguesia industrial. De fato, se considerarmos que este empresariado deveria 

estar introduzindo técnicas e procedimentos a cujas demandas o Estado não 

estava acostumado ou preparado para responder, seus embates nesta direção 

deveriam ser de toda ordem. Nota-se aqui que os ideólogos do IDORT 

consideravam que os problemas da máquina burocrática eram de ordem técnica. 

Ao eximir-se de analisar o burocratismo que perpassa a administração pública no 

país deixando de lado as questões de ordem política e a função social que esta 

condição cumpre, tais autores demonstram os limites inclusive do arcabouço 

teórico que os norteia27. Os métodos para a racionalização dos serviços públicos 

não implicariam em aperfeiçoar máquinas e sim eliminar o tempo gasto com a 

burocracia, padronizando ofícios, memorandos, recrutando o pessoal de acordo 

com os métodos “racionais” da tecnopsicologia do trabalho, e principalmente 

agilizando os serviços em apenas duas repartições. 

 

“Divisão do Governo do estado em 2 grupos de repartições: um 
de natureza política, abrangendo a interventoria, Departamento 
de Administração Municipal e Secretarias da Justiça, Educação e 

                                                 
27 A este respeito ler Weber. 
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Saúde Pública, outro de natureza técnica, compreendendo as 
Secretarias da Fazenda e do tesouro, da Viação e Obras 
Públicas e da Agricultura, Indústria e Comércio”. (Revista IDORT, 
nº 34, outubro/1934:223). 

 

Desta forma, o IDORT reorganizava de maneira ampla para então 

pormenorizar cada uma das Secretarias, levando em consideração suas 

necessidades, todas elencadas de acordo com os estudos racionais do IDORT. 

Em relação à criação de uma divisão específica para a realização desta 

tarefa, observa-se que a estrutura organizacional do IDORT ficara fortalecida após 

os diversos serviços de racionalização em empresas privadas, podendo então  

estender com segurança a racionalização para a administração pública, 

principalmente nesta ocasião em que estavam ocorrendo diversas mudanças 

políticas no país, como por exemplo a reorganização do Estado. Por outro lado, 

racionalizar os serviços públicos federais, nesta ocasião, seria uma tarefa difícil de 

conseguir devido à centralização política e também aos problemas entre São 

Paulo e o governo de Vargas. 

É sabido que a Revolução Constitucionalista de 1932 havia contado 

com o apoio de intelectuais paulistas, dentre outros, e desta forma sendo o IDORT 

um Instituto paulista cujos fundadores eram pessoas notórias no meio empresarial 

e levando em consideração que estas figuras tinham, de certa forma, apoiado esta 

Revolução, seria motivo suficiente para não haver acordo entre o Governo Federal 

e o Instituto. 

 

“O IDORT, mesmo à revelia de sua Diretoria, participou dos 
acontecimentos... Foi o caso que, tendo a milícia M.M.D.C. 
necessidade de alugar na cidade um prédio amplo, onde 
pudesse instalar seus serviços, foi sugerido que se aproveitasse 
a velha casa da rua Brigadeiro Tobias, então pertencente ao 
Instituto do Café. Era presidente deste o nosso saudoso 
companheiro Cesário Coimbra, então convidado pelo interventor 
Pedro de Toledo. Não opôs ele a menor dificuldade à 
implementação da idéia: apenas sugeriu que, para regularização 
da cessão, fosse esta feita a uma entidade que tivesse existência 
legal no País e sugeriu logo o IDORT, a quem ele já estava 
intimamente ligado. (...) Outra forma pela qual o IDORT 
participou do glorioso movimento foi o ter-se tornado sua 
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secretaria uma sucursal do serviço de assistência às vítimas e 
aos exilados, que passara a funcionar em outubro de 1932, 
depois de cessadas as operações bélicas. Num desvão de 
arquivo de nossa sede, até ainda há pouco se encontrava o 
fichário ou parte do fichário que servira nessa oportunidade” 
(Revista Comemorativa IDORT, 1961:17). 

 

O envolvimento do Instituto na Revolução Constitucionalista, talvez não 

tivesse ficado explícito aos olhos do Governo Federal, mas o IDORT representava 

um grupo de empresários paulistas e isso poderia dificultar o trâmite das 

negociações, mesmo tendo trazido para o Brasil o exemplo dos bons resultados 

realizados nos Estados Unidos, e ainda que defendesse a racionalização como 

proposta para a melhoria de toda a sociedade. 

Pensando nas etapas de um estudo científico o IDORT propôs-se a 

criar duas “Divisões”, não especificamente para a administração pública e sim 

para os trabalhos em geral, conforme salientamos anteriormente. 

Com exceção da organização financeira a 1ª Divisão, como sabemos, 

administrava os trabalhos desenvolvidos pelo IDORT, primeiramente em 

empresas privadas e a partir de 1934 também no interior da administração pública 

do Estado de São Paulo. 

Porém estendê-lo à administração Federal demoraria mais tempo, pois 

os acontecimentos dos anos seguintes à Revolução de 1932 que envolveram o 

Governo Federal e os representantes de São Paulo não apontavam para uma 

conciliação, e por esta razão talvez os serviços de um Instituto paulista não 

interessassem ao governo. 

 

“A situação de São Paulo complica-se. Algumas semanas atrás, 
eu recebi, por diversas procedências, avisos sobre a 
desorganização militar de São Paulo, sobre o reatamento das 
conspirações, sobre o amparo aos oficiais reformados 
administrativamente para continuar a preparação militar do povo 
etc.Hoje, procurou-me Osvaldo, para comunicar-me a chegada 
de Macedo Soares (José Eduardo), que depois de preso por 
Valdomiro, fora por este chamado e viera com proposta de 
Valdomiro para que o Osvaldo o apoiasse para ele manter-se em 
São Paulo, que ele apoiaria o Osvaldo em qualquer 
eventualidade, pois confiava mais nele do que em mim, e que eu 
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era um homem gasto etc. (...) À noite, o general Valdomiro avisa-
me que recebeu manifestações do MMDC e dos estudantes” 
(DIÁRIO DE VARGAS,1995, v. I:24). 

 

Neste documento o presidente Vargas expõe suas preocupações com 

os problemas que vinha enfrentando em São Paulo. Mesmo com o fim da 

Revolução Constitucionalista o Movimento MMDC continuava a se manifestar. São 

Paulo queria autonomia política e quem estava à frente da interventoria paulista 

era Valdomiro Lima, um general gaúcho ligado à Vargas por laços de parentesco. 

Embora ocupasse o cargo por tempo determinado, até que fosse escolhido um 

paulista, Valdomiro insistia em permanecer no poder, e esta atitude aumentava as 

rivalidades locais contra o Governo Federal (GOMES, 1980:244). 

Entretanto em 22 de janeiro de 1933, Vargas convocou Valdomiro a 

comparecer ao palácio a fim de esclarecer sobre os boatos que despertaram sua 

desconfiança, ou seja, por que havia detido Macedo Soares, e por que queria 

aproximar-se de Osvaldo Aranha? 

Obteve em resposta que havia sido em troca de apoio, pois pretendia 

permanecer no governo como interventor até que a situação melhorasse. Vargas 

considerou satisfatórias suas explicações e nomeou-o interventor do Estado de 

São Paulo até que um interventor paulista fosse eleito (DIÁRIO DE 

VARGAS,1995, v.I:181). 

Todo este episódio demonstrava que São Paulo ainda não teria 

conseguido se livrar do autoritarismo de Vargas, o que contribuiu para o 

agravamento da crise. 

Diante do agravamento dessa crise o presidente solicitou às entidades de classe 

que apresentassem algumas indicações de nomes para o cargo de interventor 

paulista.Foram elaboradas listas onde constavam indicações de candidatos a este 

cargo e o nome que se repetisse em todas, ou pelo menos na maioria das cinco 

listas, teria a indicação para assumir a interventoria (GOMES,1980:271-274). O 

candidato que apareceu em todas elas foi Armando de Salles Oliveira, presidente 

de honra do IDORT que se tornou interventor de São Paulo em 1933 reacendendo 

as esperanças do Instituto em racionalizar os serviços públicos. Este, uma vez 
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empossado assinou, em 25 de janeiro de 1934, um decreto considerando que a 

partir daquela ocasião o IDORT passaria a ser de utilidade pública. 

 

“Considerando que o Instituto de Organização Racional do 
Trabalho (I.D. O. R. T.) tem prestado ao meio social relevantes 
serviços na divulgação dos princípios que regem a racionalização 
do trabalho, e na execução de serviços de racionalização da 
produção industrial e na administração de empresas particulares; 
Considerando que a administração pública também é suscetível 
de ser racionalizada em seus serviços, tanto administrativos 
como industriais, para maior eficiência e economia: 
Decreta: 
Art. 1 - É considerada instituição de utilidade pública o Instituto de 
Organização Racional do Trabalho, de São Paulo (I.D.O.R.T.) 
(COLETÂNEA  LEX,1934: 38-39). 

 

Armando de Salles Oliveira, presidente de honra do IDORT, então na 

qualidade de governador do Estado, iniciava assim a participação deste instituto 

na administração dos serviços públicos. 

O trabalho de técnicos no governo do Estado não era novidade. Aliás, era 

uma prática existente desde fins do século XIX, porém a novidade nesta situação 

é que o IDORT representava interesses de empresários que pretendiam ditar 

regras não só para o desenvolvimento do setor produtivo ou da administração 

pública, como também para a vida social, ou seja, para o setor público em geral. 

Além do que, nesta ocasião, não seriam mais engenheiros autônomos que 

dirigiriam os serviços de racionalização e sim os membros do IDORT, liderados 

por um de seus mais ativos representantes que, ao mesmo tempo, estava à frente 

do executivo estadual.  

Conforme o documento abaixo, a postura do IDORT de restringir-se às 

questões de ordem técnica, voltada apenas para a agilização da máquina 

burocrática, não se confirma.  Observa-se que, embora eivada de intenções 

aparentemente apenas organizacionais, burocráticas e técnicas, suas ações 

poderiam levar ao controle desta mesma máquina, e, daí, a interferência política 

que permitiria a este instituto interferir no desenvolvimento geral da sociedade. 

Conforme os dizeres do documento: 
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“dada a organização em funcionamento, segundo certas 
normas constitucionais, legais e regulamentares, verificar-se-á 
como reagem na prática essas normas(...) Quer-se saber o que 
produziram em usos, praxes, costumes os artigos de lei e 
regulamento, isto é, como esses artigos por sua natureza 
breves, sumários, condensados, se desdobraram na realidade 
de funções, por natureza extensas e contínuas, móbeis e vivas. 
Entretanto não se deve exagerar o alcance do serviço, que nos 
é cometido. (...) Para ai a ação do I.D.O.R.T. não nos compete 
estudar lei e regulamentos novos. Indicadas as falhas de 
execução dos vigentes, aos órgãos  do governo caberá 
proceder da melhor forma que sua sabedoria indicar” (Revista 
IDORT, nº 26, fevereiro/1934:26). 

 

Ora, ao analisar as falhas nos trâmites burocráticos que, em realidade, 

constituem o fluxo decisório da administração pública, ou seja, os canais por onde 

fluem as decisões políticas que intervirão na dinâmica social, este organismo não 

necessitaria de estudar as leis e regulamentos novos, pois tratariam de 

reorganizar as repartições a fim de oferecer um bom andamento aos serviços de 

cada uma delas.  Mas o IDORT de fato, como demonstra neste documento, 

verificou as possíveis “falhas” da lei que de alguma forma pretendiam “consertar”. 

A investigação que o IDORT pretendia efetuar não era, portanto, somente com 

relação aos problemas administrativos, mas sim entender se os artigos da lei eram 

capazes de criar costumes, práticas e também indicar ao governo as falhas 

encontradas na legislação para que fossem corrigidas. 

Por que o Instituto queria identificar as possíveis falhas da lei? Qual o 

propósito desta investigação? O IDORT não possuía o poder de criar leis a 

instância criadora de leis seja num Governo Estadual ou Federal, é a Assembléia 

Legislativa. Desta forma, podemos inferir que esse interesse em conhecer a 

aplicabilidade das leis, talvez tivesse um outro sentido. Tratava-se, portanto, de 

um projeto cujo interesse estava voltado ao “político-Institucional”. Traduzia-se 

assim a meta de definir as “linhas gerais da administração paulista”.  

Se esta era mais uma proposta dos idortianos, podemos considerar que o 

Instituto alcançara seus intentos e agora fazia parte do governo, a partir da 
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implementação de um plano que viesse resolver os entraves da administração 

pública do Estado de São Paulo. 

Inicia-se desta forma, o projeto de participação do IDORT na sociedade 

política inicialmente focado no Estado de São Paulo. 

A “razão”, a técnica e a ciência vencem e isso só foi possível porque tem 

à frente, no caso de São Paulo, um interventor idortiano que não colocava 

obstáculos aos serviços de racionalização do IDORT, justamente por concordar 

com estas decisões, pois, relembrando, era seu presidente de honra. Desta forma, 

o IDORT passou a oferecer suas pesquisas para o desenvolvimento de projetos 

que procuravam, por meio da racionalização, otimizar preços e reduzir custos 

propondo-se a atuar contra o burocratismo. Embora defendendo interesses 

empresariais não possuía vinculação partidária, o que facilitou a aproximação com 

alguns governos estaduais e posteriormente com o governo federal. 

Durante os dois anos em que vigorou a RAGE – Reorganização 

Administrativa do Estado de São Paulo, os idortianos puderam conhecer cada 

detalhe do funcionamento dos “bastidores do poder”. Seu prestígio chegou às 

raias do Governo Federal que em 1936 por meio de um decreto assinado pelo 

presidente Vargas, conquistava o direito de racionalizar os serviços públicos 

federais28, conforme comentários no artigo intitulado: “Padronização”. Em pouco 

espaço de tempo atingia patamares jamais imaginados por uma outra agremiação 

qualquer.  

 

“O decreto do Sr. Getúlio Vargas, n.532, de 31 de dezembro 
último, instituindo o serviço de padronização do material de 
expediente nas repartições federais é o primeiro e grande passo 
dado, na esfera do governo da República, no caminho da 
racionalização” (Revista IDORT, nº 50, fevereiro/1936:27). 
 

Podemos admitir que o IDORT, a esta altura, já despontava como 

liderança hegemônica enquanto fração de classe. Sua proximidade com o governo 

                                                 
28  O IDORT criou primeiramente o serviço SAP (Seleção e Aperfeiçoamento de Pessoal) a fim de 
recrutar trabalhadores para funções públicas no Estado de São Paulo, depois que o Governo 
Federal decretou que o IDORT  era de interesse público Federal houve a criação do DASP em 
1938, conforme analisaremos no terceiro capítulo. (pp. 202-207). Op. cit. Antonacci. 
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do Estado de São Paulo e com o Governo Federal lhe atestava também o caráter 

de liderança à frente dos serviços de racionalização. 

 

“O uso sistemático da razão completada pelo contingente de 
métodos e conhecimentos científicos acumulados, sua aplicação 
às atividades do homem, eis os objetivos primaciais da 
Racionalização” (Revista IDORT, nº 44, agosto/1935:170). 

 
Como salientavam neste artigo, as atividades humanas quaisquer que 

fossem eram alvos certeiros deste Instituto. O método de racionalização propunha 

um total controle sobre as atividades humanas, por esta razão consideramos que 

seus interesses extrapolavam o sentido restrito ao qual se destinava este Instituto 

em seus discursos iniciais, que enfatizavam a necessidade de racionalização dos 

serviços em indústrias visando otimizar a produção. Não era só isso o que 

interessava aos defensores da classe empresarial, pelo alcance de suas ações 

registramos o teor de seus “investimentos políticos” e sua capacidade aglutinadora 

em torno de seus ideais.  

Uma vez no governo federal, sob o manto da racionalização, o Instituto 

vai abrigar áreas de interesses diversos como a medicina e questões domésticas. 

Criou ainda escolas técnicas preparatórias para filhos de operários, ampliando 

assim seu leque de atuação. 

 

1.6 – Ser Moderno: diversificar e propagandear 
 

Como vimos, a princípio o IDORT prontificou-se em racionalizar os 

serviços em empresas privadas, porém, com o passar dos anos demonstrou nítido 

interesse nas ações políticas.  

Uma vez na administração publica, o Instituto atuou oferecendo serviços 

de racionalização da vida doméstica, da educação, em projetos para agilização do 

atendimento em consultas médicas, buscando exemplos em outros países cujo 

procedimento havia sido eficaz, para então transformá-los em padrão. 

Com relação à vida doméstica, o Instituto buscou exemplo na 

racionalização adotada na Suécia sugerindo, através de suas revistas, que fossem 
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aplicadas no Brasil. Tais métodos divulgados inicialmente no Boletim do Comitê 

Nacional Belga de Organização Científica de 1935, publicados também na Revista 

IDORT onde demonstram que consideravam importante a racionalização dos 

trabalhos domésticos. Um trecho do documento revela a preocupação em 

racionalizar as tarefas do lar partindo de duas etapas, a primeira seria a 

distribuição de deveres (plano de trabalho) e a segunda seria a disposição do 

mobiliário da cozinha, desta forma as donas – de – casa teriam mais facilidades e 

ganhariam tempo em seus afazeres. 

 
“Em muitos lugares, os trabalhos caseiros são determinados pela 
rotina. O espírito moderno de investigação e racionalização não 
entrou aí. Uma atividade de importância primordial na economia 
social está entregue a pessoal não especializado. A dona de 
casa tem trabalho insano, enquanto que a ciência e a técnica 
moderna poder-lhe-iam tornar mais fáceis seus afazeres.” 
(Revista IDORT:1936,  nº 52, abril, p. 78) 

 

A cozinha passa a ser racionalizada, cursos são criados, livros são 

publicados a fim de tornar os trabalhos domésticos eficientes. 

 
“Na América e no Norte da Europa, o trabalho doméstico se 
elevou ao nível de uma profissão. Não somente o ensino de 
trabalhos domésticos faz parte do programa das escolas, como 
há ainda muitos cursos superiores para aquelas que desejam 
especializar-se. A universidade de Aarhus (Dinamarca) abrirá, 
dentro em breve, sua faculdade de economia (domestica).”(Idem, 
idem, p. 79) 

 

Mais uma vez, o Instituto traz novidades dos EUA e de países europeus a 

fim de conquistar a confiança de setores da sociedade, mais precisamente da 

classe burguesa. 

 Embora não seja objeto de nossa pesquisa, vale a pena ressaltar que não 

encontramos estudos que demonstrem a influência destes preceitos no 

desenvolvimento da disciplina de Educação Doméstica, ministrada nas escolas 

brasileiras acompanhando os projetos modernizantes que são implementados nos 

centros considerados de excelência educacional a partir da década de 30 no país. 

No entanto, pessoas que estudaram neste tipo de escola rememoram os preceitos  
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modernizantes e racionais que eram ministrados nesta disciplina. Organizar a 

casa de acordo com estes preceitos permitiria tranqüilidade no lar. 

 

Também se preocuparam em projetar cozinhas “inteligentes” e, para 

tanto, a pesquisa para criação de mobiliário doméstico passou a ser preocupação 

de alguns engenheiros.Tais propostas haviam provocado mudanças nas cozinhas 

da Bélgica, daí, seguindo o modelo, incentivavam o desenvolvimento de projetos 

nesta área no Brasil. 

 

Em 1938, já sob o Estado Novo, o IDORT lançou a “Jornada contra o 

Desperdício”, em todo o Estado de São Paulo, iniciando uma ampla campanha de 

conscientização veiculada pela imprensa cujo objetivo era educar a sociedade 

paulista de maneira geral, propondo a racionalização de diversas atividades 

sociais visando economia de tempo, de espaço e de energia vital.(TENCA:1987) 

 

As imagens que reproduziremos a seguir foram extraídas do trabalho de 

Álvaro Tenca e revelam o quanto o IDORT  procurou interferir nos costumes e 

práxis, não circunscritos apenas ao ambiente de trabalho. A vida fora das fábricas 

interessava da mesma maneira aos idortianos. O “bem-estar” deveria ser atingido 

por meio da disciplina constante, do cerceamento de atitudes que não 

concorressem para a felicidade. 

 

Ao trabalhador também faziam seu apelo pedindo que observasse a 

ocupação do espaço utilizado no assento dos bondes evitando atitudes 

“incivilizadas”. 
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Revista IDORT, 1938 (outubro/ novembro/dezembro), p. 229.   
 

No cartaz acima verificamos a tentativa de incentivar, não só a 

convivência, mas a possibilidade de ocupação de espaço, segundo os critérios 

idortianos. 

Já na imagem a seguir, o cartaz revela outro aspecto que auxiliaria na 

economia de tempo e de energia física. O IDORT aconselhava os trabalhadores a 

saírem mais cedo de suas casas a fim de não desperdiçarem sua energia 

correndo atrás das conduções. 
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Revista IDORT, 1938 (outubro/novembro/dezembro). p. 225.  
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No próximo cartaz, verificamos a tentativa de educar hábitos cotidianos. 

Alertava também sobre a perda de tempo em conversas desnecessárias. 

 

 

  
 

 

Revista IDORT, 1938 (outubro/novembro/dezembro), p. 266. 
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Cartazes como estes, que apresentamos, foram espalhados em pontos 

estratégicos da cidade de São Paulo, assim como em outras cidades do Estado, 

com a finalidade de demonstrar as conseqüências da má conduta. A Secretaria de 

Agricultura aliou-se a esta Jornada garantindo que todo o Estado participasse. 

 

“A Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de 
São Paulo deu desde logo o seu apoio à “Jornada Contra o 
Desperdício”, prontificando-se a prestar sua colaboração na 
qualidade de órgão oficial a que estão afeitos todos os assuntos 
da produção do Estado”  (Revista IDORT, nº82-83 e 84,out./ nov. 
e dez. 1938: 222). 

  

Contando com o apoio de uma das mais importantes Secretarias do 

Estado, o IDORT não encontrou dificuldade em levar a todas as cidades paulistas 

a campanha que também não deixou de fora a preocupação com a taxa de 

mortalidade infantil, propondo uma verdadeira cruzada pró - infância (Idem, idem, 

1938:234). 

 Esta “Jornada” encerrou-se com um banquete de comemoração em que 

os sócios fundadores festejaram junto aos patrocinadores, aproveitando a ocasião 

para fazerem um apelo contra a “luta-de-classes”. Nesta ocasião o empresário e 

fundador do IDORT, Roberto Simonsen discursou propondo a conciliação entre os 

distintos setores da sociedade a fim de que os conflitos dessem lugar aos 

interesses nacionais. 

 
 

“As lutas de classes só podem existir entre nós pela implantação 
descabida de doutrinas exóticas. Diferenciações extremadas só se 
justificam em países atuados por fatores profundamente diversos 
daqueles que agem entre nós. Os campos para várias atividades 
são aqui ilimitados e as poucas energias de que dispomos estão 
pedindo aliança e harmonia e nunca uma injustificada 
contraposição” (Revista IDORT, nº 85, fevereiro/1939:49-50). 

 

Este discurso procurava mostrar que  as “doutrinas exóticas” pregavam o 

conflito, pois do contrário não haveria razão para descontentamentos e muito 
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menos para conflitos entre as distintas classes sociais. Nesta mesma ocasião, 

Roberto Mange responsável pela 2ª divisão apresentou seu interesse pelo ensino 

profissionalizante considerando que a indústria carecia de mão-de-obra 

qualificada, conforme fora rememorado na revista comemorativa dos 30 anos de 

IDORT. 

 

“Visando melhor adaptação da mão-de-obra às atividades 
manufatureiras foi estabelecido, após entendimento com a 
Federação das Indústrias, o projeto para a criação de um instituto 
de Seleção e Aperfeiçoamento do pessoal da Indústria, achando-
se esse projeto em estudos pela Federação. O plano baseava-se 
na colaboração das empresas para manter um serviço central de 
seleção e aperfeiçoamento do operariado, medida essa que 
permite realizar o objetivo em moldes racionais e uniformes, em 
regime econômico” (Revista Comemorativa IDORT,1961: 25). 

 

O ideário racionalista apresentado pelo instituto se manifestava inclusive 

nos discursos que seus integrantes faziam em cada lugar público que se 

apresentavam. Por ocasião da criação da Escola Livre de Sociologia e Política, 

que também teve como um de seus fundadores Roberto Simonsen, esta postura 

se evidencia claramente. 29 

 
 “Falta em nosso aparelhamento de estudos superiores, além de 
organizações universitárias sólidas (grifo do autor), um centro 
de cultura político-social apto a inspirar interesse pelo bem 
coletivo, a estabelecer a ligação do homem com o meio, a 
incentivar pesquisas sobre as condições de existência e os 
problemas vitais de nossas populações, a formar personalidades 
capazes de colaborar, eficaz e conscientemente, na direção da 
vida social (...) Sim, pois que essa foi a finalidade precípua de 
nossa escola: fomentar a criação de verdadeiras elites (grifo do 
autor) administrativas” (PICHELI,1997:14-15). 

 

A intenção da criação de uma escola superior era formar elites dirigentes 

preparadas para comandar no futuro. Em contraposição o IDORT fornecia as 

                                                 
29 PICHELI, op. cit.,capítulo I. Roberto Simonsen, foi um dos membros fundadores do CIESP, 
FIESP, IDORT e também da Escola Livre de Sociologia e Política, possuía um ideal de sociedade 
que explicitou em seu discurso em comemoração da fundação desta Escola.  
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bases para a formação de operários dóceis que obedeceriam às regras impostas 

pela nova ordem racional (IDEM, idem: 6). 

Outro aspecto abordado pelos idortianos relacionava-se à medicina. Em 

palestra proferida à Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo pelo Dr. 

Moacyr E. Álvaro, presidente do IDORT em 1937, foram apresentados os 

princípios da racionalização e seus benefícios para a medicina. Nessa palestra é 

relembrado como se dera a fundação deste Instituto, as dificuldades encontradas 

para prosseguir com os trabalhos de racionalização e finalmente a vitória do 

Instituto sobre aqueles que não acreditavam neste sistema. Observa-se que o 

IDORT sentia a necessidade de aproximar-se da comunidade médica e neste 

sentido declarava o Dr.Moacyr E. Álvaro um de seus representantes: 

 
“Manifesta-se ainda no convite que agora fazemos aos sócios 
desta douta corporação para que freqüentem as reuniões do 
nosso Conselho Consultivo, hoje verdadeiro centro de debates 
sobre assuntos de ‘racionalização’. Desse contato que 
estabelecemos com a sociedade de Medicina e Cirurgia de São 
Paulo muito esperamos e agora, ao retribuirmos a visita para nos 
muito honrosa do seu presidente, o professor Flamiro Fávero, 
que a nosso convite foi conhecer o I.D.O.R.T. , fazemos votos 
para que a cooperação ora encetada traga para a classe médica 
e para o IDORT o proveito almejado. Como penhor de que 
alcançaremos a nossa meta temos a presença na direção desta 
Sociedade do professor Fávero, espírito lúcido, que além das 
qualidades conhecidas de todos nós, tem a de ‘acreditar’ na 
organização científica do trabalho, sendo mesmo um ardoroso 
defensor dos princípios esposados pelo I.D.OR.T. ao qual presta 
relevantes serviços pelos ensinamentos que dá nesse sentido da 
cátedra que tão brilhantemente ocupa” (Revista IDORT, nº 65, 
maio/ 1937:109). 

 

Médicos sanitaristas como A. C. Pacheco e Silva, que trabalhava para o 

governo provisório e que também era  Neuro-psiquiatra do Aero-Club de São 

Paulo, se filiaram fazendo parte da seção idortiana responsável pela “Higiene do 

trabalho”. Suas atividade junto ao instituto só declinaram após tornar-se deputado 

federal (ANTONACCI,1993:182.). 

Estes dois médicos apontados como defensores dos ideais idortianos, 

levaram para a área da medicina o conhecimento da racionalização e suas formas 
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de aplicação. O Dr. A.C. Pacheco e Silva  defendeu  que se fizessem exames 

médicos apurados nos aviadores se evitariam acidentes causados por possíveis 

tipos de desvio (Revista IDORT, nº 29, maio/1937:116). O IDORT procurou 

demonstrar até mesmo qual seria a posição adequada a um oftalmologista no 

momento de uma consulta, e como deveria sentar-se o paciente a fim de evitar o 

desperdício de tempo, sempre buscando otimizar o trabalho em relação ao tempo 

gasto e conseguir mais adeptos à causa da racionalização. 

Convencer a todos da importância da racionalização foi atividade 

constante do IDORT. Racionalizar significava agir com a razão, a partir de 

propostas científicas e, portanto, neutras, conforme o pensamento de seus sócios. 

O Instituto continuou tentando convencer outras categorias profissionais sempre 

utilizando o discurso da eficiência e da cooperação. Procurava com isso expandir 

os conhecimentos sobre a racionalização e a possibilidade de aplicá-la em 

qualquer outra área. Essa atitude demonstra a influência que o Instituto exercia 

entre as diversas categorias profissionais que aos poucos se aproximavam dos 

ideais de racionalização.  

As ações dos fundadores do IDORT demonstraram seu nítido interesse 

em racionalizar a sociedade em seus mais diversos setores. Este projeto foi 

inovador por criar um campo de poder em torno de um Instituto idealizador de um 

projeto de sociedade que aos poucos se assemelhou aos projetos do governo 

como veremos no capítulo seguinte. 
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Capítulo 2  

 

O IDORT na sociedade política nacional 
 

Neste capítulo interpretamos as discussões e os encaminhamentos que 

envolveram os membros do IDORT durante sua participação na Constituinte de 

1934. 

 Por tratar-se de uma Constituição onde foram discutidos problemas políticos 

e sociais e devido aos membros do IDORT estarem preocupados com esta 

mesma questão, consideramos que apenas os projetos de lei aprovados nesta 

Constituição e elaborados pelos idortianos diretamente relacionados à 

organização da “estrutura do governo” (forma de funcionamento) e às formas de 

“gestão do trabalho”, assim como a “questão social” serão abordados a fim de 

explicitarmos o projeto deste Instituto.  

Embora tenhamos focado a atenção aos projetos do IDORT, não nos 

furtamos à discussão em torno de outros projetos também presentes nesta 

Constituinte, reconhecendo  os interesses de outras instituições e partidos 

voltados aos interesses agrários, comerciais e trabalhistas dentre tantos outros 

que dividiram espaço nesta nova Carta. 

Ressaltamos também a ausência de coesão no interior da Bancada Paulista, 

no que diz respeito aos representantes dos empregadores e dos empregados. 

Outro aspecto importante que demonstra a atuação dos idortianos é a participação 

de alguns de seus sócios nos Conselhos Técnicos, criados com a finalidade de 

interferirem junto a alguns Ministérios propondo encaminhamentos relevantes 

principalmente para a economia do país. Analisaremos ainda a importância da 

atuação de J.C. de Macedo Soares, idortiano à frente do Ministério das Relações 

Exteriores, assim como sua atuação como Constituinte e membro da Bancada 

Paulista. 

A opção por estes temas deve-se à busca de respostas às problemáticas 

iniciais deste trabalho, voltadas a compreender a maneira pela qual o IDORT se 
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notabilizou na sociedade civil e também na sociedade política evidenciando quais 

foram seus objetivos em face desta dinâmica. 

Consideramos que, a partir do momento em que membros de um Instituto 

privado procuram levar suas propostas para a Constituição com o objetivo de se 

tornarem Leis, revela-se o interesse de garantir que seus projetos pudessem se 

realizar, pelo menos no que diz respeito ao cumprimento da lei. 

Mesmo havendo consenso para que projetos do IDORT fossem acatados, 

como foi o caso da racionalização em indústrias privadas, ainda havia a 

contrapartida, pois as leis trabalhistas estavam ainda em fase de criação e o setor 

urbano de produção em fase de expansão. Esta reorganização na economia e 

também na forma de condução da política governamental havia despertado o 

interesse dos idortianos que atuavam inclusive em outras entidades defensoras 

aos interesses dos industriais, muitas delas criadas no decorrer dos anos de 

192030. 

Por esta razão, investigar os “passos” de alguns dos membros do IDORT, 

envolvidos nos interesses políticos se constitui em uma de nossas problemáticas, 
mesmo porque este Instituto não se limitou a participar de projetos localizados na 

sociedade civil, partiram para a luta  política a fim de consolidar sua hegemonia 

enquanto fração de classe burguesa.  

                                                 
30 As instituições criadas em defesa dos interesses dos industriais, desde o início do século XX até 
os anos de 1930, possuíam, algumas delas, caráter conservador em relação aos direitos 
trabalhistas, quanto a isso Warren Dean observou , inclusive o estilo de vida de alguns industriais, 
como o do  Conde Matarazzo que apoiou Mussolini e recebeu até condecoração por contribuir 
financeiramente com o Partido Fascista, chegando a fundar uma “filial” no Brasil recebendo apoio 
de  Crespi, (outro industrial do ramo têxtil), porém, este partido    acabou não tendo sucesso. Estes 
industriais, assim como Roberto Simonsen e Horácio Lafer, dentre outros participaram ativamente 
das atividades desenvolvidas pelo CIESP, embora não houvesse consenso quanto à condição 
legal dos direitos dos trabalhadores. Jorge Street, industrial do ramo têxtil, propunha a ampliação 
das Leis Trabalhistas, ainda na década de 20, mas não conseguiu o apoio de seus pares se 
juntando a eles em algumas ocasiões como a que definiu a liberdade para o turno diário nas 
fábricas, que ficaria a critério do empregador contrariando o que os sindicatos reivindicavam que 
era o turno de oito horas diárias.  Este autor aprofunda a discussão sobre as seguintes 
agremiações: CIFTSP – Centro das Indústrias de Fiação e Tecelagem de São Paulo, que mais 
tarde passou a ser o SPITESP – Sindicato Patronal das Indústrias Têxteis do Estado de São 
Paulo; JCSP – Junta Comercial de São Paulo; CIESP, da qual participaram ativamente: Matarazzo, 
Simonsen, Lafer, Crespi e outros. Cada uma destas instituições possuía uma determinada função 
política. Ver: DEAN, Warren. A industrialização de São Paulo – 1880 a 1945. São Paulo: DIFEL, 
1971. 
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2.1- A Bancada Paulista na Constituinte de 1934 
 
 

Os anseios por uma nova Constituição haviam levado os paulistas a se 

organizarem numa batalha perdida contra o Governo de Vargas em 1932. Apesar 

da derrota, conseguiram desestabilizar os governos dos interventores nomeados 

por Vargas em São Paulo, e também impor um ritmo para os trabalhos da 

Constituinte nomeando uma “Chapa Única”31 composta pelo PD – Partido 

Democrático (simpático à SRB - Sociedade Rural Brasileira), pelo PRP – Partido 

Republicano Paulista e pela Federação dos Voluntários, pretendiam por meio 

desta Chapa representar os mais diversos interesses existentes neste Estado. 

Os trabalhos que levaram à formação da Bancada Paulista tiveram início 

em 1933, procurando concentrar interesses políticos, até então antagônicos. Havia 

que se unificar os interesses dos agraristas, dos industriais, dos trabalhadores, 

dos comerciantes e da Igreja Católica (cujo principal interesse era impedir a 

criação do divórcio e manter o ensino religioso nas escolas). 

Apesar da dificuldade para chegar a um consenso diante do impasse, a 

Bancada conseguiu se compor considerando os principais anseios de cada grupo 

a fim de levá-los  para a discussão com as demais Bancadas na Assembléia 

Nacional Constituinte. 

                                                 
31 Alguns dos nomes que compuseram a Chapa Única, aparecem em mais de uma instituição dada 
sua múltipla participação em setores diferenciados, o que lhes conferiu maior legitimidade  junto  à 
Bancada. A “Chapa Única” embora tivesse esse nome, estava subdividida e representava os 
interesses das seguintes instituições: PRP - Partido Republicano Paulista (membros: Abelardo 
Vergueiro César, Cincinato C. Braga,  João Domingues  Sampaio, Jorge Americano, José  de 
Alcântara Machado, Mario Whateley e Oscar Rodrigues Alves); PD – Partido Democrático (A 
Carlos de Abreu Sodré,  Carlos de Morais Andrade, Henrique S. Bayma, J.J. Cardoso de Melo 
Neto);  Federação dos Voluntários (A Carlos de Abreu Sodré, Carlos de Morais Andrade, Carlota 
Pereira de Queirós, Cincinato C. Braga, Jorge Americano, José  de Alcântara Machado, Jsé de 
Almeida Camargo, T. Monteiro de Barros Filho e  Waldomiro Silveira); LEC – Liga Eleitoral Católica 
( José de Alcântara Machado, José Carlos de Macedo Soares, Manuel Hipólito do Rego, Plínio 
Correia de Oliveira e Rafael de ª Sampaio Vida); ACSP – Associação Comercial de São Paulo ( A 
A Barros Penteado, Carlota Pereira de Queirós, Cincinato C. Braga, José de Alcântara 
Machado,José Carlos de Macedo Soares, J.J. Cardoso de Melo Neto, José Manuel de Azevedo 
Marques, José Ulpiano Pinto de Sousa). GOMES, op. cit. p. 274. 
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Os industriais junto aos  profissionais liberais organizaram-se enquanto 

Bancada Patronal, assim como  o PSB – Partido Socialista Brasileiro, 

representante dos trabalhadores e ainda o Partido da Lavoura, cujo principal 

interesse era defender uma política econômica para os  cafeicultores32 (GOMES, 

1980). 

Até este momento, apesar das explícitas divergências de interesses 

políticos, os paulistas conseguiram derrubar dois interventores federais nomeados 

por Vargas. O primeiro deles, João Alberto (tenente) que fora destituído em 

decorrência da Revolução Constitucionalista de 1932. O segundo foi Waldomiro 

Lima (general), nomeado enquanto se aguardava a indicação para um novo 

interventor quando se daria a transição exigida pelos paulistas, porém se 

envolvera em questões políticas que abreviaram sua permanência. Ao chegar em 

São Paulo aproximou-se do Partido da Lavoura na tentativa de ganhar a confiança 

dos cafeicultores que enfrentavam a crise de 1930, que se agravara com a 

Revolução Constitucionalista de 1932. Esta aproximação resultou em sérios 

problemas políticos em relação aos outros segmentos sociais, porque durante sua 

gestão exigia que as leis trabalhistas fossem cumpridas como a que restringia o 

horário de trabalho a oito horas diárias, o que resvalava nos interesses dos 

industriais. Por outro lado, exigia a sindicalização dos operários nos termos do 

Ministério do Trabalho, ou seja, os sindicatos deveriam se curvar ao Estado e essa 

era uma questão que dividia o operariado, sendo assim para forçar os sindicatos, 

Waldomiro Lima acabou com as organizações que se recusaram a seguir as 

ordens oficiais. Desta feita, o presidente Vargas o substituiu por Daltro Filho, que 

governou por menos de um mês até que o processo contra a empresa de Roberto 

Simonsen fosse resolvido sem maiores implicações33. Obtido o nome de Armando 

de Salles Oliveira, indicado por várias entidades de classe de São Paulo, Daltro 

                                                 
32 Os representantes patronais eram: Alexandre Siciliano Júnior, Roberto Simonsen e Horácio Lafer 
(idortianos), junto a eles Ranulfo Pinheiro representava os profissionais liberais. Os trabalhadores 
foram representados por Zoroastro Gouveia, Guaracy Silveira e Lacerda Werneck. Outros dois 
idortianos que também se associaram à Bancada foram: Dr. A. C. Pacheco e Silva e José Carlos 
de Macedo Soares. O Partido da Lavoura contou com os seguintes representantes: Antonio Covelo 
e Lino de Morais Leme. 
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Filho lhe passou o cargo restabelecendo a ordem política entre São Paulo e o 

Governo federal.34 (Idem, idem). 

Observa-se neste impasse que a correlação de forças no interior da 

burguesia tendia a se alterar significativamente, pelo menos em São Paulo. De um 

lado os agraristas e seu projeto primordial em defesa da cafeicultura seguido da 

defesa dos demais produtos agrícolas, interesses estes que se chocavam com os 

projetos dos industriais que, dentre outras questões, pretendiam fortalecer a 

defesa das indústrias consideradas “naturais” e “artificiais”, ou seja, as que 

necessitavam de importação de matéria – prima, tema aprofundado por Simonsen 

na Constituinte.  

Nesta questão das importações de matérias primas as discussões 

assumiam maior vulto, pois os agraristas eram contra a proteção das indústrias 

que consumissem produtos importados, pois consideravam um empecilho ao 

desenvolvimento da lavoura nacional e buscavam, a todo custo impedir a 

aprovação de qualquer política em defesa destas indústrias ditas “artificiais”35. 

Este era um dos problemas a ser enfrentado pelos industriais neste 

momento de reorganização do Estado e de disputa pela hegemonia de poder na 

condução do processo político. A Bancada Paulista pretendia demarcar sua 

presença de forma unida em torno de um ideal comum, embora  a situação fosse 

bastante complexa. Conforme MENDONÇA, as disputas entre as organizações 

rurais existentes na sociedade civil, ainda durante a República Velha36, encontram 

cenário propício durante a reorganização do Estado em Vargas.  

                                                                                                                                                     
33 Nesta ocasião corria na justiça um processo contra a Murrey & Simonsen, empresa de Roberto 
Simonsen acusada de cometer desvio de dinheiro do Instituto do Café em negociações realizadas 
com a Inglaterra. 
34 A este respeito ler: GOMES (org.), Ângela M. de Castro. Regionalismo e Centralização Política -  
Partidos e Constituintes nos Anos 30 Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1980. 
35 Essa discussão encontra-se detalhada em DINIZ, Eli. Empresário, Estado e Capitalismo no 
Brasil: 1930-1945. 
36 As organizações rurais ao longo da República Velha tornaram-se fortalecidas dada sua estreita 
relação com o Ministério da Agricultura, órgão público chefiado por representantes rurais destas 
organizações da sociedade civil (SNA - Sociedade Nacional de Agricultura, SRB- Sociedade Rural 
Brasileira, SPA- Sociedade Paulista de Agricultura), que uma vez loteadas na Secretaria Estadual 
de Agricultura e no Ministério da Agricultura, conduziam as políticas voltadas aos interesses rurais. 
A respeito das disputas entre as distintas organizações agrárias brasileiras, ler MENDONÇA, Sonia 
Regina de. Estado e Classe Dominante Agrária no Brasil Pós – 30. Relatório Final de Pesquisa do 
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É no interior destas disputas que ocorrem tanto no setor agrário quanto no 

industrial e entre ambos, que o projeto de hegemonia idortiana se coloca. Neste 

sentido, demonstrar a composição da Bancada Paulista torna-se crucial para 

entendermos a atuação dos idortianos frente a esta Bancada. 

Os deputados classistas que não compuseram forças com a Chapa Única 

embora fizessem parte igualmente da Bancada Paulista, foram representados da 

seguinte maneira. Pelo segmento patronal: Horácio Lafer, Roberto Simonsen e 

Alexandre Siciliano Júnior. Pelo segmento dos profissionais liberais: Ranulfo 

Pinheiro Lima. Pelos trabalhadores: Zoroastro Gouveia, Guaraci Silveira e Lacerda 

Wernec (pelo Partido Socialista Brasileiro). O Partido da Lavoura foi representado 

por Antonio Covelo e Lino de Morais Leme (em defesa principalmente dos 

cafeicultores). (GOMES, 1980). 

Os idortianos atuavam como representantes da classe patronal e talvez 

por isso não tenham se  apresentado como defensores dos interesses “neutros” 

deste Instituto. As discussões encaminhadas deveriam demonstrar coesão 

evitando expor as mazelas paulistanas diante das demais Bancadas.  

 

“Na primeira reunião de Armando de Sales com a Chapa Única e 
os deputados classistas, firma-se o interesse dos representantes 
paulistas na Constituinte em colaborar com o novo interventor e 
também com o próprio chefe do Governo Provisório. A 
representação deveria atuar com moderação, transigência, 
cooperação e, quando necessário, severa firmeza. Na verdade, 
Armando de Sales buscará, em todos os momentos, orientar a 
intervenção política da bancada da Chapa Única, realizando 
reuniões sistemáticas com os constituintes e acompanhando de 
perto a evolução dos grandes temas em debate” (Idem, idem, p. 
300). 
 

Nesta nova Constituição as discussões sobre os problemas de ordem 

social, principalmente aqueles relacionados aos direitos trabalhistas, foram 

monopolizadas pelos idortianos, assim como a discussão acerca das indústrias 

“artificiais”, a questão do crédito rural, o protecionismo relacionado às importações 

                                                                                                                                                     
CNPq. Setembro de 1997, 200 p. e, da mesma autora: Estado, classe dominante agrária e 
nacionalização das políticas agrícolas no Brasil (1930-1945). 
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e exportações, todas de grande porte e interesse de todas as Bancadas 

participantes desta Constituinte. 

Os detalhes pertinentes a essas discussões serão trabalhados em item 

específico sobre a participação dos idortianos na Assembléia Nacional 

Constituinte. 

 
2.2- Rumo à Constituição 
 

O IDORT durante os dois anos em que havia se estruturado para atuar 

em indústrias, deixou transparecer um profundo interesse pelas questões 

governamentais, tanto é que enviou alguns de seus representantes aos EUA a fim 

de  compreender como os métodos de racionalização estavam sendo aplicados 

nos serviços públicos. 

Entendiam que a racionalização devesse ser aplicada aos mais variados 

setores da sociedade, inclusive aos serviços públicos e à política, conforme 

mencionamos no capítulo anterior. 

Apesar de não deixar transparecer seu interesse político, o IDORT passou 

a se preocupar em se especializar  no entendimento dos problemas da política 

nacional, tanto é que  vários de seus membros passaram a fazer parte dos 

poderes Executivo em 1933, com a nomeação de Armando e Salles Oliveira para 

a interventoria de São Paulo e Legislativo desde a organização da primeira 

Constituição de Vargas promulgada em 1934. Além disso, promoveram estudos 

para resolver os problemas administrativos dos serviços públicos por meio das 

RAGE’s (Reorganização Administrativa do Governo do Estado) – como 

comentamos – primeiramente em São Paulo e depois em outros estados. 

Seguiram adiante empunhando a bandeira da racionalização em defesa 

dos ideais nacionais, se intitulando como “altruístas” e pretendendo a todo custo 

modificar as relações sociais no Brasil, conforme divulgavam em suas revistas de 

alcance nacional. Além do mais, as representações que faziam de si mesmos  

permitiram a construção de uma imagem forte, que traduzia segurança e equilíbrio 

diante da busca para solucionar quaisquer problemas  administrativos e de 

produção. 
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Apesar destas conquistas, alguns idortianos se licenciaram de suas 

atividades lançando –se na política governamental, mas afinal o que pretendiam  

participando da elaboração da Constituição de 1934? 

Levamos em consideração que os interesses que resultaram em leis 

constitucionais não foram somente elaboradas pelos idortianos, vários outros 

deputados constituintes participaram ativamente na construção de propostas à  

serem seguidas por todos os brasileiros, cada um dos Estados enviou sua 

Bancada a fim de garantir, por meio da Lei, que seus interesses econômicos, 

sociais e políticos, fizessem parte desta nova Carta.37 

Naquela ocasião, o Brasil atravessava um momento de reconstrução de 

princípios políticos, e profundas transformações econômicas que passariam a 

reger a “nação” indicando os rumos que deveriam ser tomados dali em diante. 

A ausência de uma Constituição havia levado o Brasil a uma Revolução 

em 1932, o que nos faz pensar na importância deste documento legal para o 

devido ordenamento político que deveria se aplicar ao Brasil. 

Qual seria, para os idortianos, a  importância em participar da elaboração 

deste documento? Alguns autores indicam caminhos para pensarmos a respeito, 

assim como os documentos produzidos pelo IDORT que nos revelam  algumas 

pistas.  

Para tanto, expressa, no documento que originou o subtítulo deste 

capítulo: Rumo à Constituição, os fundamentos de sua ideologia, como uma 

fórmula para se redigir a nova Carta, visando colocar o Brasil no rumo do 

desenvolvimento, como queriam. Conforme se observa no documento abaixo, 

sugerem uma fórmula de Descartes para ser aplicada pelos Constituintes: 

 

“Há evidências que, de tão vistas, deixam de ser percebidas pelos 
homens. Não será excessivo focaliza-las nesta oportunidade. 
Lembremos, primeiramente, os quatro pontos que definem o 
método de análise-síntese de Descartes: 
1º Não aceitar como verdade nada que não seja conhecido, 
evidentemente, como tal; 
2º Dividir as dificuldades em tantas parcelas quantas seja possível; 

                                                 
37 Silva, Hélio. 1934- A Constituinte, Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1969. 
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3º Conduzir ordenadamente os pensamentos, indo por graos do 
simples ao complexo; 
4º Proceder a desdobramentos tão completos e a revisões tão 
gerais que estejamos certos de nada ter omitido 
Por outro lado, tratando-se da criação do código fundamental de 
nossa nacionalidade, em que o conceito de igualdade deve figurar, 
não seria descabido recordar que a Natureza fonte de todos os 
nossos conhecimentos e de nós mesmos, nos mostra que a 
igualdade é muito relativa, que só se pode existir quanto aos 
direitos, sendo contrário à própria natureza, senão impossível, 
torna-la absoluta e obrigatória no que se refere à capacidade, à 
atividade, à produtividade e, portanto, quanto às regalias de cada 
um, sejam indivíduos, corporações ou grandes coletividades, como 
os Estados da Federação” (Revista IDORT, nº 23, 
novembro/1933:241-242). 

 

Este artigo possuía o caráter de divulgação dos ideais idortianos, que se 

traduziam no interesse pela manutenção dos privilégios até então reservados a 

alguns. 

Seguir os passos “cartesianos” traria luz àqueles que imbuídos da razão 

científica fariam a justiça triunfar, conforme vimos, nada de regalias aos 

“desiguais”, pois a igualdade não existia nem no “Reino da Natureza”, quanto mais 

entre os seres humanos dotados de razão e consciência, segundo os 

pressupostos idortianos. Não se tratava, portanto, de considerar a desigualdade 

como fruto das injustiças sociais decorrentes da apropriação privada da produção 

coletiva, conforme afirmavam as organizações partidárias que defendiam os 

interesses dos trabalhadores, baseadas nos preceitos desenvolvidos por Marx. 

Mas, ao mesmo tempo, necessitavam reafirmar sua neutralidade, e assim, mais 

uma vez, recorrem ao preceito de que a ciência “neutra” determinaria o que seria 

melhor para todos. 

Por trás do discurso de neutralidade, os idortianos procuravam tornar sua 

ideologia burguesa aceitável como “natural”, e suas propostas dentro do 

Parlamento como sábias, pois delineadas pelo critério racional. 

Por esta razão a publicação deste artigo: “Rumo à Constituição” esboça 

uma sensível preocupação com os rumos que seriam tomados após o início da 

Constituinte. 
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O reconhecimento de que uma Constituição pode ser uma prerrogativa da 

classe dominante que nela inculca sua ideologia, pode ser resgatado em Bóbbio 

quando este afirma que: 

 

“ A Constituição é um ponto firme, uma base coerente e racional 
para os titulares do poder político, que visam, mediante ela,  dar 
estabilidade e continuidade à sua concepção da vida associada. 
Com a Constituição são então fixadas múltiplas garantias para 
defesa da ideologia dominante e dos institutos constitucionais 
fundamentais” (BOBBIO,1998: 258). 

 

A documentação, exaustivamente publicada pelos idortianos, corrobora 

com esta afirmação de Bobbio, embora com outra conotação, é evidente. Como o 

consenso na sociedade civil havia sido conquistado, visível até então pela 

quantidade de apoio recebido devido ao sucesso na oferta de cursos aos 

operários, pelos serviços de racionalização em empresas privadas;  restaria agora 

legitimar por meio legal, os “esforços” que o IDORT estava implementando em seu 

projeto racionalizante na sociedade política. 

Industriais que, em sua maioria, visavam o desenvolvimento capitalista e 

o controle sobre os operários que deveriam se comportar como se fossem  os 

“músculos” de um corpo humano, conforme analisamos, restaria agora ao IDORT  

o exercício da hegemonia na sociedade política. 

Caracteriza-se assim o IDORT, como um Instituto que promoveu 

incursões em todas as esferas sociais com o objetivo de propagar sua ideologia, o 

que fora conquistado em pouco tempo e com o aval daqueles que permitiram essa 

ascensão. O controle sobre os operários, a hegemonia na sociedade civil 

conseguida a partir do controle sobre os métodos de racionalização e agora 

“Rumo à Constituição”. 

Nossa historiografia não registra esse momento como um “flagrante”, que 

nos permita observar a burguesia industrial sendo detentora da hegemonia de 

classe38 durante a reconstrução do Estado Brasileiro embora seja possível 

                                                 
38 As interpretações existentes em nossa historiografia são variadas em relação à atuação da 
burguesia industrial no processo de reconstrução do Estado Brasileiro, a exemplo disso 
gostaríamos de indicar a leitura de SILVA, Zélia Lopes. A Domesticação dos trabalhadores 
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verificar que as conquistas da burguesia industrial de fato ocorreram neste 

período. 

Por esta razão nossa análise sobre estas questões busca apoiar-se em 

autores que consideram todo esse percurso político adotado pelos idortianos 

como um exercício de hegemonia de uma fração da classe burguesa. 

Consideramos também o papel social de todos aqueles que por meio de 

um consenso ou mesmo empreendendo, diariamente, lutas contrárias à 

hegemonia de uma fração de classe, evidente neste período da história, 

interferiram no sentido de impedir que tal empreitada burguesa pudesse se 

realizar, porém na “queda de braço” o que conseguimos verificar foi justamente a 

ascensão do IDORT e, conseqüentemente, sua hegemonia tanto por meio do 

consenso conquistado na sociedade civil, quanto por intermédio da coerção legal 

conseguida a partir da elaboração de algumas  leis. 

A definição para este Estado que se erigiu durante o governo de Vargas, 

cuja participação idortiana teve fundamental influência, encontra correspondência 

nas explicações gramscianas: 

 

“Gramsci recupera os conceitos de sociedade civil e sociedade 
política. Porém ele as redefine e ao redefini-las, recria um conceito 
de Estado, que se costuma chamar de Estado Ampliado, uma vez 
que, para o pensador italiano, não é possível trabalhar com uma 
lógica dual para entender o Estado capitalista do século XX. Para 
compreender o Estado enquanto uma relação  é necessário operar 
com uma visão triádica, existindo, para Gramsci, três níveis de 
percepção da sociedade e do Estado: a) a infra-estrutura – que, 
tal como para Marx, consiste no espaço das relações de produção 
e de trabalho, na economia, simplificadamente falando; b) a 
sociedade civil – conjunto dos indivíduos organizados nos 

                                                                                                                                                     
brasileiros nos anos 30. São Paulo: Marco Zero, 1990. (Nesta obra a historiadora comenta as 
linhas historiográficas existentes a este respeito destacando as teses de Weffort, Francisco. O 
Populismo na Política Brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978;  Fausto, Boris. A Revolução de 
1930. São Paulo:Brasiliense, 1975 e Almeida, Maria Hermínia T. Estado e Classes Trabalhadoras 
no Brasil. Tese de Doutoramento:USP, 1978; todas defensoras de que  havia um “vazio de poder” 
durante a década de 30 e que foram os tenentes e o aparato burocrático os responsáveis por  
defenderem a industrialização. Assim como também faz a crítica à versão de Luiz W. Vianna, 
defensor da idéia de “revolução pelo alto”. A autora discorda destas análises nos mostrando que  
havia sim um projeto burguês que inclusive tramitou na Constituinte, linha que também 
defendemos em nosso trabalho, acrescentando aqui, como falamos anteriormente que nossa 
pesquisa se atém ao pensamento gramsciano acerca do Estado Ampliado). 
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chamados aparelhos privados de hegemonia e cerne da 
ação/pressão política consciente, dirigida a obter certos objetivos e, 
finalmente, c) a sociedade política – ou “Estado em sentido 
restrito”, identificado ao que comumente designamos como Estado, 
isto é, o conjunto de visão de Estado ampliado de Gramsci é que 
ele, enquanto relação social engloba tanto a sociedade  civil quanto 
a sociedade política, numa interação permanente.” (MENDONÇA 
In: MATTOS (org.),1998: 20). 
 

Conforme esta definição, o Estado para Gramsci é explicado a partir das 

relações entre sociedade civil e sociedade política, levando em consideração as 

relações econômicas que traduzem a forma de ser deste Estado. 

Observando de perto as relações forjadas pelos idortianos, verificamos 

que sua inserção nessas instâncias, ainda que disfarçada pelos interesses na 

racionalização, favoreceu seu controle em momentos cruciais que redefiniram as 

relações de reconstrução do Estado.  

Conforme analisamos, suas propostas haviam sido implementadas com 

sucesso nas indústrias, os operários recebiam treinamentos, cursos que fizeram 

com que se ajustassem aos atuais padrões de produção. Ao mesmo tempo, os 

industriais haviam adotado os serviços de racionalização de maneira imediata, 

tanto é que passaram a ser solicitados em outros estados brasileiros. 

Agora restava ao IDORT apenas conquistar a hegemonia na sociedade 

política, não de maneira explícita mas procurando não alardear sobre a natureza 

burguesa de seus projetos políticos. Os discursos dos idortianos buscavam um 

consenso, justificando as ações dos capitalistas como sendo ações que defendiam 

os interesses nacionais se estendendo, portanto, ao conjunto da nação. 

Os deputados constituintes pela Bancada Paulista, enquanto se 

preparavam para seguir rumo ao Rio de Janeiro onde assumiriam suas funções de 

legisladores, foram convidados pelo interventor federal Armando de Salles Oliveira 

(presidente de honra do IDORT) para um banquete, onde foram homenageados 

por um discurso cujo interesse principal era minimizar a correlação de forças 

existentes. 

 

“Partindo para a capital do país, levais as mais puras e legítimas 
credenciais de que se possam desvanecer representantes diretos 
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de um povo. Para recolher o vosso pensamento e coordenar a 
vossa ação, escolhestes como líder, sem discrepância o eminente 
professor Alcântara Machado. A escolha revela a identidade de 
vistas e os elevados propósitos com que vos apresentareis na 
grande assembléia. Mais de uma vez  a sua voz eloqüente, 
ressonância da do povo, vibrou em defesa de altos ideais. O seu 
espírito, flexível e resistente como uma fita de aço, dará à nossa 
representação o tom necessário de moderação, de transigência e, 
quando for preciso, de severa firmeza. A minha ambição é que se 
torne a representação paulista o centro de atração e de ação 
construtora, à volta do qual se reúnam os brasileiros aos quais foi 
confiada a obra de nossa reorganização política. Levanto minha 
taça em honra dos constituintes paulistas e da alta aspiração que 
eles vão ajudar a consolidar na suprema lei – a luminosa e fecunda 
unidade moral do Brasil” (OLIVEIRA, 2002: 26-27). 

 

 

Neste documento escrito pelo interventor e compilado em seus “Escritos 

Políticos” é possível identificarmos os anseios desta Bancada que se preparava 

para contribuir com a criação das leis que regeriam o Brasil.  

Levavam consigo a certeza de que os anseios paulistas seriam, de fato, 

os anseios de todo o povo brasileiro, talvez por considerarem que o processo de 

desenvolvimento industrial iniciado neste Estado muito havia contribuído para o 

progresso de maneira geral.  

Ao menos com relação aos idortianos podemos dizer que o papel de 

“intelectuais orgânicos” de uma burguesia industrial estava prestes a se cumprir. 

Defendiam a feitura das leis em nome de sua ideologia. 

 

2.3- A ascensão dos idortianos na Assembléia Nacional Constituinte - 1933-
1934 

Como verificamos anteriormente, os idortianos demonstraram interesses 

em conhecer as leis e sua capacidade de criar “praxes, costumes, hábitos” entre 

os sujeitos atuantes numa sociedade, conforme divulgaram  em um de seus 

documentos, quando convidados a realizar a RAGE – Reorganização 

Administrativa Do Governo do Estado, para São Paulo. 
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Desta forma, caberia à Constituição determinar ao conjunto da sociedade: 

povo, instituições civis, empresas, órgãos públicos existentes, quais os 

procedimentos legais que deveriam ser adotados e respeitados por todos estes 

sujeitos, levando em consideração o limite de suas ações pessoais. 

Diante disso, pretendemos analisar o tipo de interferência realizada pelos 

idortianos durante a elaboração da Constituição de 1934, visto que alguns de seus 

membros tiveram participação ativa nas discussões que precederam à 

promulgação desta Carta. 

               Por este motivo, procuraremos compreender quais necessidades 

motivaram o IDORT a realizar tal empreitada. 

Instaurada a Assembléia Nacional Constituinte em 15 de novembro de 

1933, os trabalhos tiveram início, apesar da “longa espera” para os paulistas que 

protagonizaram a Revolução Constitucionalista de 1932. 

A Bancada Paulista teve participação significativa neste processo 

apresentando maturidade política. (Anais Da Bancada Paulista, 1935). 

Embora o IDORT não tenha vindo a público divulgar os nomes de seus 

sócios que participavam destas atividades, deixava transparecer os interesses que 

os motivavam a participar. No exemplar de novembro de 1933, na matéria “Rumo 

à Constituição”, conforme verificamos trechos anteriormente, destacamos este: 

 

“A evolução ideal dos povos é a que se processa em curva 
ascendendo suavemente, sem saltos e sem choques(...)É portanto 
recomendável que não se introduzam em nossa evolução de povo 
moço, os degraus e dentes de serra das inovações idealistas por 
outras gentes em condições étnicas, mesológicas, econômicas e 
sociais completamente diferentes das nossas, inovações na maioria 
nem ainda suficientemente experimentadas em seus pontos de 
origem.Que na elaboração de nossa Constituição, como em tudo 
que não deve perecer, se empregue o mais possível de observação 
e reflexão de nossas próprias experiências e pouco ou quase nada 
de imaginação” (Revista IDORT, nº 23, novembro/1933: 242-243). 

 

De maneira sutil, o IDORT demonstrava preocupações com a 

preservação dos valores e hierarquias sociais conquistados até então, sendo 

assim, o papel dos Constituintes que fossem defender os interesses por São 
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Paulo, deveria ser o de impedir quaisquer tentativas de subversão da ordem 

estabelecida.  

O critério científico “cartesiano”, segundo o IDORT, deveria nortear os 

rumos da Constituição, só assim as “inovações ideológicas” seriam afastadas e a 

imaginação impedida de romper o cerco da racionalidade. 

Alertava que, a partir de “nossas próprias experiências” é que 

conduziríamos este processo. No entanto, a experiência até então vivida nada 

mais era do que a que restara dos tempos do coronelismo ainda recente na 

memória dos brasileiros, mas que estava sendo rompida apesar dos entraves.  

Esta mensagem aos deputados que elaborariam a nova Carta reforçava 

os interesses de manter o Estado de São Paulo na liderança e o perigo 

representado pelas insurreições populares, que deveriam ser mantidas sob o mais 

absoluto controle. 

 

  “O padrão econômico adotado pela Constituição de 1934 é o 
chamado “padrão social”, rótulo que vem do fato de as 
Constituições que o adotam  marcarem um tipo de Estado 
designado como Estado Social.(...) Caracteriza-se esse padrão, 
especialmente por: atribuir à ordenação econômica uma finalidade 
de justiça, isto é, uma distribuição mais equânime dos resultados, 
de sorte a assegurar a todos condições dignas de vida: manter o 
tipo descentralizado de organização econômica; reconhecer a 
iniciativa privada, mas admitir, ao mesmo tempo a intervenção do 
Estado no domínio econômico, a fim de corrigir abusos” (D’ÁVILA, 
1993:38). 

 

Talvez, recorrendo à explicação de D’Ávila possamos compreender o que 

parece ser uma contradição do IDORT que apesar de manter um presidente de 

honra que se auto definia como liberal, defendia princípios em favor da 

possibilidade de interferência do Estado na economia, uma vez que esta estivesse 

em perigo. Este interesse talvez tenha sido inspirado pelas ações dos norte-

americanos, recém visitados pelos membros do IDORT.  

Contradição maior, pois sequer as ponderações do interventor eram bem 

vindas. Como líder na Assembléia, Alcântara Machado enfrentava acusações por 

parte de membros de outras Bancadas, estes alegavam haver interferência na 
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condução do processo de elaboração dos projetos de Lei por parte de Armando de 

Salles Oliveira, interventor de São Paulo. Diante de tais acusações, procurava 

enfatizar que a Chapa Única possuía autonomia nas questões políticas e sobre 

elas deliberava livremente sem haver nenhuma interferência por parte do 

Interventor, prosseguindo após isso com os trabalhos à frente da Constituinte 

(Anais Da Bancada Paulista, 1935). 

Cada representação regional oferecia à Constituição uma proposta, São 

Paulo como pólo industrial brasileiro possuía uma preocupação “natural” com a 

economia no que tange à indústria, enquanto que os representantes das regiões 

rurais procuravam defender seus princípios e interesses econômicos. 

De acordo com esta proposta, caberia ao IDORT defender que a ordem 

social caminhasse no “compasso” da ordem econômica, conforme salientava seus 

artigos publicados em suas revistas. Procuramos evidenciar cada participação e o 

destaque para os projetos de Lei que vigoraram na Constituição de 1934 através 

da participação dos membros idortianos e empresários nestes trabalhos. 

 

• Participação de Horácio Lafer na Constituinte 
 

Horácio Lafer participava da Primeira Divisão do IDORT como integrante 

da Comissão de Organização de Legislação, junto a José Carlos de Macedo 

Soares, dentre outros.  

Esta 1ª Divisão oferecia serviços de racionalização na área administrativa 

e estava subdivida nas seguintes Comissões: Organização Administrativa, 

Organização de Estatística, Organização de Contabilidade, Organização de 

Compras e Vendas, Organização da Produção, Organização de Padrões e a 

Organização de Legislação da qual faziam parte estes dois Constituintes citados. 

Em discussão com outros deputados Constituintes, quando do preparo do Título 

IV “Da Ordem Econômica e Social”, sobre o Art. 115, Horácio Lafer39 analisa 

                                                 
39 Importante recordar que Horácio Lafer atuou como Ministro da Fazenda do Governo de Vargas 
na década de 50. 
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quais pressupostos deveriam ser levados em conta ao se tratar da questão social 

no Brasil.  

 

“O fator ético, penetrando a atividade da Economia Política, prepara 
a ação social do Estado e dá-lhe um largo campo de projeção. 
Sendo o primeiro postulado da moral e solidariedade humana, o 
Estado deve proteger os fracos, amparar os desvalidos, auxiliar o 
proletariado, exercer, enfim, uma função reparadora das misérias 
da terra. 
Francisco Moura – V. Ex. dá licença para um aparte? O capital, 
no Brasil, nas condições atuais, conforme expôs V. Ex. com o 
brilho de sua cultura, estará disposto a conceder todas as 
vantagens de ordem humana que o trabalhador requer? 
Horácio Lafer – Respondo a V. Ex. em nome das federações 
industriais de São Paulo, com a colaboração de todas as outras 
do Brasil. Em 1928, quando ainda não se falava em legislação 
social, tive a honra  de fazer parte de uma comissão que se dirigiu 
ao então Presidente da República, pedindo-lhe que através do 
líder  da maioria desta Casa, encaminhasse um projeto no qual 
solicitávamos que ao trabalhador nacional fossem concedidas 
assistência médica e hospitalar, proteção à mulher parturiente e 
gestante, e, até aposentadoria. 
(...) Zoroastro Gouveia -  Nas condições em que o orador pediu 
essas medidas, vinham apenas proteger o capitalismo, porque 
todas as providências isoladas de assistência tem como resultado 
o ratinhamento nos salários. 
 Horácio Lafer – (...) Nós queremos a conservação da ordem 
social e econômica. V.Ex. quer a subversão. São critérios 
diversos. 
 Zoroastro Gouveia – Isto é um argumento de V. Ex. para ter, a 

seu favor, simpatia da maioria reacionária” (Anais Da Bancada 

Paulista, 1935). 

 
A discussão ocorria entre representantes dos empregados (Francisco 

Moura e Zoroastro Gouveia) - sendo Zoroastro membro do Partido Socialista 40 e 

participante da Bancada Paulista e  Horácio Lafer representando, como sabemos, 

os interesses dos industriais. Zoroastro Gouveia havia sido filiado ao PD (Partido 

                                                 
40 Zoroastro enfrentava problemas dentro do próprio partido socialista onde travou uma verdadeira 
guerra contra Guaracy Silveira, que havia a pouco ingressado no partido, trazendo consigo 
preceitos religiosos da Igreja Metodista, confundindo religião com política e desta forma 
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Democrático) mas nesta ocasião não mais pertencia a este partido, tornara-se 

socialista (SILVA, 1969: 32-33). Uma de suas contribuições nesta Constituinte foi 

a de defender a elaboração de um Regimento a fim de garantir a obediência aos 

critérios de votação previamente estabelecidos, o que seria incumbência da 

Comissão Constitucional criada com exclusividade para esta ocasião. 

 No referido debate fica clara a intenção de fazer prevalecer os interesses 

empresariais que propunham “amparo” ao trabalhador e uma ação “reparadora” 

aos miseráveis, o que constantemente os representantes dos trabalhadores 

rebateram por entenderem que se tratava de mais uma ardilosa empreitada dos 

capitalistas. 

A idéia de solidariedade aos poucos foi desmascarada pois, segundo 

Zoroastro, os benefícios eram provenientes de um “ratinhamento dos salários”, 

em outras palavras, era o próprio trabalhador quem pagava esta conta e não os 

empresários e tudo isso para viabilizar o sistema e não a “questão social”, como 

entendiam os representantes dos empregados. 

Horácio Lafer insistia em dizer que tais medidas visavam defender a 

ordem social. Esse debate no interior da “Bancada Paulista” revelava a 

inexistência de coesão entre trabalhadores e patrões, e não o interesse por “São 

Paulo Unido”. Os grupos representativos traziam interesses de classe que haviam 

se acirrado desde os conflitos anteriores a 1930. 

O embate ideológico entre os participantes de uma mesma bancada era 

evidente, tornando difícil de esconder as diferenças visíveis entre os 

representantes do “capital” e do “trabalho”, como o IDORT tentava fazer e 

conforme vimos no capítulo anterior. Pois os idortianos  continuavam a seguir a 

“cartilha” de Descartes e, na defesa de seus interesses, tentavam a todo custo 

argumentar que as “doutrinas exóticas” deveriam ser impedidas de violar a 

“legítima” consolidação do capital sobre o trabalho num momento crucial para o 

reordenamento social e econômico do Brasil.  

                                                                                                                                                     
desencadeando discussões que desgastaram os representantes dos trabalhadores (a este respeito 
ver os Anais da Assembléia Nacional Constituinte de 1934, vol. VI p. 170 a 187). 
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Desta forma, podemos compreender as Leis como um dos elementos 

utilizados por uma determinada classe a fim de submeter, sob coerção legal, toda 

a sociedade a um determinado interesse. Compreendemos que governar é 

estabelecer normas, delimitar possibilidades de ações e, sob o poder das leis, 

garantir a manutenção da ordem estabelecida. Sendo assim, a representação 
classista que supostamente mantinha os diferentes interesses de classe na 

Assembléia não se efetivaria, uma vez que os representantes das elites, na 

maioria das vezes, conseguiam implantar leis que favoreciam apenas seus 

interesses. 

Segundo os opositores do “Capital”, nesta Assembléia Constituinte,  

Horácio Lafer a pretexto de garantir a ordem social e econômica, se propõe ao 

papel de defensor da continuidade de um projeto a fim de manter a dominação 

burguesa. 

É certo que não havia apenas paulistas participando desta Constituinte, 

consideramos que o papel das demais Bancadas fosse igualmente importante, 

porém a Bancada Paulista por ser representante de uma região voltada aos 

interesses industriais, era a que mais se manifestava, ainda com reservas em 

relação às garantias trabalhistas devido às greves no final da década anterior. Tal 

postura favorecia aos paulistas (burgueses) o apoio de outras frações de classe e 

de outros Estados. 

Com relação ao Artigo 121 da Constituição de 1934, que pretendia 

estabelecer as condições de trabalho nos campos e nas cidades com vistas a 

proteger o trabalhador, outra discussão acalorada ocorreu entre “patrões” e 

“empregados” e novamente Horácio Lafer esteve envolvido, ponderando sobre 

“justiça e possibilidade”. 

A discussão colocava em pauta o seguro desemprego, motivo para que 

Horácio Lafer proferisse um discurso impedindo que se permitisse a aprovação 

deste projeto. Alegou em seu discurso que os “mal intencionados” não mais 

trabalhariam para viverem desse auxílio, utilizando a exemplo disso o que 

acabara de ocorrer na Inglaterra, que vivenciara uma crise econômica em 

decorrência da aprovação de uma lei semelhante à que pretendiam implantar no 
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Brasil. Na ocasião em que Horácio Lafer argumentava foi interpelado por 

constituintes que defendiam os interesses dos empregados: 

 

“ Vasco de Toledo -  V. Ex. é suspeito para falar a respeito: é o 
maior reacionário dentro desta casa.  
Valdemar Reikdal – O orador está falando como bom burguês... 
Horácio Lafer – Não sou reacionário. Desejo a assistência para 
os trabalhadores; quero o auxílio eficiente aos que trabalham. 
Estou me rebelando é contra a pretensão que aqui surge... 
Valdemar Reikdal – V. Ex. quer defender seus milhares de 
contos. 
Horácio  Lafer  - ... para não levar à falência o instituto cuja 
finalidade é benéfica. A Inglaterra arruinou-se por causa desse 
amparo. Não façamos obra precipitada... 
Valdemar Reikdal – Quer dizer: contrária aos interesses de V. Ex.” 

(Anais Da Bancada Paulista, 1935: 366). 

 

Apesar do exaustivo debate entre os representantes dos empregados41 e 

Horácio Lafer, o auxílio desemprego não foi implantado nessa Constituição, visto 

pela maioria como um incentivo à vadiagem. 

Os deputados patronais, incluindo os idortianos, procuravam participar 

ativamente das discussões que levariam à aprovação de leis em defesa da 

seguridade social. Consideravam seguro não permitir aos trabalhadores garantias 

como essa, principalmente num momento em que a estabilidade de emprego 

estava tão ameaçada.  

Como podemos perceber a racionalização que deveria, em tese 

defendida pelos idortianos, favorecer as relações entre “Trabalho e Capital”, não 

encontrava “eco” entre os deputados classistas que se colocavam como 

representantes dos interesses dos trabalhadores. Para estes, a “tese” defendida 

                                                 
41 SILVA, op. cit. Havia nesta Constituinte, representantes dos empregados de todos os Estados 
brasileiros, não só de São Paulo, a fim de unirem-se em nome dos interesses dos trabalhadores. O 
grupo de representantes lutava pela liberdade sindical, férias anuais, seguro obrigatório contra o 
desemprego, a velhice, a doença, assim como lutavam também em defesa dos direitos das 
gestantes. Exigiam que todos os direitos servissem tanto aos trabalhadores urbanos como também 
aos trabalhadores rurais (pp. 134-135).  
Ler também a este respeito: SOUZA, Célia Aparecida. O IDORT e suas Ações Políticas entre 1931 
e 1937: In: MENDONÇA, Sonia Regina (org.). O Estado Brasileiro: Agências e Agentes. Rio de 
Janeiro: Ed. EdUFF e Vício de Leitura:2005. 
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pelo IDORT de que não havia luta-de-classes no Brasil e sim má intenção de 

defensores de “doutrinas exóticas” alheias à nossa realidade, não se verificava na 

prática e neste sentido procuravam desqualifica-las acaloradamente.  

As propostas seguiam num clima tenso. Imediatamente após essa 

discussão acerca do salário desemprego, ocorreu a discussão pela aprovação ou 

não ao direito de greve, ao que Horácio Lafer se antecipou dizendo que ou se 

empenhavam naquele momento em criarem a “Justiça do Trabalho” ou então  que 

se votasse o direito de greve e esquecessem da “Justiça” 

 

“Art 122 - Para dirimir questões entre empregadores e 
empregados, regidas pela legislação social, fica instituída a Justiça 
do Trabalho, à qual não se aplica o disposto no Capítulo IV do 
Título I. 
        Parágrafo único - A constituição dos Tribunais do Trabalho e 
das Comissões de Conciliação obedecerá sempre ao princípio da 
eleição de membros, metade pelas associações representativas 
dos empregados, e metade pelas dos empregadores, sendo o 
presidente de livre nomeação do Governo, escolhido entre pessoas 
de experiência e notória capacidade moral e intelectual” 
(Constituição Federal  de 1934). 

 

O capítulo IV do Título I tratava do Poder Judiciário e de suas 

deliberações, ou seja, explicitava a maneira pela qual as sentenças seriam 

distribuídas nos Municípios e Estados e de que maneira se poderia exigir 

recursos, enfim estabelecia os trâmites burocráticos competentes a este Poder. 

Prevaleceu, após exaustivo debate, a criação da “Justiça de Trabalho”, 

diante de mais uma vitória da bancada patronal, cuja discussão também fora 

produzida pela classe patronal representada por um idortiano. Na ocasião os 

trabalhadores se impacientaram por considerarem sua presença na Assembléia 

Nacional Constituinte praticamente inútil. 

A título de esclarecimento gostaríamos de ressaltar que esta análise, 

embora enfatize a importância das leis para o convívio social, não pretende 

reduzir o campo da prática social às determinações legais, trata-se apenas de 

reconhecer que na ocasião em que tais medidas foram implementadas, houve de 

 107



fato um interesse por parte de seus defensores em delimitar os direitos 

trabalhistas ao que era por eles considerado “justo” em face do “possível”. 

Outra conquista de Horácio Lafer nesta Constituição foi a criação dos 

Conselhos Técnicos, que atuariam nas seguintes pastas ministeriais: Economia, 

Educação e Saúde, Trabalho e também Defesa: um quarto de técnicos seria 

nomeado pelo governo, sendo assim, “o progresso da técnica ia gerar a 

tecnocracia” 42 (SILVA,1969:125). A soberania da técnica43 seria sedimentada no 

artigo 103 da Constituição: 

 

“Secção III - Dos Conselhos Técnicos 
 
Art. 103 – Cada Ministério será assistido por um ou mais Conselhos 
Técnicos, coordenados, segundo a natureza dos seus trabalhos, 
em Conselhos Gerais, como órgãos consultivos da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 
§1º - A lei ordinária regulará a composição, o funcionamento e a 
competência dos Conselhos Técnicos e dos Conselhos Gerais. 
§2º - Metade, pelo menos, de cada Conselho será composta de 
pessoas especializadas, estranhas aos quadros do funcionalismo 
do respectivo Ministério. 
§3º - Os membros dos Conselhos Técnicos não perceberão 
vencimentos pelo desempenho do cargo, podendo, porém, vencer 
uma diária pelas sessões, a que comparecerem. 
§4º - É vedado a qualquer Ministro tomar deliberação, em matéria 
de sua competência exclusiva, contra o parecer unânime do 
respectivo Conselho” (Anais da Bancada Paulista,1935: 249). 

 

Esta lei determinava que os Ministérios submetessem, previamente, suas 

decisões aos Conselhos Técnicos, ainda que estes apenas possuíssem o poder de 

órgãos consultivos e não deliberativos. Conforme observou um dos Constituintes, o 

deputado Moraes Andrade, o texto votado durante a apresentação dos projetos 

                                                 
42 SILVA, Hélio.1934 a Constituinte. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969. (Este autor 
evidencia a criação do IDORT pelo então interventor paulista Armando de Salles Oliveira, 
considerando que a bancada paulista havia criado a emenda tecnocrática de número 779).  
43 A presença de técnicos e de Conselhos Técnicos na organização política brasileira, não era 
proeza dos idortianos. Os engenheiros possuíam, conforme vimos no capítulo 1, autoridade no 
desenvolvimento de projetos o que ocorria no Brasil desde 1909 com a criação do Ministério de 
Viação e Obras Públicas e também dos Ministérios da Agricultura, Indústria e Comércio. Ver a este 
respeito as seguintes obras: DIAS, José L. de Mattos. Os Engenheiros no Brasil, In: 
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não permitia aos Conselhos o direito de deliberar sobre as decisões ministeriais, 

entretanto quando a Comissão de Redação transcreveu o artigo 103 parágrafo 4 

incorreu num equívoco que transformou estes Conselhos em órgãos deliberativos.  

Desta forma, podemos dizer que a criação destes Conselhos significou um 

ganho para a burguesia industrial principalmente porque que passaria a interferir 

diretamente nos projetos ministeriais num momento em que havia sido suprimido o 

“voto de cabresto”, que anteriormente dimensionava as ações políticas à revelia 

dos que votavam, amparando consideravelmente os projetos dos ruralistas. 

Significou, portanto, uma vitória dos idortianos e defensores da racionalidade a 

pautar as decisões políticas. 

Evidencia-se assim que caso a escolha de deputados, por meio do voto,  

pudesse chegar a interferir em algum grande projeto de interesse dos industriais, 

os Conselhos Técnicos poderiam, de certa forma conduzir mudanças pelo 

Executivo44.  
 

“Em termos políticos, esta elite revelaria um grau de coesão 
significativo, bem como considerável capacidade de organização, 
monopolizando a liderança dos órgãos de classe,  alternando-se 
como representantes da indústria nos conselhos econômicos e 
outros órgãos da burocracia estatal, vale dizer, controlando as vias 
de acesso aos centros de poder” (DINIZ,1978: 35). 

 

Esta autora considera que havia uma articulação entre os industriais e o 

governo capaz de gerar privilégios por meio de suas lideranças que, uma vez, 

                                                                                                                                                     
GOMES,Ângela M. de Castro (org.) Engenheiros e Economistas: novas elites burocráticas, Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1994. 
44 Alguns idortianos participaram de pelo menos dois  Conselhos Técnicos  criados após a 
Constituição de 1934: Conselho Federal de Comércio Exterior (CFCE) e Conselho Técnico de 
Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, dentre os participantes  estava  Roberto 
Simonsen. Um dos fatos interessantes em relação à atuação direta nesses Conselhos refere-se a 
atuação de Gastão Vidigal, banqueiro e tesoureiro do IDORT, que liderou a CEXIN  (Carteira de 
Exportação e Importação do Banco do Brasil) após 1937, impedindo que o Brasil  importasse bens 
de consumo favorecendo, com essa atitude, os produtores brasileiros. O Conselho que Roberto 
Simonsen fazia parte  nessa mesma ocasião influenciava diretamente na CEXIM, órgão em que 
outro idortiano atuava e deliberava sobre as questões das importações e exportações. Esse fato 
nos revela que, apesar da participação de outros interessados, os idortianos conseguiam também 
impor suas necessidades junto a órgãos governamentais por meio dos Conselhos Técnicos. Ver  
DINIZ, op. cit. 
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participando das decisões ministeriais, teriam acesso aos projetos de Lei antes de 

sua aprovação. 

Apesar da autora não se referir ao IDORT e sim à capacidade de 

organização da elite, consideramos que a “elite” industrial estava concentrada 

neste Instituto o que lhe dava “cobertura” para atuar desta maneira tornando-se 

assim liderança dentre as distintas frações de classe que igualmente participavam 

deste “jogo político”. 

A articulação que o IDORT promoveu, ao conclamar que unia interesses 

dos setores industriais aos interesses dos trabalhadores e demais frações de 

classes burguesas tiveram como resultado sua hegemonia frente aos projetos 

vitoriosos resultantes dos embates travados, não só nesta Constituinte, como 

também em outros âmbitos da sociedade civil. O projeto da burguesia industrial 

também se encontra demarcado na obra de Sonia Mendonça: 

 

“A participação da burguesia industrial na defesa e organização de 
seus interesses específicos já vinha se desenvolvendo desde os 
anos 20, tendo como corolário a criação da FIESP (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo) – o mais importante órgão de 
representação dos interesses da classe – em 1928. A partir da 
década de 1930, esse processo foi aprofundado e aprimorado, em 
que pese o papel dos grupos técnicos e políticos nas opções 
executadas pela elite dirigente. Definiu o empresariado industrial 
três frentes básicas para sua atuação: a luta pela participação 
efetiva no aparelho de Estado – em Conselhos Técnicos e 
Comissões; a construção de um discurso próprio que o igualasse às 
demais classes produtoras e, por fim, a elaboração preliminar de 
um verdadeiro programa industrialista” (MENDONÇA,1986: 21). 

 

Conforme atesta Sonia Mendonça, os industriais estavam devidamente 

articulados durante a década de 1930 e este é um ponto  básico para o apoio de 

nossas interpretações. 

Ressaltamos ainda que, apesar da forte presença dos interesses dos 

industriais pelos idortianos nesta Constituinte é certo que não enfrentavam apenas 

os trabalhadores, pois como vimos, as lutas entre produtores rurais e industriais 

ocorriam. A exemplo disso podemos ressaltar a proposta de  Agamenon 

Magalhães, que além de Constituinte também era o Ministro do Trabalho,  em 
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relação à defesa do retorno à produção agrária como recurso produtivo para o país 

em vista da crise mundial. Essa discussão surgiu devido aos problemas relativos 

às dificuldades em relação à exportação, ao que Horácio Lafer argumentou 

contrariamente a essa proposta, defendendo a expansão da indústria nacional 

ainda que em meio à crise, alegando que as medidas restritivas às importações 

que ferissem os interesses nacionais deveriam ser consideradas como um 

“princípio de legitimidade” e não como medida temporária a ser utilizada apenas 

em momentos de crise. Esse momento, verificado na Constituinte de 1934 mostrou 

também a habilidade com que os industriais conduziam seus interesses, 

procurando aproximar as necessidades da indústria nacional aos interesses dos 

produtores agrários, criando uma identidade entre ambos (DINIZ, 1978, p. 120-

121). 

De acordo com as análises dos documentos do IDORT, de fato podemos 

atribuir aos seus fundadores a responsabilidade em aglutinar forças em torno de 

um ideal industrialista que se manteve atuante na sociedade civil, porém lançando 

seus “tentáculos” em direção à política com a finalidade indubitável de participar 

ativamente tanto na elaboração das leis quanto no  poder Executivo, como é o 

caso já relatado de Armando de Salles Oliveira, interventor e governador do Estado 

de São Paulo. 

A ascensão dos idortianos à esfera política de decisões, lhes garantiu a 

possibilidade de interferir em assuntos específicos relacionados direta ou 

indiretamente à indústria. Esse caráter hegemônico conquistado pelo IDORT 

passou despercebido pela historiografia, talvez devido ao fato de que seus  

fundadores participavam também de outras agremiações, como é caso de Roberto 

Simonsen que se tornou diretor da FIESP, para citar apenas uma de suas bem 

sucedidas participações. De Armando de Salles Oliveira se ressalta ter sido diretor 

do jornal O Estado de São Paulo, integrante do Partido Democrático e depois 

criador do Partido Constitucional, enquanto Horácio Lafer é analisado como 

proprietário de indústrias, político e empreendedor, dentre outras atividades. Este 

fato desviou a atenção deste projeto idortiano que pretendia “racionalizar a 

sociedade como um todo”. 
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Horácio Lafer ainda participou ativamente da elaboração de outros projetos 

que resultaram em artigos de lei na Constituinte de 193445, demonstrando assim 

sua influência direta nas decisões políticas. 

Com relação às questões sociais, o impedimento da criação do seguro 

desemprego num momento de crise econômica, e também a Lei de direito à greve 

que não fora aprovada, demonstrava que conquistas trabalhistas como queria o 

IDORT caminhariam de maneira “lenta e segura”.  

É certo considerar que, de maneira geral todos os participantes da 

Bancada Paulista, assim como os das demais Bancadas, conseguiram impor leis 

importantes ao país e à condução do processo democrático, segundo eles, de 

acordo com as “possibilidades vigentes”, embora o resultado, a curto prazo para os 

trabalhadores, não tenha sido satisfatório. 

 

• Participação de Roberto Simonsen na Constituinte 
 

Roberto Simonsen, também idortiano e deputado classista patronal, 

discutia nesta mesma Constituinte acerca da Ordem Econômica e Social, 

protestando contra a tentativa de se transplantar para nosso país “doutrinas 

exóticas” que pudessem nos “conduzir a situações perigosas”. Este mesmo 

discurso observado nas Revistas IDORT referia-se às propostas que pretendiam 

                                                 
45 Constituição de 1934: “Art.100 – Os Ministros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo 
Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, e terão as mesmas garantias dos 
Ministros da Corte Suprema.Parágrafo único. – O Tribunal de Contas terá, quanto à organização 
de seu Regimento Interno e de sua Secretaria, as mesmas atribuições dos tribunais judiciários. 
Art.50- O orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente à receita todos os tributos, 
rendas e suprimentos dos fundos, incluindo-se discriminadamente na despesa todas as dotações 
necessárias ao custeio dos serviços públicos. § 1º - O Presidente da República enviará à Câmara 
dos Deputados, dentro do primeiro  mês da sessão legislativa ordinária, a proposta de orçamento. 
§ 2º O orçamento da despesa dividir- se -a em duas partes, uma fixa e outra variável, não   
podendo a primeira ser alterada senão em virtude de lei anterior. A parte variável  obedecerá a 
rigorosa especialização.§3º A lei de orçamento não contará dispositivo estranho a receita prevista 
e à despesa fixada para os serviços anteriormente criados. Não se incluem nesta proibição: a 
autorização para a abertura de créditos suplementares e operações de crédito por antecipação de 
receita; a aplicação de saldo, ou o modo de cobrir o ‘deficit”. § 4º È vedado ao Poder Legislativo 
conceder créditos ilimitados.§5º Será prorrogado o orçamento vigente se até 3 de novembro o 
vindouro não houver sido enviado ao Presidente da República, para a sanção.Art. 183 – Nenhum 
encargo se criará ao Tesouro, sem atribuição de recursos suficientes   para lhe custear a despesa. 
p. 240. 
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ampliar as garantias dos trabalhadores, pois Simonsen assim como outros 

industriais, até mesmo idortianos, consideravam-nas   inadequadas à democracia. 

 

“Roberto Simonsen - Se nos velhos países, saturados por 
preconceitos de toda a sorte, as lutas de classes conduzem a 
situações perigosas, se em tais países assistimos a movimentos 
reacionários oriundos de ações também levadas anteriormente 
aos mesmos extremos, se essas aços, reações e contra-reações 
violentas conduzem ali à adoção de doutrinas especialíssimas, 
temos que nos precaver, e cada vez mais, contra a transposição 
para o nosso país de tais doutrinas inteiramente inadequadas ao 
nosso meio” (Anais da Bancada Paulista, 1935: 307). 

 

Diante dessa observação, o deputado Zoroastro Gouveia sentiu-se 

agredido dizendo a Simonsen que sua atitude era reacionária, tendo sido 

prontamente interrompido: 

 

“Simonsen - Sr. Presidente, em atenção pessoal a V. Ex. e aos 
nobres colegas que me estão ouvindo, vejo-me na obrigação de 
declarar que  os órgãos auditivos da bancada paulista não se 
acham afinados para ouvir a tonalidade de voz desse aparteante.  
Zoroastro - “V. Ex. não se acha afinado, aliás para ouvir 
tonalidade de voz de nenhum aparte que represente justiça entre o 
capital e o trabalho” (Idem, idem). 

 

Essa discussão se iniciou devido ao tratamento dispensado às questões 

sociais, o que incitava a Bancada representante dos trabalhadores a revidar em 

defesa dos seus interesses. A polarização da discussão política entre os 

representantes patronais e os representantes dos trabalhadores revelava o 

antagonismo entre o “capital e o trabalho” e o quão importante era aquele 

momento para ambos, fazer a defesa dos interesses de classe, pois seria nesta 

ocasião que se definiriam as conquistas, por meio legal, tanto da emergente 

classe operária quanto dos industriais. E como analisado pelos autores, é certo 

que uma Constituição não possui poderes para impedir que os movimentos 

sociais se organizem, mas funciona como forma de pressão estabelecendo 

direitos e deveres, impondo regras, delimitando as ações a todo o conjunto da 
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sociedade, sem exceção, no sentido de promover o consenso a partir da maioria 

não da população mas da representação por bancadas. 

Diante disso, Zoroastro reivindicava maior autonomia aos trabalhadores e 

justiça social chegando, também , a defender que o Estado deveria interferir mais 

visando garantir melhor distribuição de renda. 

 

“Zoroastro Gouvêa – É necessário que o Estado intervenha cada 
vez mais em países coloniais como o Brasil. 
Roberto Simonsen – Senhor Presidente – o Brasil em estado 
semi- colonial sob vários aspectos, precisa ser muito cauteloso nas 
suas intervenções no campo da atividade econômica. Leis e 
decretos não criam riquezas e não as possuímos criadas em 
volume suficiente para forçar um reajustamento na distribuição. 
 Zoroastro Gouvêa – Não criam, de fato, mas leis e decretos 
estabelecem a injustiça na distribuição (Idem, idem: 308). 

 
O antagonismo entre as classes aflorava a cada tentativa de diálogo. Os 

paulistas não escondiam suas diferenças e seus conflitos vinham à tona em plena 

discussão sobre os projetos de Lei que serviriam de base à Constituição. Mesmo 

tentando passar a imagem de um Estado unido pelos mesmos interesses, ou seja, 

a reconstitucionalização do país, não era possível esconder as seqüelas deixadas 

por anos e anos de antagonismos políticos. A proximidade entre o PRP e o PD, 

inimigos e oponentes políticos desde a fundação deste último em 192646 

(PRADO, 1986), representava nesta ocasião, a união que resultara no poder 

capaz de eliminar a presença de interventores representantes dos interesses de 

Vargas. As demais agremiações também participantes desta Chapa Única, 

reunida com o propósito de representar os interesses tanto dos trabalhadores 

quanto dos empresários na Assembléia Nacional Constituinte, carregavam 

consigo propostas corporativistas. 

Antes de instalada a Constituinte ainda em 1933, o PRP diante da 

situação criada pela interventoria nomeada por Vargas, não hesitou em aceitar no 

governo de São Paulo um membro do PD, Armando de Salles Oliveira (presidente 

                                                 
46 PRADO, Maria Lígia Coelho. A Democracia Ilustrada (O Partido Democrático de São Paulo, 
1926-1934). São Paulo: Ed. Ática, 1986. (Nesta obra a autora nos explica em detalhes o 
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de honra do IDORT), por ser a alternativa que liquidaria de vez com a presença 

dos interventores, colocando um fim nas desavenças políticas existentes naquela 

ocasião (GOMES, 1980). 

Embora a união não se efetivasse na Constituinte de 1934 entre os 

paulistas, como havia ocorrido durante a Revolução Constitucionalista de 1932, as 

propostas desta Bancada eram aceitas pelos demais congressistas defensores 

dos ideais burgueses. 

Apesar do IDORT possuir um dos seus “tentáculos” no Legislativo 

Federal, por meio da participação dos Constituintes e o outro no Executivo 

Estadual de São Paulo com seu presidente de honra Armando de Salles Oliveira à 

frente, também aqui os interesses veiculados através do Instituto ficavam 

sublinearmente citados, pois quem aparecia nestas instâncias de poder eram 

apenas os sócios. 

O poder de decisão sobre a técnica já estava consolidado pelas ações 

dos idortianos mesmo antes da organização desta Constituinte, porém sua 

existência enquanto participante da sociedade política permanecia imperceptível 

aos olhos de todos.  

Apenas alguns partidos e ou agremiações que esboçavam interesses 

explícitos de classe, ou de frações de classe, eram vistos como legítimos 

representantes de uma determinada ideologia, possibilidade afastada pelo IDORT 

que a despeito de defender a racionalização em todos os setores da sociedade, 

“pelo bem de todos”, não vinha a público como representante de um segmento da 

burguesia, como era de fato o caso. 

Enquanto isso, Simonsen fazia extensos discursos sobre a Economia e 

as necessidades “reais” do Brasil, lembrando freqüentemente aos seus colegas 

Constituintes que apesar de haver possibilidades de exploração das riquezas o 

Brasil era um país pobre sem possibilidades de investimentos próprios, e sem 

investimentos não poderíamos nos desenvolver. Por isso, segundo ele, 

precisaríamos obter créditos junto àqueles que pudessem nos ajudar: “O crédito 

                                                                                                                                                     
surgimento do PD como partido alternativo aos opositores do PRP. Na ocasião de sua formação 
exigia-se como “máxima” a lisura nas eleições). 
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se baseia, porém, principalmente, nas realidades”.(Anais da Bancada Paulista, 

1935:315).  

Essa discussão envolvia tanto a questão rural quanto às possibilidades 

de desenvolvimento industrial brasileiro, levando em consideração a viabilidade 

de utilização de recursos próprios e também a partir de investimentos obtidos por 

meio de créditos, ou seja, subsídios públicos à empresa privada, os quais, 

conforme defendiam, deveriam servir também como garantia de seus 

empréstimos internacionais. Mas tais benefícios não deveriam, segundo 

Simonsen, se estender a todos os empresários, particularmente se fossem 

agraristas. Neste sentido, este constituinte se esforçava em explicar suas teorias 

de que não era possível obter-se crédito sem nada oferecer em troca. Em uma 

discussão com Arruda Falcão, Constituinte representante do Estado de 

Pernambuco, que defendia também a importância do meio rural para o 

desenvolvimento industrial, Simonsen argumentava: 

 

“ Roberto Simonsen – Que chama V. Ex. de garantia. Aprendi em 

Economia Política, que crédito corresponde à faculdade livremente 

adquirida de se utilizar o capital alheio. Adquire-se o direito de usar 

o crédito pelo trabalho, pelo esforço, pelas garantias, materiais e 

morais, que são oferecidas. Crédito não se adquire por crédito” 

(Idem, idem: 320). 

 

O desdobramento desta discussão resvalava nas questões acerca do 

protecionismo aplicado às indústrias com relação à carga tributária. Alguns 

industriais e agricultores defendiam que as “indústrias naturais”, aquelas que 

utilizavam os produtos agrícolas brasileiros, deveriam ser protegidas pela lei 

enquanto que as “indústrias artificiais” que precisavam importar matéria – prima, 

não deveriam ser beneficiadas com estas medidas. (DINIZ, 1978: 120). Esta 

discussão era antiga, porém na medida em que os defensores dos interesses 

industriais e os ruralistas se confrontavam, cada qual em busca de defender e 

garantir interesses econômicos próprios, os diálogos tornavam-se mais ásperos. 
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Segundo alguns industriais desse período, o Brasil precisava se 

desenvolver como as nações mais avançadas, investindo em tecnologia e para 

que isso fosse possível precisaríamos contar com a ajuda internacional. A defesa 

da ampliação de um parque industrial no Brasil esteve presente nesses debates, 

alguns deles associando o desenvolvimento industrial à dependência. 

 

“Paulo Filho – A indústria moageira? A de tecidos? Capital e mão 
de obra estrangeiros, e os lucros, em forma de dividendos, indo 
para o estrangeiro”. 
Roberto Simonsen – (...)  condenar as indústrias do Brasil, por 
causa apenas de duas ou três, é ignorar o que elas carreiam para o 
país, é querer concorrer para nivelar-nos aos povos africanos e 
asiáticos que não as possuem, que levam existência miserável, 
preso ali o homem á terra, em estado de quase selvageria” (Idem, 
idem: 324-325). 

 

Simonsen fazia a defesa da ampliação do setor industrial, ainda que 

implicasse em proteger empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. 

Aproveitava-se dessa discussão para agregar outros assuntos como, por 

exemplo, o de que a indústria fosse ela nacional ou estrangeira, concorreria para 

o desenvolvimento pleno da sociedade procurando mostrar sua importância até 

mesmo para a mudança na qualidade de vida dos empregados. 

A obra de Rosa Vieira nos revela que esta proposta de Simonsen neste 

1934 ainda era o esboço do que viriam a se constituir na década de 40, estando 

este autor, neste primeiro momento, mais preocupado em situar a função do 

Estado em relação à definição dos direitos trabalhistas do que propriamente 

formular um projeto econômico global para o desenvolvimento do país. Na 

Constituinte de 1934, ainda conforme a autora, este esboça suas propostas em 

relação à necessidade de interferência “positiva” (e diríamos – racional) do Estado 

nas relações de produção, mais especificamente no que tange às forças do 

mercado: 

 

“As formulações protecionistas colocam em pauta, naturalmente, a 
tematização das formas admissíveis de intervenção do Estado nas 
atividades econômicas, de modo que estas não fossem deixadas à 
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livre ação das forças de mercado. Roberto Simonsen volta-se, 
assim, ao tratamento desta questão, particularmente em 1933, 
durante os trabalhos da Assembléia Constituinte, onde atuou como 
deputado classista. Longe, porém, da ampla tematização que dá 
ao assunto nos anos 40 – quando chega a elaborar uma proposta 
de planificação geral da economia, com a presença decisiva e 
direta do Estado na produção - , neste momento não ultrapassa 
ainda o nível da formulação tópica, referindo-se muito mais à 
necessidade de se limitar a ação do Estado no campo social 
(criticando a legislação trabalhista em elaboração), do que a de se 
implantar um plano de ação econômica, propriamente dito, com a 
presença estatal. Sem dúvida, observa-se em seu discurso 
sugestões para uma atividade governamental que favorecesse o 
desenvolvimento da indústria. Mas elas caminham, ainda, por 
linhas indiretas: através da defesa de intervenção do Estado em 
favor da “elevação do padrão de vida nacional” que, como se sabe, 
para Simonsen só seria possível através da industrialização do 
país. Estas sugestões, no entanto, não ultrapassam o plano das 
indicações generalizadoras, não havendo, neste momento, 
especificações quanto às formas concretas dessa intervenção” 
(VIEIRA,1987: 67). 

 

Assim como verificamos nesta análise, também encontramos nos 

diversos documentos do IDORT e nos discursos de Simonsen na Constituinte 

uma espécie de clamor pelo entendimento de que a indústria seria o único meio 

de introduzir o Brasil no sistema capitalista mundial, ainda que apoiado, de certa 

forma,  na proteção do Estado. 

O que interessa ressaltar é que toda essa discussão nos revela que a 

ação destes idortianos buscava modificar a mentalidade até então existente e 

passar a imagem de progresso, rompendo com um passado onde o trabalhador 

estivera submetido à condição de miséria, preso à terra.  Neste sentido Simonsen 

recorre a exemplos que demonstram a ausência do desenvolvimento industrial, 

argumentando que a atividade rural por si só não teria chances de oferecer aos 

trabalhadores condições dignas de existência. Segundo este argumento, a miséria 

seria advinda de um trabalho preso à terra enquanto o que havia de promissor 

viria com o desenvolvimento industrial. Seria o fim da miséria e da submissão 

humilhante a que o trabalhador estivera preso até então.  
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Apesar de sua posição combatia, ao mesmo tempo, o industrialismo 

excessivo, ou seja, aquele que eliminava a ruralização por considerá-la um atraso.  

Ao defender que num país industrializado dever-se-ia também incentivar cada vez 

mais a agricultura por ser necessária à produção de matéria prima para uso 

interno, procurava manter-se próximo também dos defensores de interesses 

agrários47 a fim de criar um ideal comum entre todos que propiciasse o pleno 

desenvolvimento das atividades industriais, facilitando seu trabalho como 

Deputado Constituinte. 

Entretanto, reafirma, para se atingir este estágio de desenvolvimento 

havia que se apostar no conhecimento técnico, na racionalização e nas leis que a 

ciência estabelecia como verdade, segundo os pressupostos idortianos: 

 

“ Pode parecer a muita gente que o ideal da Racionalização seja a 
Economia Dirigida pelo Estado, em caráter 
obrigatório.(...)Entretanto, nem tudo que imaginamos como ideal 
pode realizar-se(...) Não abandonando jamais os princípios 
científicos, resultados de experiências acumuladas com imenso 
trabalho e sacrifício, a Racionalização, por definição, não pode 
adotar esse caminho aventuroso.A Economia Dirigida suprime 
inicialmente e, por força, a livre-concorrência. Ora, a competição 
livre continua a ser a lei indiscutível da seleção natural, em 
qualquer função da vida. Viver, quer queiram quer não, será 
sempre competir, competir com o meio, com as moléstias, com os 
semelhantes, tanto para os microorganismos como para os 
homens” (Revista IDORT, nº 25, janeiro/1934:2). 

 

Este trecho de um artigo publicado na Revista IDORT intitulava-se: 

“Competição - Fator de Progresso, Contingência da Vida”. Anunciava esta matéria, 

a posição dos integrantes deste instituto, contrária à intervenção do Estado na 

economia por entenderem que havendo interferência a concorrência, fator 

                                                 
47 Após os trabalhos desta Constituinte, Simonsen participou do Conselho Federal de Comércio 
Exterior - CFCE fazendo pressão para que Vargas  adotasse a política de restrição a alguns 
produtos estrangeiros no que se saiu vitorioso, favorecendo não só os industriais como também os 
importadores de máquinas “Finalmente no fim deste mesmo ano, Vargas anunciou que inauguraria 
a política proposta com tanto empenho por Simonsen no Conselho de Comércio Exterior em 1937. 
O governo autorizaria importações obedecendo a uma escala de prioridades. O equipamento de 
transporte e as  máquinas seriam favorecidos; os bens de consumo desaconselhados” , conforme 
nos atesta DEAN, Warren. A Industrialização de São Paulo. Rio de Janeiro, Ed. Bertrand Brasil: 
1991, p. 228. 
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saudável segundo eles, estaria liquidada o que seria uma perda para o mercado 

(livre concorrência). 

Este documento revela que o discurso do IDORT era o mesmo defendido 

na Constituinte por Roberto Simonsen que, aliás, era também membro da 

Comissão de Redação do IDORT. Simonsen partia do princípio de que a livre 

concorrência seria suficiente para ajustar os problemas econômicos decorrentes de 

uma crise, pois somente por meio da competição, segundo ele, é que os mais 

capazes conseguiriam vencer.  

Para vencer dizia, é necessário que se tenha competência e neste sentido 

o Instituto atuava na educação para o trabalho a fim de formar  mão de obra 

especializada, portanto, competitiva. Simonsen, assim como outros idortianos 

atentava para que se educassem os brasileiros ao trabalho técnico, salientando a 

preocupação com a formação acadêmica daqueles que aplicariam seus estudos 

científicos nesta sociedade. Neste sentido vai defender em um de seus discursos 

na Assembléia Nacional Constituinte, a criação da Escola Livre de Sociologia e 

Política de São Paulo, o que acaba sendo providenciado por ele mesmo (Anais da 

Bancada Paulista, 1935: 326-328). 

A defesa dos interesses burgueses tomava vulto e a idéia de que os 

representantes desta classe defendiam um plano ideal comum se forjava a cada 

discurso. Concomitantemente, os artigos publicados nas revistas do IDORT e as 

falas de seus representantes na Assembléia Nacional se confundem, tendo como 

pano de fundo a defesa do saber científico que teria o poder de decifrar os 

“enigmas sociais”. 

Assim, quando os artigos da Revista deste instituto atribuem à nova 

Constituição o poder de resolver os problemas de caráter estrutural há muito 

esperado pelo conjunto da população e de suas instituições, revela a congruência 

entre o ideário aí defendido pela burguesia e as falas destes constituintes, 

principalmente quando insinuam que os competentes para assumir a condução 

desta cientificidade são os idortianos. 

 

“O trabalho a que se entregam os constituintes brasileiros é 
imensamente complexo e, por isso mesmo, é daqueles que exigem 
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critério científico para sua acertada execução, durante a qual 
múltiplos problemas de natureza política, econômica e social 
surgirão desafiando inteligências para sua única solução 
verdadeira”  (Revista IDORT, nº 23, novembro/1933: 243). 

 

Retomando o já citado artigo intitulado “Rumo à Constituição”, observa-se 

ainda que o IDORT demonstra como a “verdade” está relacionada à ciência 

sendo, portanto, este o critério para que se execute e se delibere sobre quaisquer 

questões legais sejam elas sociais, políticas ou econômicas. Seus representantes 

levavam esta mensagem à Assembléia Nacional Constituinte procurando ampliar 

o debate às vezes voltado ao social, às vezes aos interesses industriais, porém, 

carregando sempre no tom do discurso sobre a “verdade científica”. Simonsen 

defendia a necessidade de proteção ao comércio brasileiro alegando que este por 

ser ainda insipiente não conseguia competir no exterior, dadas as dificuldades de 

país jovem cuja mão-de-obra ainda não era totalmente especializada. Dizia ainda 

que a partir do momento em que não mais precisássemos importar em demasia, 

aí sim, os brasileiros conseguiriam elevar o seu padrão de vida. Sua luta residia 

em defender que produzíssemos o máximo possível internamente e que isso daria 

impulso ao desenvolvimento como um todo.  Para tanto, seria  necessário 

racionalizar-se a produção e a distribuição, não só ampliando o contacto com o 

capital internacional, quanto observando e incorporando sua logística racional. 

 

“Se auferimos, neste momento, um relativo bem estar é porque já 
possuímos parques industriais de valor, em São Paulo, Rio de 
Janeiro,  Minas Gerais, Rio Grande do Sul e em Pernambuco, que 
não nos deixam sentir a falta de importação” (Anais da Bancada 
Paulista, 1935: 323). 

 

Essa fala concorria para justificar, inclusive, a necessidade do preparo de 

mão-de-obra, o que já vinha sendo feito nos Estados citados por Simonsen. Existe 

o reconhecimento de que Simonsen contribuiu com o desenvolvimento 

tecnológico e educacional no Brasil, criando a Escola Superior de Sociologia e 

Política, como já mencionamos, onde seriam educadas as elites, além de ter 

influenciar na criação de escolas de nível técnico como o SENAI e o SENAC. 
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Aliás, ambos também idealizados pelos idortianos, cujo projeto fora desenvolvido 

por Roberto Mange, um dos sócios e fundadores do IDORT que atuou junto a 

Simonsen e demais membros deste Instituto (PICHELLI, 1997).  

Por outro lado, a importância dada à Economia demonstrava nitidamente 

a preocupação idortiana em promover um debate em defesa do avanço industrial, 

no sentido de justificar a hegemonia deste setor em detrimento dos demais. 

Compreendemos que, embora centrasse sua preocupação com o setor 

econômico e com o desenvolvimento industrial, não se furtava em discutir a 

questão social, muito ao contrário, esta era sempre relembrada por Simonsen em 

seus discursos e ou artigos escritos para as Revistas IDORT. Observa-se sua 

postura em relação a isto ao responder às cobranças sobre os direitos e garantias 

que não estavam aparentes nos projetos propostos. 

 

“ Agamenon Magalhães – A emenda da bancada paulista definiu 
os direitos sociais? 
Roberto Simonsen – Não definiu, como não há artigo, mesmo no 
ante  - projeto, que os defina. 
Agamenon Magalhães -  Logo, incidiu na mesma crítica que V. 
Exa. Está fazendo ao ante - projeto. 
Roberto Simonsen – Então não me fiz compreender. A bancada 
paulista admite o reconhecimento dos direitos sociais, porque 
propôs uma série de emendas em que estão implicitamente 
reconhecidos  esses direitos. 
Agamenon Magalhães -  O ante – projeto não definiu, mas 
limitou-se a princípios inoperantes, os quais, amanhã, ficarão ao 
arbítrio dos governos que vão aplica-los. 
Roberto Simonsen – Porém, os direitos sociais decorrem da 
adoção dos artigos propostos. Por exemplo: se um artigo  refere-
se à obrigação positiva do estado e é uma afirmação de direito 
social. Não compete à Constituição definir direitos sociais, direitos 
individuais ou outras normas jurídicas. Os seus interpretes é que 
constatam a existência desses direitos pelas disposições nela 
estatuídas. 
Agamenon Magalhães - A omissão que encontro no anteprojeto é 
esta: não há definição do direito social, e como não há essa 
definição, não existe garantia. Sem garantia, será inoperante” 
(Anais Da Bancada Paulista, 1935:310). 
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O que estava em discussão nesta ocasião era sobre “A Ordem 

Econômica e Social”, por esta razão os ânimos estavam exaltados, visto que as 

soluções para os problemas relativos à exportação e importação encontravam 

respostas, mas se tratando de soluções para o social as possibilidades 

emperravam. 

Queremos com isso evidenciar o caráter de luta  de classes explícito 

nesta Constituinte, apesar de existirem representantes que expressavam os dois 

interesses antagônicos. Esta seria portanto, a ocasião propícia para que se 

discutissem as garantias e os direitos sociais, porém, como observamos, quando 

se tratava destas questões suas interpretações variavam de acordo com o jogo 

político, nem sempre havendo um desfecho favorável para os trabalhadores.Nesta 

Constituinte, somente um dos lados, como queriam os representantes da 

burguesia industrial paulista, é que possuía a palavra e as razões para direcionar 

os projetos. 

Defendem-se assim os interesses que nos levam num dado sentido à 

palavra “Economia”, ou seja, para os liberais tal termo remete à produção e lucro, 

além de ser considerada também como ciência que estuda as relações de 

produção numa sociedade. Mas para quem opera diretamente todo esse sistema, 

contribuindo com sua força de trabalho, tempo e vitalidade esse termo trazia outra 

interpretação e era justamente nesse ponto que as discussões nessa Constituinte 

não caminhavam, havendo uma predisposição que unificava os interesses as 

vezes convergentes da bancada empresarial. Daí as acirradas discussões e os 

desfechos nem sempre favoráveis aos interesses dos trabalhadores. 

 Longe estavam de que o aspecto econômico não se resumia à produção 

estrito senso. De acordo com nosso entendimento e conforme nos diz Coutinho: 

 

“para evitar mal-entendido, é preciso antes de mais nada definir 
com exatidão aquilo que Gramsci – na trilha aberta por Marx -  
entende por “economia”. Ele compreendeu muito bem a lição de 
Engels que, ao resenhar um livro de Marx, disse: “ A economia não 
trata de coisas, mas de relações entre pessoas e, em última 
análise, entre classes, embora tais relações estejam sempre 
ligadas a coisas e apareçam como coisas. (...) A estrutura 
econômica não é para Gramsci, a simples esfera da produção de 
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objetos materiais, de coisas, mas é o modo pelo qual os homens 
estabelecem seu metabolismo com a natureza e produzem e 
reproduzem não só  estes objetos materiais, mas sobretudo suas 
próprias relações sociais globais”  (COUTINHO (org.), 2003:76). 

 
 
A ausência de um entendimento desta ordem esclarece a lógica que 

permeava as discussões entre os Constituintes. Foi neste sentido que nos 

propusemos a analisar a preocupação idortiana com o econômico,  consideramos 

que as relações que estavam sendo construídas pelos membros do IDORT 

caminhavam para a conquista da hegemonia de classe, sem que isso significasse 

conforme o entendimento de seus membros um rompimento ou o acirramento do 

conflito entre classes, pois a busca pelo consenso sempre esteve evidente nos 

discursos e nas ações que visavam descaracterizar, como já mencionamos 

anteriormente, a luta de classes. 

O fato de o IDORT propor a criação de escolas técnicas para operários e 

forjar um discurso em nome da cooperação, discurso, aliás, típico de Simonsen, 

nos leva a interpretar as práticas adotadas pelo Instituto e por seus 

representantes como verdadeiras lutas políticas travadas concomitantemente na 

sociedade civil por meio deste tipo de  ações do IDORT enquanto defensor da 

racionalização, assim como na  sociedade política de maneira individualizada, 

mas compartilhada entre todos os idortianos que atuaram em defesa de um ideal 

comum, previamente definido e  defendido na Constituinte de 1934 com o objetivo 

de propagá-lo a população como meio de alavancar o desenvolvimento.  

 

• Participação de A C. Pacheco e Silva na Constituinte 
 
Outro idortiano que muito contribuiu para a viabilização dos projetos do 

Instituto tanto na Constituinte quanto através de outras iniciativas, foi o Deputado 

Classista A.C. Pacheco e Silva que atuava no IDORT à frente da Comissão de 

Higiene do Trabalho.  

Pronunciava-se a favor de uma medicina preventiva para o trabalhador, 

defendia uma disciplina rígida e padrões de seleção profissionais bastante 
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exigentes do ponto de vista das condições de saúde do trabalhador, a fim de que 

não fossem contratadas pessoas com enfermidades de qualquer natureza. Havia 

sido diretor do Juquery durante o Governo Provisório de Vargas (ANTONACCI, 

1993) porém, logo depois da criação do IDORT tornou-se 1º vice-presidente deste 

Instituto onde desenvolveu padrões para a escolha de candidatos à profissão de  

avaliador. Este médico, muito conceituado segundo os critérios do período em 

que atuou, acreditava na possibilidade de racionalizar a medicina utilizando-a 

como apoio na escolha de candidatos a qualquer tipo de atividades. 

Sua participação no 1º Congresso Brasileiro de Aeronáutica, na qualidade de 

Neuro-psiquiatra do Aero-Club de São Paulo, em 1934, mereceu a publicação de 

um artigo na revista do IDORT devido às observações que fizera a respeito de 

como deveria ser o estado físico e mental de um aviador por tratar-se de um 

trabalho que envolvia um alto risco capaz de causar distúrbios em geral (Revista 

IDORT, nº 29, maio/1934:117-118). Ponderava tratar-se de uma profissão que 

expunha diariamente o profissional devido ao excesso de responsabilidades e 

portanto, na escolha do candidato haveria que se atentar não só à sua qualidade 

técnica, como também a física e mental. Após esta defesa, conseguiram que o 

processo de avaliação destes trabalhadores e os métodos para realização desses 

exames fossem deixados a seu encargo devido à sua experiência. 

Com muita insistência foram ampliando este debate e conseguindo que a 

racionalização na medicina fosse alcançada. Os métodos aplicados aos serviços 

de medicina em exames médicos recebiam adeptos que colaboravam publicando 

seus trabalhos em resumo na Revista IDORT. É o caso do Dr. Bernardes de 

Oliveira que havia trabalhado para a Companhia Construtora de Santos e para a 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro e  explicava serem necessários apenas 

9 minutos para um médico detectar qualquer problema físico ou mental em um 

trabalhador. Alertava ainda, sobre a necessidade de elaboração de fichas onde 

constassem todas as informações a respeito das condições de saúde dos 

trabalhadores. Ressaltava a importância de se detectar problemas como 

tuberculose, lepra ou outras moléstias transmissíveis. 
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“Encarada sob este aspecto, a inspeção de saúde adquire cunho 
de medida altamente social e higiênica” (Revista IDORT, nº 20, 
agosto/1933:186). 

 

Essa preocupação existia em todas as indústrias, independente do 

número de funcionários, por isso, cada vez mais médicos aderiam aos estudos da 

medicina voltada para o trabalho.  

A prática defendida pelo Dr. A C. Pacheco e Silva era considerada um 

avanço para a medicina do trabalho, sendo assim, quando se instaurou a 

Constituinte, na qualidade de Deputado Classista, uma de suas incumbências era 

levar adiante a defesa de seus projetos na área de higiene e saúde mental para o 

trabalhador. Como psiquiatra renomado, em um de seus discursos, atentou para 

os problemas que a imigração desenfreada acarretava para a sociedade, 

procurava aconselhar os Constituintes no sentido de que as misturas étnicas 

poderiam resultar em situações embaraçosas caso não fossem devidamente 

tratadas. Dizia que um dos males sociais era a falta de critérios para se aceitar 

estrangeiros no país. Quando se pronunciou na Assembléia Nacional Constituinte 

fez questão de se antecipar às críticas alegando não ser adepto da xenofobia e 

que seu projeto pretendia apenas defender os interesses do país. 

 

“A nossa experiência demonstra que a assimilação das raças 
brancas do Sul da Europa se faz com grande rapidez e muitas 
vantagens. O Dr. Paulo Azevedo Antunes, um dos estudiosos 
desses assuntos entre nós, demonstrou em exaustivo trabalho a 
superioridade da raça ariana, concluindo: “Do que acabamos de 
dizer e do que dissemos na primeira parte deste trabalho, sobre a 
hereditariedade da inteligência, depreende-se e o bom senso faz 
supor,  que o cruzamento da raça branca com qualquer das outras 
duas será um prejuízo para a primeira sob o ponto de vista 
intelectual”. Baseados nisto, quando tivermos de escolher o 
imigrante para o nosso país devemos procura-lo na raça branca e 
evitar a todo o transe que se introduzam imigrantes pretos ou 
amarelos.(...) A nossa observação demonstra serem os japoneses 
extremamente sujeitos a certos distúrbios mentais e que, quando 
alienados, manifestam acentuada tendência para a prática de 
crimes. Dado os seus sentimentos religiosos e o pouco valor que 
lhes oferece a vida, não só revelam acentuada propensão ao 
suicídio, como são levados a executar delitos os mais bárbaros e 
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atrozes, cujas vítimas são, não raro, os membros da própria família”  
(Anais da Bancada Paulista, 1935: 430-431). 

 

Este discurso ofereceu suporte à criação do Art. 138 da Constituição de 

193448, mais especificamente aos artigos correspondentes às letras “b” e “g” que 

tratavam da educação eugênica nas escolas e também da necessidade de 

prevenção dos “venenos sociais” respectivamente, servindo de apoio à criação da 

lei que regulamentaria a educação (Idem, idem: 422). 

Embora nesta Constituição não houvesse menção à restrição de 

estrangeiros, no que tange à observação sobre os “venenos sociais”, deduzimos 

que estes “venenos” poderiam ser interpretados de maneira aberta, talvez para 

facilitar a referência a possíveis estrangeiros que poderiam nos trazer, segundo a 

concepção idortiana e até mesmo do próprio Governo Federal, algum prejuízo 

social. Interpretamos, a partir daí que houve a possibilidade de se criarem 

dispositivos legais em favor ou contrariamente ao ingresso de determinados 

estrangeiros em nosso país. Neste sentido o documento endereçado ao Ministro 

do Trabalho, mais especificamente ao Departamento Nacional de Povoamento é 

bastante esclarecedor: 

 

“Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio – Departamento 
Nacional do Povoamento.  Rio de Janeiro, D.F. Em, 9 de 
dezembro de 1937. 1ª. Seção. 2810. (Carimbo: “S. de E. das 
Relações Exteriores, Serviço de Comunicações, 13 dez 1937, nº 
15218”.) 
Senhor Secretário Geral. 
Tenho a honra de solicitar de V. Excelência providências junto 
so nosso Consulado Geral em Hamburgo – Alemanha para que 
depois de cumpridas todas as exigências legais seja aposto o 
“visto” regulamentar no passaporte de ERNA BITERMANN, 
alemã, desde que não seja israelita cuja entrada no país como 

                                                 
48 “Art. 138 – Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas: 
assegurar amparo aos desvalidos,criando serviços especializados e animando os serviços 
sociais, cuja orientação procurarão coordenar; estimular a educação eugênica; amparar a 
maternidade e a infância: a) socorrer  as famílias de prole numerosa;b) proteger a juventude 
contra toda exploração, bem como contra o abandono físico, moral e intelectual; c) adotar 
medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a mortalidade e morbidade infantis; 
e de higiene social, que impeçam a propagação das doenças, d) transmissíveis; e) cuidar da 
higiene e incentivar a luta contra os venenos sociais.(15) O dispositivo reproduz a emenda 
paulista de primeira discussão. Defendeu-a o Sr. Pacheco e Silva (sessão de 1º de fevereiro). 
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imigrante é solicitada a este Departamento pelo Governo do 
Estado de São Paulo, com observância do decreto nº 24.258, de 
16 de maio de 1934. Aproveito a oportunidade para reiterar a 
Vossa Excelência os protestos de estima e consideração.Dulphe 
Pinheiro Machado - Diretor Geral. 
A Sua Excelência o Senhor Ministro Plenipotenciário 
Hildebrando Accyoli, Secretário geral do Ministério das relações 
Exteriores” (CARNEIRO, 1995:516). 
 

 
Este documento redigido às vésperas da implantação do Estado Novo se 

pautava ainda nas concepções legais expressas na Constituição de 1934 e, 

portanto, baseadas em leis que pudessem respaldar esta solicitação. 

Conforme analisa Carneiro, a restrição ou concessão à entrada de 

estrangeiros no Brasil além de obedecer a critérios políticos também se apoiava 

nas pressuposições da eugenia, ou de suas variantes, como o anti-semitismo, 

exaustivamente defendido por intelectuais, políticos e médicos alemães, e 

também apreciados  de acordo com o que registramos na fala do Dr. A C. 

Pacheco e Silva que, em conformidade com este documento, nos permite 

considerar a relevância de sua defesa no artigo de Lei ora mencionado. 

Este médico defendia que se fizesse uma seleção racial a fim de 

diminuírem os problemas sociais no Brasil, atentando para a imigração e para os 

perigos que poderiam acarretar à nação. Isto significa que, no seu entender, as 

questões sociais estavam vinculadas à etnia e não à forma como se organizava a 

sociedade. Este pensamento não era novidade para o mundo naquela ocasião e 

nem especificamente para o Brasil, vários outros defensores da eugenia 

publicaram matérias nas revistas do IDORT, tentando explicar os males sociais, 

utilizando-se desse argumento. 

Em outra ocasião, o Dr. Pacheco e Silva abordou este mesmo tema em 

um artigo publicado em 1939 na revista IDORT, logo após a implantação do 

Estado Novo: 

“Os eugenistas e os sociólogos, preocupados com a raça em 
formação, pensam que a imigração é um problema sobre modo 
grave e que o interesse natural imediato de uma geração não 
pode prevalecer quando está em jogo a grave questão da 
formação social. O imigrante não deve ser encarado como um 
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simples auxiliar no desenvolvimento econômico do país, mas 
também como um elemento que vai integrado na nacionalidade. 
(...) Urge assim, a introdução de métodos de caráter profilático, 
que, postos em prática, impeçam a reprodução de indivíduos 
tarados, alcoolistas e de todos aqueles que possam procurar 
produtos malsãos” (Revista IDORT, nº 89, maio/1939:117). 
 
 

Desta vez, as idéias deste médico encontraram eco na política nacional, 

agora envolvida nos assuntos da Guerra que tivera início inclusive por conta 

destas questões. Perpetuavam assim o ideário tão difundido nesta década de 30 

particularmente destrinchado por Oliveira Vianna e Azevedo Amaral  defensores 

da teoria racial. Conforme nos relata Tucci Carneiro: 

 

“Em busca do sentimento nacional e da formação de uma mística 
superioridade, Vianna propôs, em 1936, O Plano Nacional de 
Educação e a Constituição. Neste, os núcleos estrangeiros eram 
acusados de serem os responsáveis pela anemia, e debilidade 
brasileira, herdada da colonização. Carlos Guilherme Mota lembra 
que, nesse mesmo momento de prestígio de Oliveira Vianna e de 
predomínio das doutrinas racistas que deram base ideológica ao 
nazismo, Gilberto Freyre publicava Casa Grande e Senzala (1933) 
afirmando uma forte crença no mestiço e no negro, além de 
operar com conceitos de eugenia, branquidão e morenidade” 
(CARNEIRO, 1995:103). 

 

As teses geneticistas foram objeto de análise de vários autores, mas 

convém aqui destacar o trabalho de Maria Aparecida de Paula Rago que analisa 

tal ideário não apenas como expressão de um preconceito racial, mas enquanto 

expressão de uma sociedade que se caracteriza por tal conservadorismo 

negando até mesmo os preceitos liberais. Neste sentido situa, por exemplo,  

Azevedo Amaral, que alegava não ser possível se aplicar o liberalismo no Brasil, 

justamente por tratar-se de um país cuja formação resultara de uma enorme 

mistura de etnias. 

 

“Para o autor, a uniformidade cultural era condição para a 
adaptação de instituições democrático-liberais nas formações 
sociais, a par da homogeneidade étnica. Por esse motivo, ’A 
primeira coisa que impressiona como aspecto comum àqueles 
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países que se tornaram os modelos do regime democrático, é a 
homogeneidade étnica e sobretudo uma uniformidade cultural 
impressionante “ (RAGO,1993:163). 

 

Tal ideólogo influenciou muitos outros a conduzirem suas propostas 

políticas e sociais com argumentações construídas a partir deste discurso racial. 

Os idortianos, conforme vimos, não se furtaram em utilizá-lo sempre que 

consideraram necessário para a defesa de suas propostas. 

Observando sob o ponto de vista do poder o IDORT havia conquistado 

uma dimensão grandiosa ainda em sua fase “pré-matura”, pois estamos nos 

referindo ao ano de 1934, quando o Instituto completou três anos de existência. 

Muito menos tempo que quaisquer dos partidos políticos envolvidos na 

Constituinte. 

A consolidação do projeto político idortiano caminhava a passos largos, 

conforme vimos até o momento, as determinações legais para a plena 

organização da sociedade civil por meio das Leis Constitucionais conseguia 

atingir boa parte das propostas relativas às “questões sociais”. Podemos ver 

nitidamente a presença dos idortianos, que por meio de articulações com os 

amplos setores representativos destas esferas conseguiu viabilizar suas 

propostas. 

  

• Participação de José Carlos de Macedo Soares na Constituinte e no 
Ministério das Relações Exteriores 

 

Um outro idortiano, J.C. Macedo Soares, além de atuar como deputado 

classista nesta Assembléia Nacional, chegou ao cargo de Ministro das Relações 

Exteriores49, tendo participado com igual competência junto aos seus colegas 

defensores da racionalização. Sua participação nas discussões da Constituinte 

de 1934 resultou na aprovação de Leis como a que destacaremos a seguir: 

                                                 
49 Atuou como Ministro das Relações Exteriores entre 1934-1936 passando a exercer 
posteriormente, o Ministério  da Justiça entre 03/06 a 09/11/1937, conforme verificamos no Diário 
de Vargas, vol. II p. 479. Foi diretor da Associação Comercial de São Paulo, interessou-se  pelo 
setor agrário e possuía pretensões à disputa pelo cargo de presidente conforme WIRTH, John D. A 
Política do Desenvolvimento na Era de Vargas. Rio de Janeiro:Ed. Fundação Getulio Vargas, 1973, 
p. 12. 
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 “Art 13 - Os Municípios serão organizados de forma que lhes fique 
assegurada a autonomia em tudo quanto respeite ao seu peculiar 
interesse; e especialmente: (...) § 3º - É facultado ao Estado a 
criação de um órgão de assistência técnica à Administração 
municipal e fiscalização das suas finanças (Constituição Federal de 
1934). 
 

Além da aprovação dos Conselhos Técnicos que atuariam junto aos 

Ministérios, defendidos também pelo idortiano Horácio Lafer, conseguiu que 

fossem criados também órgãos técnicos responsáveis pela administração dos 

municípios, o que demonstra a preocupação com a administração pública 

salientada pelo IDORT.  

Este deputado classista, ainda em 1934, foi convidado por Vargas para 

tornar-se Ministro das Relações Exteriores, atuando neste  cargo durante dois 

anos (1934-1936). As relações entre J.C. de Macedo Soares e Vargas eram 

estreitas o que facilitou seu acesso ao Ministério, tinha livre trânsito no Catete , 

levando informações preciosas ao presidente. 

 

“O Deputado Macedo Soares (José Carlos), assegura que entre a 
minha candidatura e a do general Góis, os paulistas votariam em 
mim. Afastada a hipótese de uma candidatura militar, abster-se-iam 
de votar, apoiando-me depois da eleição” (DIÁRIO DE VARGAS, v 
I, 1995:287). 
 

Os  “acertos” políticos  para o apoio a Vargas, que pretendia continuar no 

poder após a promulgação da Constituição de 1934 contaram, portanto, com o 

apoio dos paulistas conforme constatamos nas anotações feitas pelo próprio 

presidente. Tal apoio rendeu a J.C. de Macedo Soares o Ministério das Relações 

Exteriores, ainda que Vargas não tivesse se decidido de imediato. 

 

“Para o Exterior, pensei em Raul Fernandes, e em dar a São 
Paulo a Justiça, lembrando o nome de Vicente Rao. O interventor 
Armando  Sales ficou encantado. Surgiu, porém,  a dificuldade do 
deputado Macedo Soares (José Carlos), que se julgava com 
direitos [pelos serviços prestados] – e que foram de real 
merecimento - , apoiado pelo seu irmão, deputado e jornalista, 

 131



José Eduardo de Macedo Soares. Esta parte ainda não está 
resolvida” (IDEM, idem: 308-309). 
 

Este documento refere-se aos dias 21 e 22 de julho de 1934, ficando 

decidido, portanto, nos dias subseqüentes a nomeação de J.C. de Macedo 

Soares50 para o Ministério das Relações Exteriores. 

 

“Ficou, afinal, constituído o Ministério: Exterior, Macedo Soares, 
Justiça, Vicente Rao; Fazenda, Artur Costa; Viação Marques dos 
Reis; Educação, Capanema; Agricultura, Odilon Braga; Trabalho, 
Agamenon; Guerra, Góis; e Marinha, Protógenes. (...) O interventor 
de São Paulo, que acompanhou de perto as démarches para a 
formação ministerial, está radiante. A impressão geral do público e 
dos jornais foi francamente favorável ao novo Ministério”. (IDEM, 
idem: 309). 
 

O IDORT conseguia mais um posto importante para um de seus 

representantes que não se furtou elevar ainda mais a participação do Instituto nas 

decisões políticas, desta vez, ajudando o IDORT a tornar-se representante do 

Brasil na OIT - Organização Internacional do Trabalho. 

Em uma de suas revistas, faz-se menção à confiança e consideração do 

Ministro das Relações Exteriores, J. C. Macedo Soares, ao tornar o IDORT um 

órgão representante dos interesses brasileiros junto aos órgãos oficiais de outras 

nações. 

 
“Sendo o I.D.O.R.T. a única instituição de organização do 
trabalho existente no Brasil, tem recebido solicitações dos 
institutos congêneres do estrangeiro para a sua participação em 
congressos e outras reuniões periódicas internacionais 
dedicadas ao estudo da racionalização. Por esse motivo, 
diligenciou a sua diretoria obter a coadjuvação do Ministério das 
Relações Exteriores, com o fim de se estabelecer a 
representação efetiva do I.D.O.R.T junto a varias instituições 

                                                 
50 Macedo Soares, como Ministro das Relações exteriores esteve à frente de negociações e de 
decisões frente a empresas norte-americanas e alemãs, que tentaram impor ao Brasil que 
exportasse apenas matérias –primas a fim de obter crédito nas importações de ferrovias, máquinas 
e manufaturados, porém diante disso o Brasil solicitou negociar outras propostas com  os EUA que 
concordaram em oferecer crédito ao Brasil, fortalecendo os laços contra a política alemã que 
tentava impor a lei da compensação se baseando em princípios que não favoreciam o Brasil.  Esse 
assunto está devidamente trabalhado em detalhes na obra de WIRTH, op. cit. 
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oficiais das outras nações. Recebida a 22 do mês passado, pelo 
Ministro J. C. de Macedo Soares, a diretoria do I.D.O.R.T. teve 
com Sua Excia. cordial entendimento sobre esse e outros 
assuntos ligados às relações internacionais do Instituto, 
recebendo de sua Excia. Novas demonstrações de simpatia e 
apoio à ação desenvolvida pelo IDORT cuja repercussão fora do 
país vem sendo acompanhada com interesse, tendo sido notada 
em vários trabalhos e relatórios de representantes consulares e 
personalidades domiciliadas no estrangeiro” ( Revista IDORT, nº 
51, março/1936:69).  
 

O poder conquistado pelo Instituto na sociedade política a partir de 

março de 1936, extrapolava as fronteiras de nosso país e agora estaria 

representando nossos interesses em qualquer parte do mundo. Agora o IDORT 

poderia discutir questões relativas ao Departamento Internacional de Trabalho 

estabelecendo critérios para a admissão de jovens em indústrias, sugerindo até 

mesmo o limite de assistência escolar para o posterior ingresso destes jovens 

nas indústrias. 

“O limite de assistência escolar, na legislação de vários povos, 
atinge a idade de 14 anos. Assim conclui um estudo da Repartição 
Internacional do Trabalho relativamente  à admissão de 
trabalhadores da indústria, agricultura, marinha mercante, 
comércio e outras profissões. De 45 países observados, somente 
10 tem legislação que fixa entre 10 e 13 anos a obrigatoriedade da 
instrução. Outros há que a elevam até os 16, como por exemplo, 
os Estados Unidos, na sua maioria, se bem que permitam uma 
dispensa aos 14 anos, quando o aluno cobrira o nível de 
aproveitamento exigido e tenha já o emprego a ocupar. Aí a 
regulamentação dos códigos industriais tem repercussões na 
assistência escolar, pois virtualmente se elevará para 16 anos de 
idade mínima de admissão ao trabalho integral. A Conferência 
Internacional do Trabalho, de junho do ano passado, discutiu o 
grave problema do desemprego de adolescentes, recomendando, 
afinal, aos Estados Unidos que prorrogassem  até os 15 anos a 
idade mínima de admissão ao trabalho, propondo ao conselho da 
O.I.T. que examinasse a oportunidade de convocar reuniões para 
esse fim” (Revista IDORT, nº 53, maio/1936:112). 
 

A preocupação dos idortianos com a organização do setor industrial, 

conforme vimos, não se restringia apenas ao universo interno das fábricas em 

relação à otimização da produção. Havia um cuidado especial que transparecia a 

cada ação deste grupo. 
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“(...)o Ministério do Exterior dera instruções aos representantes 
consulares do Brasil em Londres e Paris para que, como 
delegados do I.D.O.R.T., participem dos Congressos e reuniões 
internacionais de organização científica que venham a se 
realizar naquelas capitais”. (Idem, idem). 

 

Este fato, por exemplo, nos permite observar o alcance das conquistas 

do IDORT que passou a representar os interesses nacionais em relação às 

normas internacionais de  trabalho. Sua experiência na elaboração de critérios 

para a seleção de operários em empresas privadas e para a contratação de 

trabalhadores para as ferrovias visando a otimização dos serviços a serem 

desempenhados por esses  profissionais, passava a ser, neste momento, 

exemplo de eficiência nacional. 

Este mesmo  artigo  destaca a preocupação do almirante Protógenes51 

em reafirmar a necessidade  dos serviços de racionalização difundidos e 

aplicados pelo IDORT. 

 

“No referido ofício, o almirante Protógenes, em termos altamente 
honrosos para o I.D.O.R.T. , encarece a necessidade da 
racionalização dos serviços da administração pública como 
preocupação máxima dos governos bem orientados. Assim sua 
Excia. Julgara conveniente que a Secretaria do Trabalho do 
estado do Rio esteja informada dos estudos e realizações 
objetivas do I.D.O.R.T. para que possa aplicar os métodos 
“racionais” à administração fluminense. Dentre as primeiras 
repartições públicas, fora do estado de São Paulo, que se 
associaram  ao I.D.O.R.T. contam-se o Ministério do Trabalho, a 
Comissão de estradas de Rodagem Federais e a Prefeitura de 
Petrópolis”. (Idem, idem). 

 

Em 1936 os dividendos políticos alcançados pelo IDORT somaram-se à 

sua representação no exterior propiciando maior desenvoltura ao seu projeto de 

racionalização uma vez que, a partir dos contatos com a OIT52 suas propostas 

                                                 
51 Protógenes havia sido Ministro da Marinha entre - 9/06/31 a 12/11/35 e na ocasião era 
Governador do Rio de Janeiro (16/07 e 10/11/37). (DIÁRIO  DE VARGAS, vol.2, 1995: 480 e 486). 
52 A OIT – Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919 durante os acordos do 
Tratado de Versalhes. Sua pretensão era proteger os trabalhadores dos abusos denunciados 
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em relação à racionalização do trabalho sedimentaram-se e o apoio, inclusive de 

órgãos públicos brasileiros se fizera notar. 

O Ministério do Trabalho, que nesta ocasião havia se associado ao 

IDORT, poderia se basear nos critérios da OIT – Organização Internacional do 

Trabalho uma vez que este órgão internacional estabelecia as relações a serem 

seguidas pelas nações industrializadas. (Revista IDORT, idem). 

Diante destas evidências nos permitimos interpretar que este Instituto 

possuía um projeto idealizado pela burguesia industrial muito bem estruturado. 

Suas propostas não se limitavam, de forma alguma, apenas aos serviços de 

racionalização em indústrias privadas, extrapolaram esse limite atingindo esferas 

de poder no âmbito do Poder Executivo Nacional, cujas deliberações favoreciam 

o crescimento industrial e seu controle pelos próprios interessados. O 

reconhecimento deste Instituto favoreceu ainda mais a divulgação das atividades 

idortianas após a aprovação oficial que permitia às Repartições Públicas 

Nacionais tornarem-se sócias do Instituto, a fim de obterem informações 

atualizadas sobre o mundo do trabalho. Em apenas cinco anos de existência o 

IDORT havia conquistado  um status que lhe permitiu sugerir regras possíveis de 

serem seguidas até por Ministérios, dado o reconhecimento de suas 

competências na área da racionalização. 

As ações concomitantes efetivadas pelos membros do IDORT em 

instâncias públicas e privadas permitiram a este Instituto a participação efetiva 

nas mais variadas instâncias da vida social e política nacional, durante o período 

em que ocorreu a reorganização do Estado Brasileiro a partir de 1930.  

As transformações verificadas tanto na economia quanto nas questões 

do trabalho e na vida social, de maneira geral, contaram com a influência das 

ações idortianas que de maneira bem “orquestrada” conseguiram  estabelecer 

critérios e  leis permitindo ao Estado acomodar as demandas de todos estes 

setores inclusive públicos, a partir dos estudos de racionalização que permitiram 

a criação das RAGE’s (Reorganização da Administração dos Serviços Públicos), 

                                                                                                                                                     
desde o século XIX. Na verdade era uma forma de viabilizar o Capital impedindo greves e 
movimentos que pudessem colocar as relações de trabalho em perigo. A este respeito existem 
sites especializados que resgatam o histórico desta organização. 
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assim como promoveu a criação de cursos para operários, padronização de 

trabalho em empresas privadas e públicas, regulamentação do trabalho de jovens  

de acordo com a OIT - Organização Internacional do Trabalho, etc. 

Todas essas ações integradas favoreceram a construção de um 

consenso social que permitiu a Vargas certo “conforto político”, não somente pelo 

apoio recebido para sua continuidade no cargo de presidente da república após 

1934, como também para modificar as relações de trabalho e sociais há muito 

desgastadas pelos governos oligárquicos, promovendo uma verdadeira 

renovação na economia e no tratamento com o trabalhador urbano. Esse “suporte 

técnico” oferecido pelo IDORT fez com que Vargas assinasse um decreto, ainda 

no ano de 1936, considerando este Instituto como sendo de interesse público 

(ANTONACCI, 1993). 

Consideramos que este “vínculo” criado entre Governo Federal e o 

IDORT se constituiu ao longo dos cinco primeiros anos de existência deste 

Instituto, devido primeiramente às suas ações na sociedade civil na busca pela 

construção da hegemonia burguesa, pelo viés do consenso, favorecendo a 

articulação dos interesses da burguesia industrial aos interesses dos operários, 

em conformidade com as ações políticas desencadeadas após 1930. 

Feito isso, ainda em 1934, o Instituto passou a “liberar” seus sócios para 

atuarem em instâncias de decisões governamentais, pois a base na sociedade 

civil já estava, a essa altura, consolidada. O projeto idortiano se estendeu então 

para a sociedade política buscando aperfeiçoar as formas já desenvolvidas 

anteriormente na sociedade civil, da qual contava com amplo apoio.  

As leis criadas pelos industriais idortianos e por seus pares serviriam 

como instrumento de “coerção” social garantindo assim que, por meio da devida 

obediência legal que a sociedade cumprisse seus deveres, os Ministérios 

seguissem as determinações dos Conselhos Técnicos e na educação e saúde 

tais regras também fossem devidamente aplicadas. Observando à distância 

parece tratar-se de um “script” que, se seguido passo a passo, garantiria os 

resultados esperados. Salientamos mais uma vez que o IDORT conquistou 

também o direito de representar o Brasil oficialmente nas questões externas no 
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que tange à Organização Internacional do Trabalho, aliás, o que certamente 

queria há muito tempo. Desta feita, passou ele a trazer de fora regras que o  

Ministério do Trabalho poderia acatar. As medidas relativas às Leis trabalhistas a 

serem implementadas  pelos países desenvolvidos industrialmente eram trazidas 

para o Brasil pelos representantes e ou delegados do IDORT,  adotadas então 

pelas repartições públicas e privadas. 

Neste sentido nos permitimos dizer que havia, durante a reorganização 

do Estado Brasileiro um projeto da burguesia industrial que se saiu vitoriosa. Para 

tanto, é importante ressaltar que tanto a Instituição IDORT quanto seus agentes 

trabalharam no sentido de construir um projeto para a sociedade brasileira dos 

anos 30, embasados nos valores da fração de classe defensora dos interesses 

industriais. 

 

“Assim, o que é peculiar ao Estado contemporâneo, o qual, por 
sua vez, deve ser pensado como uma relação social em si 
mesmo, é que ele guarda um espaço de consenso e não só de 
violência, sendo o consenso – ou consentimento – obtido, para 
Gramsci, através dos aparelhos privados de hegemonia, bem 
como através da ação do Estado restrito, que busca promover e 
generalizar a visão da fração de classe hegemônica” 
(MENDONÇA In: MATTOS (org.), 1998: 21). 
 

Conforme observamos no texto acima organizado por Marcelo Badaró 

Mattos, do qual destacamos o texto de Sônia Mendonça, podemos inferir que a 

atuação dos idortianos na busca pelo consenso e a devida precisão ao elaborar 

seus projetos para a sociedade, caminhou no sentido de promover uma  

interação entre sociedade civil e sociedade política realizada pelas ações do  

IDORT representado pelos seus criadores. A comprovação da obra idortiana só 

pode ser compreendida levando-se em consideração a inserção de seus agentes 

em diversas esferas de poder, seguindo seus passos e acompanhando sua 

engenhosa articulação. Compreender os interesses e as ações empreendidas 

pelos idortianos, cada uma a seu devido tempo conforme nos foi possível avaliar, 

nos faz perceber a completude deste projeto para a sociedade e o alcance de sua 

projeção política. 
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“Assim, para analisar o caso do Brasil, é preciso ir além da 
suposição corrente de que o Ministério da Fazenda identifique-se 
a um Ministro, ou que o Estado brasileiro seja o próprio 
presidente. Há que verificar-se, por exemplo, a que grupos 
organizados da sociedade civil estão eles ligados? Quais os 
interesse destes grupos?”. (Idem, idem: 22). 
 

Seguindo estas determinações foi possível identificar qual o propósito do 

IDORT enquanto entidade civil e quais as propostas de seus criadores,  

principalmente a que meios recorreram para atingir seus objetivos. 

Conseguimos, desta forma, compreender que apesar de o IDORT não 

ter conquistado o Ministério do Trabalho conseguiu, ainda assim, representar o 

Brasil nas questões relativas à Organização Internacional do Trabalho, devido às 

articulações políticas que assim o permitiu. Essa interpretação foi possível a partir 

da observação sobre as ações dos agentes idortianos e de sua proximidade com 

o poder governamental. As pistas presentes nos artigos das Revistas somadas às 

anotações de Vargas, os documentos da Constituinte e o apoio bibliográfico e 

teórico nos permitiram construir uma idéia a respeito do que fazia o IDORT e 

seus agentes até a ocasião de 1936. 

Para além desta análise, consideramos ainda haver a possibilidade de 

entendermos os desdobramentos destas ações na continuidade do governo de 

Vargas, entretanto nos reservamos neste capítulo apenas desvendar as 

articulações políticas empreendidas pelos representantes da burguesia industrial 

na construção da hegemonia desta fração de classe, no sentido de contribuir  

com a reorganização do Estado Brasileiro por meio de sua efetiva participação na 

Constituinte de 1934. 

 

• Participação de Alexandre Siciliano Júnior na Constituinte 
 
 

Alexandre Siciliano Júnior compunha o quadro de sócios fundadores do 

IDORT. Cafeicultor e industrial paulista empenhado em participar das decisões 

políticas,  como Constituinte, destacou-se na defesa da exploração dos recursos 

naturais brasileiros num momento em que se definiam as propostas de exploração 
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do solo e sub-solo, contando com a parceria da Inglaterra e dos Estados Unidos. 

Apesar de seus negócios estarem voltados à cafeicultura, este empresário passou 

a se interessar pela exploração dos recursos naturais, uma vez que os minérios 

(carvão, ferro, aço) auxiliavam na expansão industrial e na ampliação das 

ferrovias, o que demandava o consumo constante destes recursos muitas vezes 

importados de outros países. Na ocasião desta Constituinte é que seriam 

redefinidas as regras para  sua exploração, apesar de  existirem contratos com 

empresas estrangeiras. A redefinição do uso interessava também  aos militares 

cuja preocupação era manter a soberania do país sobre os seus recursos naturais 

(WIRTH, 1973). 

Neste sentido,  Siciliano discursou em defesa da progressiva 

nacionalização dos recursos minerais e da exploração das forças hidráulicas,  

visto que havia grande interesse na expansão do desenvolvimento das indústrias 

nacionais. 

 

“Tomo a palavra, para no modo o mais sucinto possível, aqui 
explanar as minhas emendas que se relacionam, em especial, 
com a exploração das forças hidráulicas e com o aproveitamento 
das  riquezas minerais, assuntos estes de magna importância 
para a economia do país e os quais interessam grandemente aos 
sindicatos industriais do Brasil. A estes, aliás -  como 
representante de classe – devo a honra do meu mandato”(Anais 
da Assembléia Nacional Constituinte de 1934, vol. IX  1935: 341). 
 

Uma das responsabilidades de Siciliano como Constituinte, consistia em 

solucionar um problema existente desde 1919 quando o governo brasileiro 

assinara um contrato permitindo à empresa inglesa, Itabira Iron, que explorasse e 

transportasse de Minas Gerais ao Rio de Janeiro carregamentos de minérios que 

também seriam exportados pela mesma empresa. É certo que poderíamos ter  a 

opção de transporte pela Estrada de Ferro Central do Brasil  (EFCB), não fosse 

seu deplorável estado de conservação. Em 1934, a questão  se resumia na 

seguinte preocupação: conservar sob responsabilidade nacional todos os 

recursos naturais. Havia que se criar leis que regulamentassem o uso do solo e 
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do sub-solo, assunto que também interessava os militares incumbidos da defesa 

nacional (WIRTH, 1973). 

Durante a elaboração da nova Carta, Alexandre Siciliano esboçou um 

projeto de lei propondo que a União tivesse o poder de confiscar terras onde 

houvessem riquezas minerais e hidráulicas, desde que indenizasse os 

proprietários, porém o que se lê na Constituição após a votação desta proposta é 

o direito total da União sobre suas riquezas. 

 
“Art 20 - São do domínio da União:  
I - os bens que a esta pertencem, nos termos das leis atualmente 
em vigor;  
 II - os lagos e quaisquer correntes em terrenos do seu domínio ou 
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 
países ou se estendam a território estrangeiro;  
 III - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas fronteiriças.  
 Art 21 - São do domínio dos Estados:  
 I - os bens da propriedade destes pela legislação atualmente em 
vigor, com as restrições do artigo antecedente;  
 II - as margens dos rios e lagos navegáveis, destinadas ao uso 
público, se por algum título não forem do domínio federal, 
municipal ou particular “ (Constituição Federal de 1934). 
 

A preocupação com a presença estrangeira nos negócios brasileiros 

aparecia constantemente nas falas de Siciliano. 

 

“Aquelas atividades das quais dependem basicamente a nossa 
economia e também a nossa defesa, devem ficar abrigadas dos 
apetites incontrolados do suspeitíssimo imperialismo internacional” 
(Anais da Assembléia Nacional  Constituinte de 1934, vol. IX, 1935: 
353). 
 

A fim de solucionar os entraves com as companhias estrangeiras que 

atuavam na exploração de minérios53, este Constituinte propõe que a 

nacionalização dos recursos naturais ocorra em duas etapas: 

 

                                                 
53 A este respeito ver a obra de John D. Wirth que trabalha  justamente esse assunto mostrando a 
importância da exploração de minérios durante a fase de expansão da indústria brasileira após 
1930. 
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“Na primeira fase da nacionalização poderá a União exigir dos que 
pedirem concessões para indústrias de mineração básicas ou 
essenciais, que as companhias exploradoras sejam constituídas 
como sociedades anônimas, somente com ações nominais, 
cabendo sempre o controle das companhias aos nacionais. Nas 
novas concessões requeridas para indústrias extrativas básicas 
terão naturalmente sempre a preferência aqueles interessados que 
a maior percentagem de acionistas brasileiros poderem garantir. 
Na segunda fase da nacionalização poderá a União determinar, por 
lei, que a totalidade dos acionistas seja composta de brasileiros. 
Para o fim da nacionalização progressiva das indústrias julgadas 
básicas é necessária  a criação de um novo tipo de sociedade 
anônima, com títulos somente nominais, podendo nestas 
sociedades a União, a qualquer tempo, restringir, ou mesmo 
proibir, a transmissibilidade destes títulos a estrangeiros” (Idem, 
idem: 355-356). 
 

Os interesses dos industriais representados por Siciliano, voltavam-se 

principalmente na utilização dos recursos naturais para a siderurgia, as forças 

hidrelétricas e  aos transportes ferroviários pois implicaria diretamente na 

expansão da indústria nacional, por esta razão havia que se garantir nesta 

Constituição que mesmo havendo terras ricas em minérios nas mãos de 

“particulares”, esses  deveriam ser brasileiros. Nessa Constituição as empresas 

estrangeiras ficariam impedidas de manipular  o uso desses recursos, essa atitude 

revela o caráter nacionalista expresso no governo de Vargas 54. 

                                                 
54 A proposta de Siciliano tornou-se lei favorecendo os interesses, não só da União como também 
dos industriais: 
        Art 119 - O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas 
e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão 
federal, na forma da lei.  
        § 1º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a 
empresas organizadas no Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na exploração ou co-
participação nos lucros.  
        § 2º - O aproveitamento de energia hidráulica, de potência reduzida e para uso exclusivo do 
proprietário, independe de autorização ou concessão.  
        § 3º - Satisfeitas as condições estabelecidas em lei, entre as quais a de possuírem os 
necessários serviços técnicos e administrativos, os Estados passarão a exercer, dentro dos 
respectivos territórios, a atribuição constante deste artigo.  
        § 4º - A lei regulará a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e quedas d'água 
ou outras fontes de energia hidráulica julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou 
militar do País.  
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Alexandre Siciliano Júnior,  além de ter atuado nesta Constituinte  em 

favor dos interesses da União e também dos industriais, fez parte do Conselho 

Federal de Comércio Exterior (CFCE) desde 1934 onde deu continuidade às 

propostas defendidas  nesta Constituinte. 

Chegou a escrever ao Presidente Vargas sobre a exploração dos 

recursos naturais que em sua opinião era um assunto meramente técnico, 

conforme reproduziu John D. Wirth: 

 

“O problema  siderúrgico é para mim primeiramente um simples 
problema técnico, em segundo lugar um importante problema 
econômico e finalmente um delicadíssimo problema político-
militar” (WIRTH, 1973:56). 
 

Nesse documento fica explícita a defesa do controle dos recursos 

naturais, não só pela União, mas também pelos industriais por tratar-se, segundo 

Siciliano, de um problema técnico e econômico, querendo com isso talvez 

compartilhar de um interesse de exclusiva responsabilidade da União, mas que 

diretamente poderia afetar os negócios de diversos industriais, por essa razão 

como integrante deste Conselho Técnico seria interessante acompanhar de perto 

todas as questões que implicassem direta ou indiretamente na produção de bens. 

Este industrial também esteve envolvido em outras questões ao lado de 

Simonsen quando enfrentaram juntos a decisão de tentar reverter a Lei de Férias 

ainda no início da década de 30, propondo em seu lugar “um fundo de previdência 

para os trabalhadores” que fora descartado (WEINSTEIN, 2000:85). 

Embora nem sempre conseguissem reverter situações desfavoráveis aos 

seus interesses, os industriais idortianos não ficavam restritos às instituições  que 

oficialmente os representava, como era o caso da FIESP, procuravam também 

                                                                                                                                                     
        § 5º - A União, nos casos prescritos em lei e tendo em vista o interesse da coletividade, 
auxiliará os Estados no estudo e aparelhamento das estâncias mineromedicinais ou 
termomedicinais.  
        § 6º - Não depende de concessão ou autorização o aproveitamento das quedas d'água já 
utilizadas industrialmente na data desta Constituição, e, sob esta mesma ressalva, a exploração 
das minas em lavra, ainda que transitoriamente suspensa. (Constituição Federal de 1934) 
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atuar concomitantemente em outros órgãos de influência como os Conselhos 

Técnicos e o próprio IDORT. 

Como vimos, o projeto de racionalização que havia sido aplicado na 

sociedade civil por meio de cursos oferecidos aos operários, racionalização da 

produção  de diversas indústrias, racionalização dos serviços públicos, jornadas 

contra o desperdício, dentre outros,  tudo isso efetivamente conquistado pelos 

idortianos  e viabilizado pelas duas Divisões criadas exclusivamente para esta 

finalidade, soma-se à atuação de alguns membros do IDORT na sociedade 

política, tanto no Executivo paulista tendo à frente Armando de Salles Oliveira, 

como no Ministério das Relações Exteriores ocupado por José Carlos de Macedo 

Soares, o que ofereceu dimensão nacional e reconhecimento até mesmo por 

outro Ministério, o do Trabalho. Ressaltamos ainda que este  idortiano viria a 

tornar-se  Ministro da Justiça entre 1936-1937.  

A participação efetiva de Simonsen assim como de Alexandre Siciliano 

Júnior, sócios e fundadores do IDORT, no Conselho Técnico (CFCE -  Conselho 

Federal de Comércio Exterior), ambos  responsáveis pelas consultorias relativas 

à exportação, tema devidamente trabalhado por Ely Diniz e relembrado em nossa 

pesquisa, nos oferece a possibilidade de concluir que efetivamente o IDORT 

conquistou a hegemonia tanto na sociedade política quanto na sociedade civil, 

diante dos outros grupos de poder existentes nessa época. 

 

 
 

Capítulo 3 - Novas Perspectivas Idortianas 
 

Neste capítulo, temos como preocupação mostrar quais foram as 

articulações e ou manobras políticas empreendidas pelo IDORT  para  manter 

sua hegemonia mesmo diante das transformações operadas no Estado, visto que  

essa  hegemonia na sociedade civil já havia sido consolidada mas, com os 

contratempos de 1937 sofreu abalos que precisaram ser superados para a 

retomada de sua liderança. 
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Com esta finalidade abordaremos a situação em que o presidente de 

honra do IDORT, Armando de Salles Oliveira, esteve envolvido ao candidatar-se 

ao cargo de presidente da República. Levaremos em consideração a correlação 

de forças existentes durante as campanhas para este pleito eleitoral marcado 

para janeiro de 1938, quando se escolheria por voto direto e secreto o presidente 

da República, levamos em consideração que essa disputa fora marcada pela 

presença do Ministro da Viação e Obras Públicas, José Américo de Almeida 

(escolhido por Vargas para sucessão). Compreendemos que a escolha dos 

nomes dos candidatos não ocorreu em cenário político tranqüilo não havendo 

consenso nem mesmo entre os idortianos segundo a  insistência de José Carlos 

de Macedo Soares em sair candidato no lugar de Armando de Salles Oliveira. 

Diante deste quadro, destacaremos a discussão entre o presidente de 

honra do IDORT Armando de Salles Oliveira e o presidente Vargas em torno da 

possibilidade da continuidade  de uma suposta “democracia”. 

Discutiremos ainda o fato dos idortianos terem encontrado na 

Constituição de 1937 alguns artigos inspirados em seus ideais e apesar do exílio 

de Armando de Salles Oliveira, por imposição de Vargas, continuaram próximos 

ao presidente mesmo após o  golpe de 1937, sustentando seu projeto inicial de 

racionalização da sociedade. 

Por fim, analisaremos a importância da “Racionalização da Política”  para 

os idortianos  e como pretenderiam seguir com seus projetos após a criação do 

Estado Novo, utilizando –se da presença marcante de sócios idortianos em 

Conselhos Técnicos, aprimorados após 1937. 

  

3.1 – O IDORT e a polêmica candidatura de seu presidente de honra 
 

Embora o IDORT tivesse alcançado diversas vitórias até 1936, não 

hesitou em dar mais um passo em direção a outra conquista que, frustrada 

devido à conjuntura política desfavorável, causou abalos em todo o país. 
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Tratava-se  de lançar a  candidatura de Armando de Salles Oliveira, 

presidente de honra do IDORT e governador do Estado de São Paulo,  afastado 

do cargo para iniciar sua campanha à presidência da república. 

Os idortianos, de maneira geral, haviam estreitado seus laços de 

amizade com Vargas e essa aproximação construída em nome de sólidos 

interesses políticos, tanto por parte dos paulistas quanto por parte do Governo 

Federal encontrava-se ameaçada nesta ocasião. 

A campanha presidencial em favor do governador de São Paulo ocorreria 

em meio a um clima de hostilidade e ameaças.  

Vargas cogitava outras possibilidades para a candidatura à presidência, 

pois acreditava que o enrijecimento do poder poderia servir como solução ao 

desequilíbrio político causado pela  Intentona Comunista de 1935. 

Antes, porém, deste episódio, a Lei de Segurança Nacional55 já vigorava 

em virtude de desentendimentos políticos envolvendo Integralistas no final de 

1934. Acreditava-se em uma possível falha na Constituição que permitira tais 

eventos, conforme atestava o OESP 56: 

                                                 
55 Essa Lei de nº 38  foi sancionada por Vargas em 04/04/1935. Vargas não se coloca totalmente 
avesso às idéias dos integralistas por considerar que poderiam “disciplinar a opinião”, mas não 
demonstra confiança neste projeto político. Ver Diário de Vargas vol. I, p. 373. Importante 
relembrar que: “ O Legislativo, não sem oposições, aprovava a Lei de Segurança Nacional, 
instrumento de controle e de repressão política – ao mesmo tempo, no mesmo mês de abril de 35, 
em que surge a Aliança Nacional Libertadora. Esta era uma frente única, pouco homogênea 
quanto à sua composição política: partidos de esquerda, sindicatos, certa ala tenentista e 
elementos apartidários, cujo presidente de honra Luís Carlos Prestes, era chefe do Partido 
Comunista. A capacidade de mobilização daquele agrupamento político representava uma 
promessa de ameaças aos interesses de umas e de outras facções dos grupos dominantes.(...) A 
ANL foi fechada em 13 de julho de 1935 depois de um discurso de Prestes em que apelava às 
massas para que se organizassem; veio um início de repressão: prisões de civis, , punições a 
soldados, sargentos e oficiais. Os grupos de choque remunerados e as milícias integralistas 
colaboraram, eficientes, nessa tarefa” SOLA, Lourdes. O Golpe de 37 e o Estado Novo, In: MOTA, 
Carlos Guilherme (org.). O Brasil em Perspectiva, Rio de Janeiro: Ed. Difel, 1984 p. 260). 
56 O jornal O Estado de São Paulo, fora dirigido por Armando de Salles Oliveira e expressava a 
defesa dos princípios liberais, porém, deixava transparecer que seriam necessárias algumas 
concessões  para que essa política sobrevivesse. “Segundo o jornal, as perturbações da Grande 
Guerra obrigaram o liberalismo, ‘para não desaparecer’, a restringir suas aspirações e conformar-
se com  o sacrifício de alguns princípios que lhe eram caros”. O período do pós - Primeira Guerra 
gerou instabilidade para a continuidade do liberalismo devido  a Grande Depressão inaugurada 
após a quebra da Bolsa de Nova Iorque em 1929 ocasionando o fortalecimento de regimes  
totalitários e nacionalistas, iniciados na década de 20, ou mesmo favorecendo a proposta 
keynisiana nos EUA. A interferência do Estado nas questões político-econômicas foi inevitável em 
alguns países, enquanto no Brasil a “ameaça” comunista se espalhava causando o aumento da 
repressão e medidas de segurança.  Recomendamos a leitura desta obra àqueles que possuam 
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“(...) não pendemos para os regimes de força. Somos pelos de 
direito (...). Exatamente por fidelidade a esse regime é que 
propomos a emenda da nossa Constituição. Se a Constituição 
facilita a propaganda comunista e essa propaganda nos é 
nociva, reformemos a Constituição(...)”. (CAPELATO, 1989: 
p.208). 
 
 

Conforme CAPELATO, até mesmo o jornal OESP publicava nota em 

defesa  desta medida de segurança demonstrando sua urgência em face à 

ameaça comunista. 

Como a Intentona ocorrera  com o apoio de alguns militares, Vargas 

considerou a necessidade de  uma emenda  Constitucional  que permitisse 

reprimir os militares considerados “traidores”. As discussões em torno dessa 

possibilidade geraram disputas e desentendimentos, pois, esbarrava em 

princípios liberais há pouco implementados na Constituição de 1934, porém não 

havendo outra saída  a Lei 136 foi  sancionada por Vargas em 14/12/1935, 

tornando: 

”mais enérgicas e ágeis as medidas de repressão contra os 
crimes de subversão à ordem política e social” (Diário de 
Vargas, 1995, vol. I: 454). 
 

 
Havia que se escolher para candidato a concorrer ao próximo pleito 

aquele que mais se identificasse com este momento político, pois não se tratava 

apenas de uma medida de segurança, mas sim de um projeto de governo 

anticomunista, conforme expressava o presidente em pronunciamento à Nação: 

 

“Forças do mal e do ódio capearam sobre a nacionalidade, 
ensombreando o espírito amarável da nossa terra e da nossa 
gente. Os acontecimentos lutuosos dos últimos dias de 
novembro permitiram, felizmente, reconhece-los antes que fosse 
demasiado tarde para reagirmos (...). Padrão eloqüente e 
insofismável do que seria o comunismo no Brasil tivemo-lo nos 

                                                                                                                                                     
interesse em compreender o pensamento liberal no Brasil e os abalos que sofreu diante das 
transformações do capitalismo. CAPELATO, Maria Helena.”Os Arautos do Liberalismo - imprensa 
paulista 1920-1945”. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 206.  
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episódios da baixa rapina e negro vandalismo de que foram 
teatro as ruas de Natal e de Recife, durante o surto vergonhoso 
dos implantadores do credo russo, assim como na rebelião de 
27 de novembro nesta capital (...). Os fatos não permitem mais 
duvidar do perigo que nos ameaça. Felizmente, a Nação sentiu 
esse perigo e reagiu com todas as suas reservas de energias 
sãs e construtoras” (in: DUTRA, 1997: p.40). 

 
 
Eliane Dutra dimensiona o discurso de Vargas logo após a Intentona 

Comunista e no ano em que as candidaturas seriam organizadas pelos partidos 

políticos. Neste discurso a autora verificou que, ao tratar do comunismo, Vargas 

se preocupa em determinar que eram interesses estrangeiros que tentavam se 

impor aos brasileiros, justamente num momento em que se construía um novo 

ideal de nação. Com isso, reafirmava ao povo não haver razão  para  os 

brasileiros aderir a uma ideologia de “vândalos”, pois a nação era constituída por 

indivíduos de boa índole “de energias sãs”. Esse discurso anti – comunista 

resvalava também nos defensores do liberalismo, conforme afirmavam ideólogos 

deste período como por exemplo, Francisco Campos: 

 

“O liberalismo político e econômico conduz ao comunismo. O 
comunismo se funda, precisamente, sobre a generalização à 
vida econômica dos princípios, das técnicas e dos processos do 
liberalismo político. Toda a dialética de Marx tem por 
pressuposto essa verdade: a continuação da anarquia liberal 
determina, como conseqüência necessária, a instauração final 
do comunismo. Marx não pode, porém prever a revolução 
operada no pensamento político do século XX. A revolução 
política impediu a revolução comunista. O grande pensamento 
político, afirmativo e orgânico, que substituiu o ceticismo liberal 
interrompeu o processo de decomposição, que Marx postulava 
como necessário e fatal. Suprimidas as condições criadas pelo 
liberalismo à implantação do comunismo, o marxismo perdeu a 
sua atualidade, passando ao rol das teorias caducas em que foi 
tão fértil o ‘estúpido’ século XIX. O corporativismo mata o 
liberalismo, como o liberalismo gera o comunismo”.(CAMPOS, 
1937: 42-43). 
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Campos escrevera em seu livro praticamente um “depoimento” sobre o 

pensamento que gerou o Estado Novo, uma vez que este jurista foi quem 

ofereceu à Constituição de 1937 seu acabamento ideológico. 

Acreditava ele que  o liberalismo era o responsável pela abertura 

democrática, permitindo  a participação de correntes de pensamento marxista 

inundando o Brasil com ideologias que nada tinham a contribuir para  o 

desenvolvimento da Nação. Era necessário  eliminar qualquer resquício de 

liberalismo que ainda restasse na política nacional, conforme nos atesta seu 

“depoimento anti – liberal”. Varrer o comunismo significava, primeiramente, 

eliminar o liberalismo substituindo-o pelo corporativismo. O Estado anularia assim 

a possibilidade de criar o “monstro” que o destruiria , de acordo com o 

pensamento expresso pelo jurista. 

Ao que tudo indica, manter ideais liberais ainda que cerceados por uma 

Lei de Segurança nacional, poderia surtir efeitos contrários à política que se 

pretendia continuar afirmando, os governistas consideravam que o liberalismo era 

muito “brando” com os comunistas a ponto de lhes permitir o domínio da situação. 

Em vista disso Vargas não dispensava a possibilidade de um consenso 

na escolha de um candidato que viesse a lhe suceder, porém os nomes 

disponíveis, com exceção de José Américo, não lhe agradavam muito. 

 

“O Valadares consultou-me, por telegrama, sobre o nome de José 
Américo como candidato de conciliação. Aceitei-o imediatamente. 
Os acontecimentos, por um conjunto de circunstâncias, 
encaminham-se à solução conciliatória de um candidato único” 
(DIÁRIO DE VARGAS, vol. II: 46). 
 

 
O Ministro de Viação e Obras Públicas de 1930 a 1934 José Américo 

reunia os atributos políticos57 desejáveis para dar continuidade ao projeto de 

Vargas, porém a escolha não fora tão simples. José Carlos de Macedo Soares, o 

                                                 
57 José Américo era paraibano, tenente que havia apoiado Vargas  além de ter se destacado como  
um dos líderes da Aliança Liberal, defendia medidas autoritárias  e nacionalistas, por essa razão 
era o candidato da situação. A este respeito ler SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castello. 
Rio de janeiro: Ed. Paz e Terra, 1975, p.45. Indicamos ainda a leitura de CAMARGO, Aspásia. O 
Golpe Silencioso. Rio de janeiro: Ed. Rio Fundo, 1989. 
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então Ministro das Relações Exteriores havia se interessado em ser o 

representante do Governo Vargas nesta disputa eleitoral. 

 

“À noite, recebi o Macedo Soares (José Carlos). Segue amanhã 
para São Paulo. Está entusiasmado com sua possível candidatura 
e assegura que terá 70% da votação paulista” (Idem, idem:25). 
 

Esse Ministro 58 sentia-se apto a assumir o Brasil num momento de crise 

e quanto a isso o IDORT não se manifestava em nenhum artigo de sua revista 

mensal, fazia silêncio em relação à disputa interna entre seus dois sócios 

fundadores. Em relação a este interesse Vargas não o considerava uma boa idéia 

e preferiu oferecer-lhe o Ministério  da Justiça, embora Macedo tivesse mesmo 

demonstrado interesse no Ministério do Trabalho, que, aliás, continuou nas mãos 

de Agamenon Magalhães.  

Em 03/06/1937 ocorrera a posse dos atuais Ministros e apesar de as 

determinações do presidente Vargas não expressarem a preferência de  Macedo 

Soares, não havia outra proposta  sendo assim, contentou-se.  

 
“(...)Realizou-se ontem o primeiro despacho com o novo Ministro 
da Justiça. Foram soltos trezentos e tantos presos, na qualidade 
de presos políticos, para bem impressionar a opinião, conforme 
desejava o novo ministro. Na verdade tratava-se de simples 
batedores de carteira e punguistas, que o estado de guerra 
permitia seqüestrar” (Idem,idem: 52). 
 

                                                 
58 Sob o ponto de vista das questões econômicas, talvez Macedo Soares fosse a opção ideal, 
porém, o que estava em questão era a soberania nacional e os constantes ataques, tanto por parte 
dos Integralistas quanto por parte dos comunistas, como diziam  à época e o Ministério da Justiça 
é que deveria solucionar estas questões. 
 Macedo Soares havia conseguido vincular as exportações brasileiras às importações, favorecendo 
a balança comercial brasileira durante seu mandato como Ministro das relações Exteriores. “Tendo 
conseguido isolar Aranha politicamente, um novo Ministério começava a experimentar as 
responsabilidades, as vantagens e as oportunidades do poder. Macedo Soares, paulista ilustre 
com pretensões presidenciais e antigo diretor da Associação Comercial de São Paulo, 
credenciava-se como perfeitamente identificado com os interesses ligados ao algodão, café e 
frutas cítricas no seu Estado. (...) A aplicação preferencial dos controles cambiais era o instrumento 
através do qual o novo CFCE contava regular o comércio exterior brasileiro(...) Quanto melhor 
fosse a balança comercial do Brasil, mais moeda estrangeira seria fornecida. Uma conta especial 
de compensação seria instituída no Banco do Brasil para converter o mil-réis dos exportadores em 
câmbio para importações” WIRTH, op.cit., p. 12 e 13.  
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Para o governo, “anistiar”59 os presos demonstrava uma atitude de boa 

vontade do então  Ministro da Justiça J.C. de Macedo Soares deixando 

transparecer “aos olhos do povo”, a possibilidade de diálogo com os “revoltosos”. 

Este episódio, conforme comentários do próprio presidente ficou conhecido como 

a “Macedada”. Macedo Soares encontrou motivação política para atuar nesta 

pasta ministerial, embora o momento de crise exigisse deste Ministério 

precauções e deliberações contrárias aos princípios defendidos pela Constituição 

de 1934. 

Terminados os arranjos nas pastas ministeriais Vargas ainda não 

conseguiria resolver os entraves existentes em relação  à sucessão presidencial, 

pois o consenso em torno de um nome comum como sabemos não aconteceria. 

 
 “(...)De novidade, apenas a recepção aos integralistas, que 
vieram comunicar-me a escolha do  sr. Plínio Salgado para 
candidato à Presidência da República” (Idem, idem: 54). 
 

Os integralistas protocolaram sua decisão em indicar Plínio Salgado para 

concorrer a esta eleição, porém não conseguiram motivar a presidência em favor 

de sua candidatura, mesmo porque os problemas políticos desencadeados desde 

1934 tinham como protagonistas justamente os criadores deste movimento. 

Vargas continuava firme em manter como seu candidato José Américo 

mas uma preocupação o incomodava, o fato de Armando de Salles Oliveira 

contar com o apoio de Flores da Cunha governador do Rio Grande do Sul, 

Estado que possuía a maior guarnição do exército brasileiro e que também era a 

terra natal do então presidente. (CAMARGO, 1989). 

Vargas recebeu Armando de Salles Oliveira tendo com ele uma conversa 

reservada, solicitando que pensasse com calma na possibilidade de escolher  um 

nome comum à disputa à presidência devido aos problemas de última hora 

ocorridos recentemente, referia-se à Intentona Comunista e aos desarranjos 

políticos decorrentes deste momento. 

                                                 
59 A anistia de fato ocorreria em 1945 quando Luis Carlos Prestes e outros de seus companheiros 
foram libertados a mando de Vargas que possuía pretensões em continuar governando o Brasil 
após a Segunda Guerra mundial. 
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(...)recebi o Armando Sales. Conversou sobre várias coisas, 
perguntou muitas outras e, depois de informado, abordou o 
assunto: a renúncia, a necessidade de desincompatibilizar-se, 
não para ser candidato à Presidência da República, mas para 
enfrentar dentro de São Paulo uma luta política contra um 
candidato perrepista, muito hipotética. Falei-lhe com amizade, 
com carinho, mas com firmeza, fazendo-lhe ver que isso, em 
primeiro lugar, era a quebra do compromisso de não discutirmos 
o assunto senão no ano próximo” (DIÁRIO DE VARGAS vol. 
I:570-571). 
 

Esta conversa ocorrera em meados de dezembro de 1936, pouco antes 

da oficialização da candidatura de Armando de Sales Oliveira. A desculpa do 

governador de São Paulo não fora bem aceita pelo presidente, mesmo porque os 

rumores acerca de sua provável candidatura espalhavam-se rapidamente antes 

mesmo de Vargas ter conseguido encontrar um nome que fosse consenso no 

meio político. 

 Um dos motivos para tais rumores devia-se à política de governo 

adotada no Estado de São Paulo por Armando de Salles Oliveira  favorável sob o 

ponto de vista econômico. Um outro aspecto que insitava a preocupação do 

presidente em relação à provável candidatura de Salles dizia respeito à 

habilidade política com que Salles conduziu a aproximação entre o Governo 

Federal e o estado de São Paulo na ocasião  de sua escolha para a interventoria 

paulista. Fato que elevou o nome de Armando de Salles Oliveira nos círculos 

políticos de todo o país favorecendo sua projeção no cenário político nacional. 

Seria fácil obter apoio tendo governado o maior Estado da União em meio a 

conflitos de toda ordem tendo em pouco tempo conseguido reverte-los. 

 Parte das soluções administrativas empreendidas por Armando de 

Salles Oliveira no governo do estado de São Paulo contou com a contribuição 

marcante do IDORT na elaboração da RAGE - Reorganização Administrativa do 

Governo do Estado, que se popularizou dentre chefes do Executivo de outros 

Estados brasileiros conforme tivemos a oportunidade de constatar. A 

modernização empreendida no âmbito privado e também público notabilizou  este  

governador de São Paulo.  
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Seria difícil para Vargas encobrir estas questões e mais ainda, enfrentá-

las apesar do clima favorável a uma intervenção do Estado. Mesmo assim insistia 

em eleição com candidato único o que feria a Constituição. Em 30 de dezembro 

de 1936 Armando de Salles Oliveira renunciou ao cargo de governador do Estado 

de São Paulo a fim de concorrer à eleição presidencial justificando então o temor 

de Vargas. 

Contando com o apoio dos políticos paulistas60, e também  de outros 

estados como o Rio Grande do Sul e Pernambuco, Armando de Salles Oliveira 

empreendeu uma campanha agressiva, opondo-se  as pretensões de Vargas em 

contrariar as determinações constitucionais (CAMARGO, 1989).  

Vargas não poderia contar com o apoio de Flores do Rio Grande do Sul, 

seu estado de origem, pois o mesmo apoiava Armando de Salles Oliveira 

justamente por não concordar com a interferência do Governo Federal no 

exército. Vargas havia criado medidas punitivas por meio de um dispositivo legal, 

cujo poder dava direito à cassação da patente de oficiais e cargos civis dos 

envolvidos com o comunismo. A atitude de Flores, em apoio à candidatura de 

Salles e contrário às medidas punitivas de Vargas, abria precedentes para que a 

oposição se manifestasse mais livremente, pois se tratava da opinião do 

governador do Rio Grande do Sul, base política de Vargas. 

O clima político em que ocorriam as candidaturas à presidência da 

república era resultado das ações da Intentona Comunista de 193561 e das 

desavenças entre Integralistas e  antifascistas62 que favoreceram a criação da 

LSN – Lei de Segurança Nacional  visando  conter tais manifestações políticas.  

Como  estes protestos tornavam-se cada vez mais radicais no final do 

ano de 1935, a fim de erradicá-las foi implantado primeiramente o Estado de 

Sítio, a que se seguiram inúmeras prisões e deportações, depois o Estado de 

                                                 
60 O PRP não apoiava Armando de Salles Oliveira aproximando-se de Vargas. 
61 Importante relembrar que a ANL (comandada pelo Partido Comunista Brasileiro) gerou a 
Intentona Comunista, e quando de sua organização, no início de 1935 já propunha a 
nacionalização das empresas estrangeiras, o “cancelamento das dívidas imperialistas” e o fim dos 
latifúndios (ver SKIDMORE, op. cit.), 
62 A AIB – Ação Integralista Brasileira defendia um governo fascista nos moldes criados por 
Mussolini. Para aprofundar o entendimento sobre a AIB recomendamos a leitura de: TRINDADE, 
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Guerra que Vargas pretendia transformar em uma medida praticamente 

permanente contrariando a oposição. 

Na realidade essas medidas favoreceram a criação de leis que 

cerceavam os direitos garantidos pela Constituição desta forma Vargas se 

aproveitava da situação para exigir que um único candidato concorresse à eleição 

de acordo com seus critérios e sua escolha, atitude que revoltava a oposição 

embora essa mesma oposição  não negasse seu apoio ao “presidente no 

combate à desordem, qualquer que fosse sua origem, mas lutaria pela 

preservação das liberdades civis” (CAMARGO, 1989: 90).  

A garantia das liberdades civis era um ponto alto defendido por  Armando 

de Salles Oliveira e partilhado por alguns  militares e partidos políticos63 avessos 

à possibilidade de um golpe de Estado, mesmo diante da emergência política. 

O IDORT mantinha-se alheio a todo esse processo que envolvia seu 

presidente de honra e Vargas, até que em março de 1936 lançou a reprodução 

de um artigo do jornal OESP intitulado “Perspectivas Ilimitadas”, onde  defendia o 

direito ao aperfeiçoamento humano a partir do respeito às idéias de cada um para 

o bem da coletividade. 

 
“Ora, entramos no Brasil em um período dinâmico de 
desenvolvimento e progresso. As novas leis do país inovaram 
pela base a nossa estrutura política. Éramos um povo em torpor 
tropical, entregue, antes de 1930, a um tutor nacional e a vinte e 
um tutores estaduais, os quais sem consulta a nós nos decidiam 
todos os assuntos políticos e dava solução a todos os nossos 
problemas. Agora se inverteram as posições. Hoje os brasileiros 

                                                                                                                                                     
Hélgio. Integralismo (o fascismo brasileiro na década de 30). SP e RS: Editoras DIFEL e Co-
Edições URGS, 1974. 
63 No Rio Grande do Sul os ideais políticos estavam divididos desde 1931 quando uma reação ao 
tenentismo se estruturou. Vargas tentava reunir apoio total da FUG – Frente Única Gaúcha e do 
PRL – Partido Republico Liberal a respeito da eleição de candidato único, entretanto, havia 
discórdia quanto ao Octólogo (documento referente a esta proposta), Flores concordava com a 
idéia inicial que versava sobre essa possibilidade desde que o programa de governo fosse 
discutido antes da escolha do candidato. Entretanto, a minoria queria o contrário, o que levou à 
ausência de consenso e à “estaca zero”. A este respeito ler: CAMARGO, Aspásia. O Golpe 
Silencioso. Rio de janeiro: Ed. Rio Fundo, 1989. (Sobre a organização da composição de forças 
políticas gaúchas recomendamos ler: CASTRO, Maria Helena de Magalhães. O Rio Grande do Sul 
no pós-30: de protagonista a coadjuvante. In: GOMES, Ângela M. de Castro (org.). Regionalismo e 
Centralização Política – Partidos e Constituinte nos Anos 30. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 
1980). 
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somos 45 milhões de soberanos que ditamos aos nossos 
governos a política que bem entendemos. A democracia é 
trabalhosa e complicada. Mas é o regime que forma homens de 
raciocínio, homens com noção da responsabilidade, homens que 
refletem, calculam e altivamente decidem os próprios 
destinos(...) Não devemos também admitir tutores no Brasil. 
Assim como cada um dirige os próprios negócios, da família e 
outros, que resolvam os destinos do país. Não devemos ser 
menores que apelamos  um tutor, ou ditador, para apadrinhar a 
nossa inépcia política” (Revista IDORT, nº51, março de 1936: 
50). 
 

Nesse documento o IDORT mostrou seu interesse na defesa dos  

princípios democráticos sendo quase  um apelo ao exercício da livre escolha, 

agora ameaçada pelos infortúnios ocorridos desde 1934 relativos à polarização 

política que redundou num processo de enrijecimento do poder. O IDORT não 

demonstrava, neste artigo, tratar-se de problemas políticos exclusivamente 

brasileiros, procurava ao longo do documento elevar os sistemas políticos da 

Inglaterra e dos EUA que primavam pela educação do povo como única maneira 

de torna-los livres e conscientes. 

Na ocasião em que esse artigo fora escrito, Armando de Salles Oliveira 

ainda não havia explicitado sua intenção em participar da eleição à presidência, 

mas era fato que desde o início do ano de 1936, as discussões acerca das 

possíveis candidaturas à presidência da república estavam ocorrendo nos 

bastidores da política nacional. A busca por apoio estava sendo marcada pela 

intimidação a que Vargas submetia seus adversários64. 

A proposta de Armando de Salles Oliveira, em relação aos problemas 

políticos recentes, passava necessariamente pela defesa da continuidade dos 

princípios democráticos da Constituição de 1934, demonstrando contrariedade 

em relação à centralização do poder e à proposta de candidato único 

encaminhadas por Vargas. 

                                                 
64 Flores da Cunha, devido às pressões que sofria, renuncia ao cargo de governador do RS em 
setembro de 1937, desta feita, Vargas sente-se mais tranqüilo para continuar suas investidas  
contra a oposição. O maior exército do país estava localizado no RS sob o comando deste 
governador. 
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Em suas campanhas Salles passou a defender  suas idéias liberais 

sobre a condução política que considerava correta para o Brasil. 

 

“Para vencer a anarquia e isolar o contágio marxista, grandes 
nações abraçaram novas doutrinas políticas e alcançaram uma 
miraculosa energia renovadora em regimes de disciplina, nos 
quais a liberdade deixou de existir. São regimes nacionais e 
nenhum daqueles países pensa em impor o seu no mundo. Nós 
não necessitamos  escolher na panóplia internacional a arma 
mais eficaz para o combate contra as investias bolchevistas. Se 
cometêssemos o erro em apelar para um regime totalitário, não 
apagaríamos as esperanças das ambições comunistas que 
espreitam o Brasil. A centralização traz o germe da morte 
inevitável: atirando o país, mais cedo ou mais tarde, na guerra 
civil, conduziria à desagregação. Então, sobre os destroços da 
nação, a doutrina russa estenderia o seu império cruel e a 
imagem do redentor, destronada do Corcovado, deixaria de velar 
sobre o Brasil” (OLIVEIRA, 2002: 338). 
 

Esse discurso fora pronunciado em São José do Rio Pardo em 18 de 

outubro de 1936, pouco antes de anunciar sua candidatura, em meio a toda a 

turbulência política da época. Destacamos o trecho em que Armando de Salles 

Oliveira defende a democracia liberal por considerá-la capaz de combater as 

ações e ideais “bolcheviques” até então temidos a ponto de  justificar a 

implantação de um regime  que segundo seu pensamento não traria benefícios à 

nação. 

O referido  discurso encontra eco no artigo publicado pelo IDORT em 

março de 1936, intitulado “Perspectivas Ilimitadas”, pois ambos de maneira 

complementar, se encaixam no mesmo viés político, ou seja, são defensores de 

uma linha contrária à que Vargas tentava edificar, eram ambos discursos de 

oposição. 

No entanto, as “amarras” políticas conquistadas por Vargas tornavam-no 

forte o suficiente para enfrentar qualquer oposição, pois foram construídas sobre 
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conchavos e arranjos como o que Mourão Filho65 criara como última “cartada” em 

nome da permanência de Vargas no poder. 

De setembro até o dia do golpe, um clima de desconfiança passou a 

fazer parte das campanhas pela presidência. Era quase certo que ocorreria um 

golpe. O Estado de Guerra, tão defendido pelas forças da situação, encontrou 

justificativas após o pronunciamento do presidente  sobre uma suposta onda de 

novos ataques comunistas (Plano Cohen), favorecendo o total apoio do Ministro 

da Justiça José Carlos de Macedo Soares66.  

 

“O panorama da vida política do Brasil vai se complicando. Os 
partidários dos dois candidatos começam a vacilar. O sr. 
Armando de Sales, perdida a esperança na vitória, pensa 
delegar poderes ao governador do seu estado para tratar com o 
de Minas a escolha de um terceiro candidato. Na câmara uma 
certa corrente de opinião trata da prorrogação dos mandatos. 
Entre os militares há um certo grupo partidário do sr. Armando 
Sales, que disfarça sua atitude, manifestando-se contrário às 
medidas tomadas pelo governo. O Ministro da Guerra, porém, 
prepara com decisão a marcha dos acontecimentos. Assinei dois 
decretos requisitando as polícias militares de São Paulo e Rio 
Grande. (DIÁRIO DE VARGAS, 1995 vol. II: 74). 

 
As tensões aumentavam conforme as investidas de Vargas se tornavam 

mais vorazes. Em meio a articulação de Vargas com os setores mais 

conservadores da política nacional o governador de São Paulo rompe67 com 

Armando de Salles,  enquanto Flores da Cunha abandona o governo. Isso 

significou uma grande perda para Salles.  

                                                 
65 Olímpio Mourão Filho era  capitão e pertencia aos quadros dos  integralistas, próximo aos 
interesses de Vargas, contrário  aos princípios liberais, fora ele o mentor do Plano Cohen, desculpa 
perfeita para a realização de um golpe em nome da defesa da nação. Ver: CAMARGO, op. cit e 
SKIDMORE, op. cit. 
66 Embora Macedo Soares fosse um idortiano que apoiou Armando de Salles Oliveira a ocupar o 
cargo de interventor em 1933, mediando essa questão com Vargas, agora, na condição de Ministro 
da justiça precisou tomar medidas contrárias aos encaminhamentos propostos pela oposição 
tornando sua situação delicada e isso em muito favorecia Vargas, pois o estado de guerra, 
praticamente anulava os efeitos dos discursos do ex-governador de São Paulo dando razão aos 
projetos governamentais. 
67 O governador José Joaquim Cardoso de Melo Neto rompe com Sales  quando Vargas requisita 
as polícias militares de SP e RS, enquanto Flores da Cunha  exila-se no Uruguai. (Diário de 
Vargas, 1995, vol. II:74). 
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A realidade política desejada pelo presidente se delineava de maneira 

objetiva. Enquanto José Américo, seu candidato da situação, fingia estar em 

campanha política, Armando de Salles proferia discursos que em nada abalava a 

posição dos militares que, diante do suposto Plano Cohen passavam a apoiar 

incondicionalmente as decisões de Vargas. 

A partir dos rumores sobre a possibilidade de permanência de Vargas no 

poder, o ex-governador de São Paulo levantou a bandeira do liberalismo 

passando a acusar Vargas de pretender impedir que se cumprisse a lei eleitoral. 

Suas denúncias chegaram até os militares por intermédio de uma carta 

com cópia aos congressistas, em que suplicava pelo respeito às instituições 

democráticas, praticamente às vésperas do golpe de 1937. 

 

 
"Aos Chefes Militares 

 
 As palavras que nesta carta dirijo aos chefes militares são o 
profundo e veemente apelo de um brasileiro sincero, cheio de 
emoção de amargura diante do panorama nacional. Serão um 
grito de desespero, se quiserem, mas que, pelo seu puro acento, 
não poderá deixar insensíveis os que o escutarem: nele se 
exprimem as inquietações dos que sentem que outros graves 
perigos, além do comunismo, conspiram contra o Brasil. Se 
alguma força poderosa não intervir a tempo de impedir que se 
cumpram os maus pressentimentos que hoje anuviam a alma 
brasileira, um golpe terrível sacudirá de repente a nação, 
abalando os seu fundamentos até as últimas camadas e 
mutilando cruelmente as suas feições –aqueles tacos conhecidos 
que,  através dos tempos, se vêm incorporando na essência de 
nossa formação moral. 
Os homens familiares do poder, que se disputam a primazia na 
glória de salvar o país, aos olhos do povo ainda se distribuem 
em dois círculos principais. A despeito das solenes e repetidas 
declarações do presidente da República – a última das quais, 
feita em cerimônia pública no maior dia da pátria, tomou o 
caráter de juramento de honra – afirmaram os membros do 
primeiro círculo que o passo salvador será a prorrogação, 
pacífica ou violenta, do mandato presidencial. Eximindo-se de 
apresentar argumentos, dão a fórmula como já assentada, sem 
dizerem, entretanto, por quem. Adversários do voto, esses 
contentores da consciência democrática do nosso povo julgam 
amenizar o golpe na Constituição com a generosa promessa de  
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consentir na prorrogação dos mandatos parlamentares, em troca 
da submissão do Parlamento. Douram, para efeitos externos, a 
sua terrível pílula, mas servem-se ainda dela para abrandar a 
resistência e adormecer os escrúpulos dos governadores, no 
momento em que lhes oferecem o gozo tranqüilo de mais alguns 
anos de mandato. Mais amigos de si mesmos que de sua pátria, 
saudaram o estado de guerra, como uma dádiva providencial “ 
(OLIVEIRA, 2002: 442-443). 

 

Esta carta denunciava o caráter autoritário que ameaçava as instituições 

democráticas do país. Armando de Salles Oliveira acreditava na possibilidade de 

uma interferência militar, em última instância,  em defesa da Constituição de 1934 

que havia garantido a liberdade individual, o direito à escolha de candidatos, as 

leis trabalhistas e tantas outras conquistas, todas ameaçadas em nome das 

pretensões de Vargas. 

Por outro lado, os apoiadores de Vargas saiam em sua defesa alegando 

que comunistas brasileiros aliados aos interesses estrangeiros, haviam ameaçado 

a continuidade de uma democracia no Brasil e que somente um regime forte e 

centralizador seria capaz de deter este avanço. Concomitantemente o ex - 

governador de São Paulo prosseguia com suas denúncias procurando ampliar sua 

base de apoio fragilizada após a suposta ação comunista abortada pelos militares.  

 
“Pela primeira vez, em nosso país, um partido de oposição, 
confiante na opinião popular, suplica que se cumpra a lei eleitoral, 
ao passo que, nos domínios governamentais, se trama contra ela. 
Para mim e para o meu partido,  o voto, assegurado pela lei atual, 
continua a ser  a  melhor expressão da altivez brasileira. (...) 
Impedir, frustrar ou viciar o voto, para   nós, é violar   a dignidade  
do  Brasil. (...) Eu e o meu partido acreditamos no povo, 
pensamos que a ele compete dizer a palavra decisiva e que essa 
palavra será de fidelidade às instituições. Receosos de que a 
democracia, defendida por duas poderosas correntes, se 
tornasse vitoriosa, fazendo ruir os projetos de domínio, a que 
aludi, os seus autores lançaram mão de recursos extremos. 
Envolvendo a boa fé do Exército e da Marinha nas malhas da 
conspiração, aproveitaram o estado de guerra para destruir as 
forças políticas e abafar a consciência da nação” (Idem, idem: 
444 a 448). 
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Neste trecho da referida carta, o ex - governador demonstra acreditar ser 

possível reverter o processo que se iniciara contando com o apoio popular, porém 

os antigos defensores do liberalismo estavam mudando de lado oferecendo seu 

apoio a Vargas. As forças oposicionistas acreditavam que o liberalismo presente 

na Carta de 1934, havia facilitado a propaganda comunista (CAPELATO, 1988: 

208). Os últimos acontecimentos apesar de terem sido criados com a intenção de 

fornecer as bases legais para a ação de Vargas, suscitavam o fortalecimento do 

Estado a fim de conter o suposto avanço comunista. 

Esse fortalecimento, traduzido principalmente nos interesses particulares 

de Vargas se fazia notar ainda no começo do ano de 1937 quando já se 

esboçava o projeto de uma outra Constituição: 

 

“(...) recebi o sr. Francisco Campos, a quem dei minha opinião 
sobre um projeto de Constituição que ele me apresentara” 
(DIÁRIO DE VARGAS, vol.II, 1995:38). 
 

Não há registros nas anotações de Vargas quanto à sua opinião em 

relação ao  projeto de Constituição apresentado por Francisco Campos, porém a 

questão que se coloca é o por que de uma discussão sobre a possibilidade de 

uma nova Carta no mês abril de 1937, sete meses antes do golpe. Isso 

demonstra a intenção em permanecer no poder a todo custo. A situação política 

orquestrada pelos defensores do enrijecimento do poder desfavorecia qualquer 

alusão à defesa das liberdades e garantias individuais.  

 

“Durante o primeiro semestre de 1937, Vargas pôs em prática 
um duplo estratagema: por um lado, parecia cooperar com 
preparativos para a campanha presidencial, negociando com 
líderes estaduais; contudo, ao mesmo tempo, trabalhava por 
isolar os mais refratários dentre os mesmos. Uma nova série de 
‘intervenções’ foi efetuada, em Mato Grosso, Maranhão e Distrito 
Federal, substituindo as lideranças eleitas por homens da 
confiança de Vargas” (SKIDMORE, 1975). 
 

Assim procedeu também em relação ao RS e SP, procurando imobilizar 

as lideranças como fosse possível. 
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Diante disso a carta de Armando de Salles Oliveira dirigida aos chefes 

militares estava “atrasada” em relação aos fatos que desencadearam, embora de 

maneira forçada, um apoio irrestrito a Vargas. A gestação do Estado Novo saíra 

vitoriosa, Armando de Salles Oliveira perdera definitivamente. 

 
“Ao regressar, já à noite, tive conhecimento de que a carta do 
candidato Armando Sales, lida na Câmara pelo deputado João 
Carlos Machado, fora profusamente espalhada entre os 
militares. Pedi ao Macedo que fosse ao ministro da Guerra, e 
este a palácio, para confirmar-me não só que a data do 
movimento marcado para quinta-feira, 11, já estava conhecida, 
como se estava fazendo um trabalho de intriga e divisão dos 
militares. Em vista disso, era preciso precipitar o movimento, 
aproveitando a surpresa. E assim se fez. Mandei chamar em 
seguida o chefe de Polícia e o ministro da Justiça. Com este e o 
ministro da Guerra, combinamos todas as medidas. No dia 
seguinte, 11, as duas casas do Congresso amanheceram 
guardadas pela polícia. Às dez da manhã, reuniu-se no 
Guanabara o Ministério, e assinamos a Constituição” (Diário de 
Vargas, 1995, vol. II, pp. 82-83 

 
 
Desta forma se confirmava o golpe já anunciado pelo ex - governador 

de São Paulo. Em relação a isso, o IDORT não se manifestava nem a favor e 

nem contra as atitudes do presidente Vargas, muito menos em defesa de 

Armando de Salles Oliveira que empreendera uma verdadeira batalha em defesa 

das garantias constitucionais. 

Em novembro de 1937, momento em que ocorreu o golpe, o  IDORT 

publica em sua revista um artigo intitulado: “Aspectos de Uma Grande 

Administração”, escrita por Cassiano Ricardo, escritor e membro da Academia 

Brasileira de Letras que não economizou elogios à administração Salles de 

Oliveira: 

 

“Aludi em meu artigo anterior à extraordinária obra de brasilidade 
realizada pelo sr. Armando de Salles Oliveira no seu governo. 
Ninguém, por maior que seja a paixão partidária, lhe negará a 
beleza, a sabedoria, a sinceridade nacionalista dessa 
preocupação superior que foi, em certo momento, a conciliação 
dos interesses ainda feridos de S. Paulo com a suprema razão 
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da Pátria. Mas o governo do sr. Armando de Salles Oliveira 
caracterizou-se ainda por um sentido novo de administração. 
Fugiu totalmente aos processos em voga.  Estes consistiam em 
deixar a máquina do Estado funcionar ao Deus dará do seu ritmo 
burocrático. Procuravam-se soluções de emergência para os 
problemas que fossem surgindo. O estadista do Brasil moderno 
concedeu, ao contrário, sua função de governador como um 
todo harmônico.  Realizou as suas reformas dentro de um sério 
espírito de disciplina. Não ao acaso das emergências, mas 
obedecendo a um largo plano estrutural. Para alcançar tais 
objetivos procurou ele, desde logo racionalizar seu trabalho. 
Mandou que se fizessem minuciosos estudos dos 
departamentos estaduais. Estabelecidas as bases técnico-
científicas dos vários serviços, o interventor e depois o 
governador de S. Paulo submeteu os planos a exame definitivo. 
A parte da reforma, a cargo dos especialistas, completou-se com 
o pragmatismo da sua experiência pessoal. Foi assim que 
através de prudentes medidas, o administrador clarividente 
transformou a máquina do Estado, de velha e emperrada, num 
organismo vivo e consciente que realiza as suas finalidades com 
presteza e com sábio aproveitamento de trabalho e energia” 
(Revista IDORT, nº 71, novembro de 1937: 241). 
 
 

Este artigo escrito em 10 de setembro de 1937 foi oportunamente 

publicado pelo IDORT dois meses depois no auge da crise política. Procurava 

elogiar os feitos de Armando de Salles Oliveira, elevando também os serviços 

realizados pelo IDORT no interior da administração de São Paulo. A reflexão 

proposta induz o leitor a pensar na “sapiência” deste governador levando ao 

repúdio qualquer atitude que pretendesse desmerecer tão grande figura. 

Considerado neste artigo como “Estadista” que modernizou São Paulo em todos 

os aspectos, sua administração não poderia sucumbir a um propósito que 

primava pela ausência de liberdade. As palavras do IDORT ditas por um “porta-

voz” qualificado ressoaram em defesa, embora tardia, de uma de suas lideranças 

que provavelmente não teria uma segunda chance diante dos atuais 

acontecimentos.  

 

“Sales Oliveira não estava em posição segura para dar aos 
militares tais lições de democracia(...) Agora o candidato à 
presidência via sua própria carreira política e as esperanças do 
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constitucionalismo liberal ameaçados pelo mesmo destino que 
havia atingido a esquerda. O depoimento de Sales Oliveira 
terminava com um apelo aberto: ‘A nação está voltada para os 
chefes militares: suspensa, espera o gesto que mata ou a 
palavra que salva’. O gesto não demorou a vir.Na manhã 
seguinte, as tropas rodearam o Congresso e dispersaram os 
seus membros com a notícia de que havia sido fechado. Vargas 
tomara a precaução de primeiro confirmar que o governador de 
São Paulo, Cardoso de Melo Neto, não endossava a posição de 
Sales Oliveira. Oito membros da Câmara imediatamente 
declararam  seu apoio a Getúlio.Vargas tinha preparado o 
terreno tão eficientemente nos Estados, que apenas dois 
governadores tiveram que ser substituídos: Juraci Magalhães, 
na Bahia, que renunciou em protesto, e Lima Cavalcante, em 
Pernambuco. Ao mesmo tempo, Vargas promulgava uma nova 
Constituição, dando a si poderes autocráticos e prevendo um 
plebiscito para dentro de seis anos, a fim de escolher um 
presidente” (SKIDMORE, 1975). 

 
 

O enfrentamento de Armando de Salles Oliveira assim como a tentativa 

de instigar o exército contra Vargas repercutiu de maneira desfavorável. Sua 

exposição política acabou por expor também o Instituto, que pretendia dar 

continuidade a seus projetos de racionalização e por isso não ousava partir para 

o enfrentamento. Armando de Salles Oliveira foi exilado no dia do golpe, e o 

IDORT preferiu salvar seus compromissos iniciais. Terminava assim a enfática 

participação do presidente de honra do IDORT na vida política do país. 

 

3.2 – Pressupostos idortianos na Constituição de 1937 
 

O exílio de Armando de Salles Oliveira em novembro de 1937, não abalou 

o IDORT que havia sido elevado à condição de Instituto de utilidade pública por 

ocasião do Decreto Lei 1.155 de 19 de outubro de 1936. 

 
“Decreto nº 1.155 – de 19 de outubro de 1936. 
Declara de utilidade pública o Instituto de Organização Racional 
do Trabalho. Atendendo à relevância dos serviços que vem 
prestando ao país o Instituto de Organização racional do 
Trabalho (IDORT), que preenche todos os requisitos exigidos 
pelo decreto nº 91 de 28 de agosto de 1935.Decreta: 
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Artigo Único – É declarado de utilidade pública o Instituto de 
Organização Racional do Trabalho (IDORT), com sede em São 
Paulo.Rio de Janeiro, em 19 de outubro de 1936, 115º da 
Independência e 48º da República.Getúlio Vargas. Vicente Rao” 
(Revista IDORT, nº 59,  novembro/1936: 257). 
 

Este decreto foi reproduzido pelo IDORT em sua revista a fim de 

evidenciar seu prestígio adquirido junto ao Governo Federal, na mesma ocasião 

em que Armando de Salles Oliveira esboçava seu interesse em tornar-se 

presidente da República. 

Conforme vimos essa eleição fora frustrada dando lugar à criação do 

Estado Novo que, para legalizar sua proposta política, lançara mão de uma outra 

Constituição, a Polaca de 1937 onde se evidencia a existência de ideais idortianos 

nitidamente expressos em seus artigos de lei. 

Em artigo da Revista IDORT: “A Nova Constituição”, observamos o tom 

comemorativo devido à inspiração idortiana demarcada em alguns artigos de lei. 

 

"Desde o dia 10 de novembro tem o nosso país nova carta 
Constitucional. Queremos salientar o fato de haver sido 
contemplada na Constituição ora promulgada uma boa parte do 
programa pelo qual há muito vem lutando o IDORT. Não 
assinalamos essa circunstância, é claro, como uma Vitória desta 
instituição, mas o fazemos como uma afirmação incontestável da 
Vitória da idéia que norteia as nossas atividades" (Revista 
IDORT, nº 72, dezembro/1937:265). 

 
Neste documento são enumerados um a um os artigos de leis 

correspondentes aos interesses idortianos. Os assuntos a que aludiam eram 

variados iam desde a educação até as questões mais complexas da administração 

pública. Verificamos que o artigo 129 criava o ensino profissionalizante para as 

camadas menos favorecidas e que fora idealizado por Roberto Mange logo que o  

IDORT iniciou seus trabalhos. 

Percorrendo a lista de artigos verificamos que os idortianos 

comemoravam o fato de terem conseguido influenciar de alguma maneira, na 

criação de um artigo em defesa dos princípios mínimos do liberalismo. Tratava-se 
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do Artigo 135 que definia a possibilidade de interferência do Estado na economia 

somente a fim de socorrer a iniciativa privada em caso de necessidade. 

 

“No capítulo reservado aos assuntos da ordem econômica, 
reconhece a nova constituição o princípio liberal da iniciativa 
particular, dentro de certos limites do interesse coletivo, 
representado pelo Estado. O artigo 135 declara: Na iniciativa 
individual, no poder de criação, de organização e de invenção do 
indivíduo exercidos nos limites do bem público, funda-se a 
riqueza e a prosperidade nacional. A intervenção do Estado no 
domínio econômico só se legitima para suprir as deficiências da 
iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, de 
maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo 
das competições individuais o pensamento do interesse da 
nação representado pelo Estado. A intervenção no domínio 
econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a forma de 
controle, de estímulo ou de gestão direta”. (Idem, idem: 266) 
 
 

Este artigo de lei reconhecia os princípios básicos da iniciativa individual 

porém, observava que havendo problemas no setor produtivo certamente haveria 

intervenção do Estado. A liberdade individual, não poderia resvalar no “limite dos 

interesses públicos”, a iniciativa privada deveria estar de acordo com os preceitos 

da nova política. E ainda que se tratasse dos interesses privados, o Estado lançar-

se-ia diretamente sobre questões econômicas mal resolvidas. 

 Como racionalizar significa dentre outras possibilidades manter o controle 

sobre determinada realização, as propostas do Estado Novo não fugiam às 

determinações idortianas. A convivência entre IDORT e Governo Federal estava 

garantida. 

O modelo esboçado no artigo 67 voltava-se à propostas para os 

problemas administrativos, buscando soluções idênticas às aplicada pela RAGE. 

 

“Art. 67 - Haverá junto à Presidência da República, organizado 
por decreto do Presidente, um Departamento Administrativo, com 
as seguintes atribuições: 
a) – o estudo pormenorizado das repartições, departamentos e 

estabelecimentos públicos, com o fim de determinar, do ponto 
de vista da economia e eficiência, as modificações a serem 
feitas na organização dos serviços públicos, sua distribuição e 
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agrupamento, dotações orçamentárias, condições e processos 
de trabalho, relações de uns com os outros  com o público. 

b) – organizar anualmente, de acordo com as instruções do  
Presidente da República, a proposta orçamentária a ser 
enviada por este à Câmara dos Deputados; 

c) – fiscalizar, por delegação do Presidente da República e na 
conformidade das suas instruções, a execução orçamentária” 
(Idem, idem:265-266). 

 
Este artigo acatava as considerações idortianas acerca da adoção de um 

meio eficiente para coordenar equipes de trabalho e o próprio processo 

organizativo das etapas do mesmo. 

A explicação que encontramos na seqüência da reprodução deste artigo 

de lei, nos revela exatamente quais eram os planos de racionalização para as  

atividades administrativas do   Governo Federal. 

 
“Compreende a alínea a) d’esse artigo um verdadeiro programa 
de reorganização, sob critério racional da administração pública 
federal, muito nos moldes da que foi planejada para o governo 
paulista. Por esse dispositivo, o Departamento Administrativo terá 
uma função eminentemente organizadora; já, porém, a alínea 
seguinte (b), lhe dá uma função executiva, de rotina; enquanto 
que a última alínea (c)  lhe empresta uma ação puramente 
fiscalizadora ou de controle, como, aliás, também fora previsto no 
plano da R.A.G.E. para o Departamento Central de Controle” 
(Idem, idem:266). 

 
Saber exatamente o funcionamento  do  setor administrativo do governo 

como ocorrerão seus despachos, como será sua rotina, evitaria surpresa de última 

hora aos idortianos ávidos em seguir em frente com seus negócios. 

Outros artigos porém estampavam, a matéria da capa de dezembro de 

1937, um dos principais direitos trabalhistas não ficaria a cargo exclusivo do 

Governo Federal conforme nos atesta a alínea “c” do artigo 137: 

 

“c) – a modalidade do salário será a mais apropriada às 
exigências do operário e da empresa.(Idem, idem: 267). 

 
Certamente as “exigências da empresa” não seriam subestimadas em 

nenhuma hipótese, pois a palavra “apropriada” poderia ser utilizada em defesa das 
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necessidades exclusivas dos empresários, ou seja, o que não fosse considerado 

apropriado em termos de aumento salarial ou mesmo correção de salário, não 

seria admitido e isso com base na lei. 

Um outro artigo comemorado pelos idortianos foi o de número 156: 

 

“Finalmente, no capítulo referente ao funcionalismo público, vem 
determinado na letra b) do artigo 156, relativos aos preceitos 
fundamentais do Estatuto dos Funcionários Públicos, o seguinte 
que já constava da constituição de 1934: 
b) – a primeira investidura nos cargos de carreira dar – se - a 
mediante concurso de provas e de títulos” (Idem, idem). 

 

Vitoriosa essa proposta que, anteriormente a esta Constituição de 1937 

indicava o procedimento para a escolha de funcionários públicos, definitivamente 

se incorporava aos ideais do Estado Novo. 

Esse padrão adotado para escolha de profissionais, nascera das 

experiências do IDORT na contratação de funcionários que trabalhariam nas 

ferrovias brasileiras. A 2ª Divisão do IDORT havia criado um processo de seleção 

para a escolha de funcionários do Centro Ferroviário de São Paulo68 que inspirou 

a criação do DASP – Departamento da Administração dos Serviços Públicos.  

                                                 
68 “Essas atividades  da 2ª Divisão, realizadas com a cooperação de técnicos do Centro Ferroviário 
de Ensino e Seleção Profissional, deram origem aos Serviços de Seleção e Aperfeiçoamento de 
Pessoal (Serviços SAP), que realizaram as primeiras provas de seleção  para admissão e 
classificação de funcionários públicos”. Esta 2ª Divisão do IDORT contratava técnicos para 
atuarem na aplicação dos projetos realizados pelos sócios – fundadores, diferente da organização 
da 1ª Divisão, cuja equipe de trabalho era fixa e o trabalho dividido por comissões. Em 1938, 
inspirado no SAP (que havia sido criado por Roberto Mange) é criado o DASP seguindo as 
determinações do IDORT. (ANTONACCI, op. cit. p. 202-206). O DASP era :”Uma nova instituição, 
de funções aparentemente burocrática, supervisionava entretanto, as atividades do interventor; o 
Departamento Administrativo, existente em cada Estado, subordinado diretamente ao Ministério da 
Justiça, e cujo diretor era nomeado pelo Presidente. Entre as várias atribuições desse órgão, as 
principais consistiam no estudo e na aprovação das leis decretadas pelo interventor, na 
fiscalização de seus atos, orçamentos e gastos, empréstimos e créditos. Por maioria de dois terços 
de votos daquele departamento, cujo tamanho variava de quatro a dez membros conforme a 
importância política e econômica do Estado, os decretos ou atos do interventor seriam vetados e 
passariam a depender de decisão presidencial.Esse sistema hierarquizado de controle garantia a 
subordinação aos programas e às ordens federais. Além desse resultado político, o Departamento 
Administrativo representava, pelas funções e pelas sua composição profissional e social – jovens 
advogados, engenheiros, técnicos em agricultura, estatísticos – A introdução de novos padrões de 
eficiência e de um novo agente social, o burocrata de formação técnica. Esse tipo de organização, 
que também implicava em hierarquia e dependências, era basicamente diferente daquela que se 
orientava por critérios predominantemente políticos, de patronagem e de formação de clientela, 
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“O Estado Novo foi anunciado como um momento inovador do 
ponto de vista da racionalidade administrativa (...) O processo de 
modernização administrativa entabulado pelo Estado Novo foi, 
como não poderia deixar de ser, de cunho autoritário; um 
exemplo bem acabado do que se chama ‘modernização pelo 
alto’. Essa modernização teve como um de seus destaques a 
elaboração de uma política pessoal para os funcionários públicos 
que estabelecia o concurso, a estabilidade no emprego e o 
mérito. Para fazer cumprir esses objetivos, em 1938 foi criado o 
Departamento Administrativo de Serviço Público (DASP), que, 
mesmo sofrendo várias reformulações, sobreviveu até os anos 
1990. Em complementação ao DASP foi criado, no ano seguinte 
o Estatuto do Funcionário Público. Essa preocupação com a 
racionalidade era apontada como uma resposta à experiência 
oligárquica, aos critérios personalistas e particularistas e à 
instabilidade administrativa da República Velha. Entendia-se que 
um quadro de funcionários permanentes e bem treinados tornaria 
a máquina pública imune às pressões nepotistas e clientelistas. 
Na ausência do Poder Legislativo, o DASP cuidava dos 
orçamentos da União e dos estados e, no plano estadual, 
funcionava como um órgão assessor para os interventores 
(governadores dos estados, nomeados por Vargas)” (D’ARAUJO, 
2001: 30-31). 

 

Essa foi uma das formas de manutenção da hegemonia do IDORT 

frente às demais agências de poder do período. Conforme observa D’Araujo, o 

DASP possuía a capacidade de fazer “as vezes” do Poder Legislativo, 

administrava a distribuição de verbas (orçamento) além de auxiliar os 

governadores de Estado, conseguia desta maneira mais do que estar ao lado do 

presidente. Por intermédio deste órgão, seus técnicos conseguiam saber detalhes 

sobre os gastos da União e também conhecer os problemas de cada um dos 

Estados brasileiros. 

 

Tinha poderes para elaborar o orçamento dos órgãos públicos, e 
o controle contábil da execução orçamentária. Sua importância na 
vida do país era enorme, dada a multiplicação de novos 
aparelhos burocráticos, encarregados de reformar a atividade 

                                                                                                                                                     
característica da instituição da interventoria. SOLA, Lourdes.O Golpe de 37 e o Estado Novo. In: 
MOTA, Carlos Guilherme (org.). Brasil em Perspectiva. São Paulo: Ed. DIFEL, 1984,p.268. 
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educacional, sanitária e agrícola. Informalmente, funcionava 
também como órgão consultivo do Presidente e de seus 
ministros” (SOLA, 1984:269). 

 

O IDORT perdeu, como sabemos, um de seus representantes, o chefe 

do executivo do Estado de São Paulo, apesar disso, não enfraqueceu diante das 

alterações praticadas pelo Estado Novo, muito pelo contrário tornou-se um dos 

seus “carros-chefes”. A criação do DASP lhe conferiu autoridade para permanecer 

participando do poder. 

 
“  Conscientemente por parte de uns, involuntariamente da parte 
de outros, aqui com mais perfeição, lá mais grosseiramente, mas 
sempre por um número crescente de pessoas e com freqüência 
cada vez maior são aplicados os princípios de organização 
científica do trabalho. A idéia ganha terreno dia a dia e está 
mesmo consagrada pela lei magna que rege o nosso País 
atualmente. Administrações de Estados, municípios e grandes 
departamentos da União cogitam de modificar de trabalho, de 
acordo com os princípios esposados por nosso Instituto. 
Organizações  industriais, comerciais e científicas de diversos 
pontos do nosso vasto território interessam-se pelas normas de 
trabalho que advogamos. De grandes centros culturais e também  
de pequenas cidades remotas nos chegam adesões reveladoras 
da disseminação das idéias por que nos batemos(...) ao nosso 
Instituto os lauréis a que tem direito e que o consenso público lhe 
outorgou, criando o verbo ‘idortizar’ para exprimir a organização 
com base científica” (Revista Comemorativa IDORT, maio/junho 
de 1961:24). 

 
Este discurso fora pronunciado por Moacyr E. Álvaro (sócio e fundador 

do Instituto) em relatório apresentado em 1938 para a Diretoria do IDORT. 

Constatamos que de fato o interesse do Instituto era participar ativamente da 

construção de uma ordem burguesa, preocupada em controlar, por meio da 

racionalização do trabalho, o processo de organização e sedimentação, não só da 

indústria como também do funcionalismo público, o que, aliás, havia sido 

incorporado pelo Estado após 1937.  

Foi, portanto, a partir das delimitações do artigo 67 e  do artigo 156, que 

em 1938 se definem os critérios de escolha para o funcionalismo público com 
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regras diferenciadas daquelas que  regulamentavam  o serviço em empresas 

privadas69 e esses artigos foram idealizados por idortianos. 

Mas não se tratava somente disso, o controle sobre a organização dos 

Estados e Municípios facilitaria o projeto nacionalista de Vargas uma vez que, 

para o presidente e para os ideólogos do Estado Novo a unidade nacional não 

dependeria  somente   de um projeto industrial moderno e eficiente, mas também 

do controle sobre as questões políticas, então  estender o controle às 

municipalidades era uma garantia para o sucesso dessa administração. 

Essa Constituição modificava também o Poder Legislativo a partir da 

criação de um Conselho Federal70 que substituía o Senado. A função deste 

Conselho era aprovar a escolha dos Ministros realizada pelo Presidente da 

República, possuía portanto, uma designação intermediária entre o Legislativo e o 

Executivo. Nessa nova Carta havia apenas menção aos Poderes Judiciário e 

Legislativo e não sua importância para o equilíbrio de forças dentro do Estado. 

De qualquer forma, o IDORT havia conseguido manter certo 

relacionamento com este governo apesar das questões referentes à desastrosa 

candidatura de seu presidente de honra Armando de Salles Oliveira. 

 

 
 
 

                                                 
69 Somente em 1943, com a criação da CLT é que se definem as regras finais para a contratação 
de trabalhadores, tanto para os serviços públicos, quanto para os serviços privados, no entanto, 
após 1937, com esta nova Constituição e com a criação do DASP estas medidas iniciais ficaram 
definidas. 
70 “Quanto ao Conselho Federal, como o antigo Senado, seria composto de um representante para 
cada Estado, também eleito por via indireta pela respectiva Assembléia Legislativa, embora o 
governador do Estado – que poderia ser um interventor nomeado pelo presidente da República -  
tivesse o direito de vetar o nome escolhido. Nas especificações quanto à elegibilidade  para esse 
cargo, ressalta-se uma condição: além de ser brasileiro nato maior de 35 anos e eleitor, o 
candidato deveria ter ‘exercido por espaço nunca menor de quatro anos cargo de governo na 
União ou nos Estados’. No entanto, é o Conselho de Economia Nacional que constitui a grande 
inovação dessa Constituição. Dividido em cinco seções – Indústria e artesanato, agricultura, 
comércio, transporte e crédito – ele é composto de  representantes (desses) vários ramos da 
produção nacional designados, dentre pessoas qualificadas por sua competência especial, pelas 
associações profissionais ou sindicatos reconhecidos em lei,  garantida”. a igualdade de 
representação entre empregados e empregadores”.QUIRINO, Célia Galvão e MONTES, Maria 
Lúcia. Constituições Brasileiras e Cidadania. São Paulo: Ed. Ática, 1987, p. 58. 
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3.3 A Racionalização da Política e o Estado Novo 
 

As teses que originaram o Estado Novo se construíram lentamente, 

suas bases não se restringiram apenas às conseqüências da Intentona Comunista 

de 1935, embora esta tenha levado o Brasil a ser governado sob estado de sítio 

ou estado de guerra durante dois anos consecutivos. (D’ARAUJO, 2000).  

A construção deste ideal de governo não se esboçou no ano de 1937, 

verificamos que antes mesmo dos prenúncios de uma tentativa de tomada do 

poder pelos comunistas de 1935, muitos intelectuais brasileiros descrentes das 

propostas do liberalismo estavam de acordo com esse pensamento adotado por 

Vargas no Estado Novo, como era o caso de Azevedo Amaral. Conforme observa 

a historiadora RAGO, na Constituição de 1934 este ideólogo conservador, 

desacreditou da possibilidade de  adotar o liberalismo, alegando ser o Brasil um 

país de multiplicidade étnica  que apesar de ser uma nação, ainda não havia 

construído sua nacionalidade. Segundo ele, seria necessária uma 

“homogeneidade étnica”, como ocorria nos países europeus, além da necessidade 

de uma “uniformidade cultural” com uma das etnias predominando sobre as 

demais ou seja, a etnia branca de origem européia sobre a indígena e a africana, 

por ter aperfeiçoado a mais tempo essa doutrina liberal (RAGO, 1993: 162 a 164). 

A inadequação do liberalismo para o Brasil era explicada por Azevedo Amaral, 

conforme RAGO: 

 

“Num primeiro momento, a proposta liberal, que tem como 
fundamento estabelecer a vontade geral, encontraria dificuldades 
com a própria conformidade brasileira. Aponta nesse sentido a 
imensidão de nosso território, a diluição e desarticulação  
econômica e social da população impossibilitada de uma leitura 
da problemática nacional, e o imenso número de analfabetos que 
não apresentavam condições mínimas para votar. Com isso, 
frente a essas variáveis tão diversificadas, uma eleição firmada 
no sufrágio universal tenderia invariavelmente a falsear a 
realidade, não avaliando de forma verdadeira a ‘vontade geral da 
nação’ ”. (RAGO, 1993:161). 
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O Estado Novo viria a consolidar o viés político desta  cultura encontrando 

o devido apoio também no pensamento de Oliveira Viana conforme constatou 

Boris Fausto:  

 

“O que precisamos é do Presidente único. Isto é, do Presidente 
que não divida com ninguém sua autoridade; do Presidente 
soberano, exercendo, em suma seu poder em nome da Nação, 
só a ela subordinado e só dela dependente” (FAUSTO, 2001:11). 

 
Estas palavras expressavam o culto à pessoa do Presidente, visto como 

único ser capaz de solucionar os problemas do país. A ele seria entregue o 

destino da nação e a responsabilidade total, uma vez que o povo segundo os 

ideólogos da época, não possuía qualificação suficiente sequer para solucionar os 

próprios problemas, por isso não se poderia imputar a ele (povo), o direito de 

escolha. 

O discurso deste período encontrava eco no  processo que originou a 

República no Brasil, uma vez que esta havia nascido de um golpe militar sucedido 

por oligarcas que jamais abdicaram de seu poder e de seus privilégios de classe 

para discutir os rumos da nação. Uma vez desfechado o golpe de 1930 abriram-se 

expectativas nos amplos setores sociais que imediatamente foram frustradas 

diante da polarização ideológica vivenciada entre propostas políticas antagônicas 

imediatamente após a promulgação de uma Constituição que se dizia defensora 

da “questão social”.  

Em 1937, outro golpe nos coloca diante de um “novo modelo” para a 

condução do processo político, que de “novo” não tinha nada, era a aposta na 

continuidade de uma cultura autoritária71 incapaz de conviver com a democracia e 

                                                 
71 “Em um livro destinado a ressaltar as virtudes do autoritarismo e do Estado Novo, intitulado O 
Estado Autoritário e a Realidade Nacional, um dos mais significativos ideólogos autoritários – 
Azevedo Amaral – concentrou, em termos candentes, a principal diferença entre os dois regimes, 
nas relações entre a pessoa individual e o Estado. (...) ‘O Estado autoritário não é, como se 
poderia julgar à primeira vista, aquele em que a organização estatal abrange na sua esfera de 
atuação  o conjunto da vida coletiva da nação...O que define o totalitarismo, no sentido peculiar 
que a essa expressão lhe deu o fascismo, não é portanto a extensão do poder estatal, mas a 
natureza compressiva, absorvente, aniquiladora da personalidade humana, que imprime às 
instituições fascistas um aspecto repelente, tornando-as tão incompatíveis com todos que prezam 
a dignidade do espírito. FAUSTO, Boris.O Pensamento Nacionalista Autoritário. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar ed.: 2001, pp.9-10). 
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com as lutas sociais72. Fundamentada em estudos sociológicos e sacramentada 

pelo jurista Francisco Campos, a nova Constituição viria colocar um ponto final 

nas dúvidas que ainda insistiam em permanecer. 

Este jurista, num livro lançado em  1937, O Estado Nacional e Suas 

Diretrizes, defendeu a proposta de se abolirem os partidos políticos alegando que 

a divergência de interesses e opiniões ameaçavam o pleno poder de governar. 

 
“Se a democracia de partidos já não comportava a luta política 
própria da época democrática e liberal, as novas formas de 
antagonismo político, peculiares ao nosso tempo, agravaram de 
modo impressionante os perigos que a democracia de partidos 
representa para a ordem e a paz pública"  (CAMPOS,1937: 12). 

 

Campos explicitava sua ideologia, calcada em princípios autoritários que 

buscavam reforços nas disputas político-ideológicas ocorridas  recentemente no 

Brasil a fim de justificar a proibição dos partidos políticos. 

Nesta ocasião, tal proposta viria a coincidir com a opinião dos idortianos, fato 

curioso, pois, seu presidente de honra e candidato à eleição presidencial havia 

defendido os princípios liberais até a exaustão.  

Pouco antes do golpe de 1937, o IDORT publicou um artigo, já verificado 

no capítulo um, intitulado: Política e Racionalização, onde expressava seu 

pensamento, que mais parecia a cópia fiel da ideologia de Francisco Campos: 

 

“É aí precisamente, na intolerância partidária, que se encontra o 
grande mal do desacordo. (...)Partidos políticos, quando no 
governo, precisam modificar profundamente seu sistema de ação. 
É preciso adotar métodos racionais na política também.(...) Se, 
para as resoluções políticas se adotassem sistematicamente os 
métodos racionais, baseados em fatos, estatísticas, 
probabilidades, psicologia, ignorando-se os indivíduos  (que não 

                                                 
72 A implantação da República em 1889 foi demarcada por conflitos e interesses militares, que 
pouco a pouco permitiram a instalação de oligarquias no poder. O golpe de 1930  também contou 
com o apoio de tenentes e generais que “emprestaram” a Vargas a força das armas para manter a 
ordem, inclusive servindo como Interventores Federais a fim de garantir o cumprimento das 
determinações governamentais, porém desta vez, para desalojar as oligarquias e implementar a 
modernização do país. No entanto, fazia  parte de uma “cultura” se recorrer a métodos coercitivos 
em momentos cruciais de embates ideológicos ocorridos no Brasil, forma esta que impedia o 
amadurecimento dos princípios democráticos. Vários autores trabalham essas questões como: 
CAMARGO, CASTRO, DUTRA, op. cit. 
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são mais do que instrumentos ocasionais) e só tendo em vista as 
suas funções no conjunto, certamente o emaranhado de 
correntes de interesses relativamente pequeninos em que está 
reduzido o mundo seria prontamente desembaraçado e acertado 
na boa direção e os acordos, os entendimentos e as 
colaborações surgiriam. (...) E, com a Racionalização da Política, 
lancemos de fato a doutrina da moderação” (Revista IDORT, nº 
70, outubro de 1937: 218). 

 
Neste artigo os idortianos propunham a “racionalização da política” por 

considera-la o meio necessário ao entendimento humano, uma vez que a 

concessão de direitos terminava por tornar-se a razão para a intolerância.  

Fazia parte deste universo ideológico dos idortianos que se 

desconsiderasse os indivíduos enquanto seres políticos uma vez que, segundo os 

idortianos, os indivíduos eram seres ocasionais, passageiros, o que de definitivo 

havia era a consolidação de um projeto de sociedade que, para funcionar deveria 

obedecer regras e padrões pré- determinados de preferência por técnicos, pois 

estes, como vimos, eram “imparciais” em suas condutas, seguindo critérios 

científicos, por isso, segundo os idortianos, neutros. 

Este era um ideal presente também nas propostas de Azevedo Amaral, 

Oliveira Viana e Francisco Campos, conforme  vimos. 

A política, caso fosse racionalizada, conforme queriam, seria capaz de 

solucionar os problemas sem sofrer o desgaste que a democracia costumava criar 

ao ouvir as incansáveis reclamações e descontentamentos próprios da 

individualidade humana. Racionalizar a política seria a solução inteligente, pois 

assim queriam. Seguindo este pensamento, os idortianos demonstram a distância 

existente neste momento da história, entre a ideologia de seu ainda presidente de 

honra Armando de Salles Oliveira defensor confesso do liberalismo, e a atual 

postura do Instituto diante da mudança de rumo na política nacional. Uma possível 

explicação que encontramos para esse fato reside em entendermos a diferença 

entre os dois momentos vivenciados pelo IDORT, o primeiro que remonta à 

organização da Constituição de 1934, logo após a Revolução Constitucionalista de 

1932, quando os paulistas conseguiram eliminar a presença dos interventores de 

Vargas e por essa razão acreditaram numa possível abertura.  
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Vimos neste primeiro momento a importância do IDORT e sua ascensão 

quando Armando de Salles Oliveira comandou o Executivo paulista, nessa ocasião 

interessava ao Instituto elevar o prestígio de seu presidente de honra, afinal ele  

criou  condições para a expansão dos serviços de racionalização no âmbito do 

Estado. Situação essa, completamente diversa da que ocorreu durante a 

remodelagem do Estado culminando com a criação do Estado Novo. Neste 

segundo momento, uma vez que as expectativas de um possível governo liberal 

se esvaiam, esse Instituto procurou se amoldar às novas orientações políticas 

determinadas pelo governo, até mesmo o Ministro da Justiça José Carlos de 

Macedo Soares manteve-se fiel até o último momento, quando foi substituído por 

Francisco Campos. Os expedientes que viabilizaram a elaboração de uma nova 

Constituição não foram surpresa para nenhum Ministro, pois, de certa forma, todos 

contribuíram. Sendo assim, as notícias chegavam ao IDORT tanto por parte do 

Ministro como por parte de Salles Oliveira; era possível acompanhar os 

acontecimentos de perto e assim se organizar com antecedência, pois ambos 

eram ainda, membros do IDORT. Macedo Soares havia saído do governo em 

09/11/1937 e conforme o presidente: “saiu em paz e em boas relações comigo” 

(Diário de Vargas, 1995, vol.II: 82). Isso demonstra não ter havido, por parte do 

Ministro da Justiça, nenhum desentendimento com o presidente, mas coloca uma 

interrogação no motivo de sua saída, pois não há comentários de Vargas a este 

respeito  e nem do Ministro.  

De acordo com os propósitos idortianos, inferimos que a racionalização 

da sociedade não poderia ser abandonada em nome de projetos pessoais ou 

partidários e,  demonstrar essa visão não seria escandaloso neste momento da 

história em que muitos defendiam justamente esses princípios em face da 

desconstrução  dos fundamentos do liberalismo em diversos países do mundo, e 

principalmente por tratar-se de tema recorrente entre políticos, militares, juristas  e 

intelectuais desta época. 

Desde a elaboração da Constituição anterior esse problema se 

colocava, devido à visão conservadora existente nos meios decisivos da política 

nacional. O povo deveria viver segundo esses pensamentos, sob a tutela de 
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regimes autoritários que se diziam capazes de buscar soluções aos mais variados 

problemas regionais brasileiros. A experiência e as manifestações populares não 

eram sequer admitidas, pois eram consideradas  desordem. 

Francisco Campos que desde abril de 1937 esboçava “rascunhos” do 

que viria a ser a Constituição de 1937, concordava com a existência de um Estado 

(no sentido estrito) que comandasse a sociedade em todos os seus aspectos e 

neste sentido, elaborava uma crítica à Constituição de 1934: 

 

“Mas o sistema não era apenas inadequado e inútil. Ele se 
tornara um instrumento de divisão do país, que os antagonismos 
de superfície, assim gerados,  traziam em sobressalto constante, 
perturbando o seu regime de trabalho. Envenenado por uma lei 
eleitoral propícia à fragmentação e proliferação de partidos 
destituídos de substância, o país perdia, sem remédio, a 
confiança em instituições a tal ponto inadequadas ao seu 
temperamento e às suas tradições.  
É, aliás, o resultado infalível das democracias de partidos, que 
nada mais são virtualmente do que a guerra civil organizada e 
codificada. Não pode existir disciplina e trabalho construtivo num 
sistema que, na escala dos valores políticos, subordina os 
superiores aos inferiores e o interesse do Estado às competições 
de grupos. Não foi outro o pensamento do Presidente expresso 
no manifesto com que justificou perante a Nação a nova ordem 
política estabelecida na Constituição do dia 10” (CAMPOS, 1937, 
p. 09-10). 

 
Ainda no mencionado livro deste jurista, verificamos esses marcantes 

argumentos utilizados para acusar a democracia através dos  acontecimentos que 

vieram à tona em 1935. O autor atribuía à existência de partidos todas as 

conseqüências acarretadas pela polarização ideológica verificada no período que 

envolveu desde grupos de extrema direita, como a AIB, passando por grupos 

representantes dos interesses liberais (diversos partidos políticos, entre eles o 

Partido Constitucionalista, Partido Republicano Liberal, Partido Democrático, 

dentre outros de orientação restrita a cada Estado da União), chegando aos 

grupos de extrema esquerda, como foi o caso da ANL que desencadeou uma 

guerra contra o governo de Vargas. Eram as disputas acirradas entre esses 
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distintos interesses que incomodavam os ideólogos do Estado Novo: queriam 

governar anulando essa diversidade de interesses e opiniões. 

 

“Outro aspecto da maior importância quanto à relação Nação e 
Estado diz respeito aos partidos, elos de ligação entre essas 
duas esferas.(...) para Amaral os partidos no liberalismo 
buscaram representar, sem êxito, a sociedade em sua totalidade. 
Diferentemente o Estado autoritário, ao promover a identidade 
entre esses dois universos, tornou os  partidos desnecessários. 
Assim: ‘ o único partido admissível no atual regime é o partido do 
Estado e, como este se acha identificado com a coletividade 
nacional, esse partido é constituído pela própria nação”.(RAGO, 
1993:209-210). 

 
Azevedo Amaral entende, conforme Maria Aparecida Rago, que os 

partidos políticos não conseguiram expressar os anseios da sociedade dentro da 

proposta do liberalismo, mas haveria  outra forma de consulta popular o plebiscito,  

segundo ele mais eficiente por desenvolver o espírito da democracia. 

As teorias giravam em torno da supressão das liberdades individuais 

uma vez que intelectuais políticos, industriais e uma gama de seguidores 

acreditavam que o povo não possuísse preparo para a compreensão das questões 

políticas. 

A eliminação da representação partidária, segundo os propósitos 

expostos pelo IDORT pelos intelectuais e por Campos como vimos, tornaria o 

terreno da política mais fértil e a partir da eliminação  deste  empecilho, haveria de  

se governar com ”liberdade”. 

Nas palavras do próprio presidente Vargas reproduzidas no livro de 

Campos, a fim de tornar sua argumentação mais palatável, verificamos a 

conjunção desses ideais. 

 

“Disse-lhe em manifesto o presidente: ‘Quando os partidos 
tinham objetivo de caráter meramente político, como a extensão 
de franquias constitucionais e reivindicações semelhantes, as 
suas agitações ainda poderiam processar-se à superfície da vida 
social, sem perturbar as atividades do trabalho e da produção. 
Hoje, porém, quando a influência e o controle do Estado sobre a 
economia tendem a crescer, a competição política tem por 
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objetivo o domínio das forças econômicas, e a perspectiva da luta 
civil, que espia a todo momento os regimes dependentes das 
flutuações partidárias, é substituída pela perspectiva 
incomparavelmente mais sombria da luta de classes. Em tais 
circunstâncias a capacidade de resistência do regime desaparece 
e a disputa pacífica das urnas é transportada para o campo da 
turbulência agressiva e dos choques armados” (CAMPOS:10-11). 

 
Vargas, neste discurso, vai além das questões partidárias uma vez que 

expõe sua preocupação com a luta – de – classes, isso nos leva a pensar que 

esse controle, por meio da coerção do Estado sobre os indivíduos, fosse também 

favorável ao IDORT, mesmo porque o entendimento sobre a racionalização da 

política, pelos idortianos, passa também pelo controle das posições políticas de 

grupos distintos na sociedade. Quanto a isso, Vargas é bastante claro, pois, 

quando expõe seu pensamento sobre o limite das disputas políticas pelos 

partidos, diz ser possível admiti-las desde que fiquem apenas na superfície dos 

problemas, que não partam para “as atividades do trabalho e da produção”, ou 

seja, do “trabalho e do capital”. O controle iniciado pelos idortianos na sociedade 

civil utilizando a racionalização como um meio “neutro” para atingir seus objetivos 

de classe, encontra-se revigorado e adaptado, pelo menos em algum ponto, nesta 

Constituição de 1937 que a despeito de colocar “ordem” na política, aniquilou-a. 

Neste texto consideramos ainda que a compreensão do que vem a ser 

“política”, encontra-se totalmente distorcida, pois, em sua concepção original 

significa justamente o lugar dos conflitos73. Entendemos então que neste caso a 

inexistência de conflitos ou é uma farsa, ou é resultado do impedimento das lutas 

sociais. Essa forma de aparência da política procura ao desmerecer a realidade 

social, justificar suas posições acerca da existência de conflitos nas distintas 

                                                 
73 O conceito sobre “Política” , como sabemos surgiu na Grécia Antiga a partir dos estudos de 
Aristóteles sobre as ‘coisas públicas e também relacionadas ao social’  que diziam respeito a Polis 
(Estado), com o passar do tempo esse conceito agregou outras conotações, sendo ampliado e 
utilizado para tratar de novos campos de disputas, levando em consideração o cotidiano e suas 
lutas diárias  sem com isso deixar de tratar ainda dos problemas do Estado. A respeito do 
entendimento do que vem a ser “política”, partindo de concepções clássicas até chegarmos às 
concepções contemporâneas, recomendamos a leitura de: RANCIÈRE, Jacques. O 
Desentendimento. São Paulo: Ed. 34, 1996. Para um breve entendimento deste conceito 
indicamos ainda: BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política: Brasília: Ed. UnB, 1998. Consideramos 
também de profunda importância a leitura de: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere – vol 3 – 
Maquiavel. Notas sobre o Estado e a política. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2001. 
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concepções partidárias. Apelando a este meio, facilita suas justificativas para a 

anulação da participação da sociedade na composição de forças e contradições 

que são próprias da organização do Estado. 

É certo que num dos artigos de lei da Constituição de 1937, ficavam 

assegurados alguns direitos conforme vimos, mas que não permitiam a 

participação efetiva do cidadão sequer na escolha do presidente, no caso o 

representante máximo na condução das questões políticas nacionais. 

 

 “Quando mobilizados para as campanhas eleitorais, todos os 
problemas se apresentam de uma só vez à sua atenção, quase 
todos complexos e a maior parte deles ininteligíveis a uma massa 
que não se encontra preparada previamente, para a 
compreensão sequer dos termos mais simples daqueles 
problemas. (...) No nosso mundo de hoje, essas grandes 
questões não se encontram mais na ordem do dia. As questões 
econômicas e financeiras, as de organização da economia 
nacional, as do comércio interno e externo, questões, sobretudo 
técnicas, e, por sua natureza, incapazes de despertar a emoção, 
passaram ao primeiro plano. Daí o desinteresse que se observa 
em quase todo o mundo pelas campanhas eleitorais; nelas não  
encontra o povo grandes motivos ou os grandes temas humanos 
acessíveis ao interesse geral, que, no século passado, davam à 
vida política, nas suas fases agudas, a aparência movimentada e 
dramática” (CAMPOS, 1937:22-23). 

 
Os argumentos que serviram de base para a supressão do sufrágio 

universal apresentados por Campos, encontravam apoio na  “falta de interesse do 

povo pelas questões políticas” e isso segundo ele, se devia à complexidade de 

assuntos que de nada interessavam ao povo. Sua justificativa se debruçava sobre 

o fato de que consideravam a economia nacional como uma questão técnica, 

apesar de que essas questões que envolvem o “trabalho e o capital”, são de 

interesse do conjunto da sociedade e não só dos políticos, como queria fazer 

acreditar Campos. O afastamento do povo das questões políticas favorecia 

qualquer tipo de manobra política e acordos entre o governo e as agências da 

sociedade civil defensoras de interesses de classe, especificamente àquelas 

representantes da classe dominante. 
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Para o IDORT que se dizia neutro em relação às diferentes classes 

sociais, permanecer ao lado de Vargas não iria requerer maiores esforços, pois 

como não era um partido, ou melhor, não se apresentava como um partido e sim 

como um Instituto defensor da racionalização, nada haveria a temer. 

Apesar de diversos representantes de classe terem conquistado um 

canal de diálogo com o Estado Novo, os idortianos demonstraram possuir  poder 

de decisão a partir de sua atuação junto ao Conselho Federal do Comércio 

Exterior74, órgão responsável pelas exportações brasileiras no que diz respeito aos 

critérios que auxiliariam no  equilíbrio das contas da União. 

 

“Conselhos, comissões, autarquias, institutos passaram a ser os 
canais de participação de que os setores industriais, agrícolas e 
financeiros dispunham para expor pontos de vista e defender 
interesses. Aos trabalhadores, por sua vez, foram reservados os 
sindicatos, na verdade órgãos auxiliares do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio” (D’ARAUJO, 2000: 33). 

 
A adoção dessa medida legitimava o papel da burguesia uma vez que, 

por meio dos Conselhos Técnicos, conforme comentamos anteriormente, 

exerceriam suas reconhecidas funções, pois já havia por parte dos  intelectuais, 

políticos, juristas etc., o reconhecimento de que os negócios privados embora 

fossem também de interesse da esfera pública, eram incumbências exclusivas de 

seus proprietários. Essa postura pode parecer meio contraditória quando 

aprofundamos o entendimento sobre a rejeição do liberalismo por parte destes 

mesmos personagens que defendem como um princípio da economia a autonomia 

dos proprietários. A este respeito encontramos uma explicação plausível: 

                                                 
74 A presença de idortianos neste Conselho como, por exemplo, Simonsen e Siciliano Júnior, 
remonta as discussões que vinham ocorrendo desde o início da década de 30 quando os 
industriais tentavam convencer ruralistas e políticos a abraçarem sua causa em relação à proteção 
à indústria, assunto debatido até mesmo na Constituinte de 1934.  A luta para que as tarifas 
aduaneiras fossem favoráveis ao comércio brasileiro era antiga, Simonsen junto a outros 
industriais, tentava  convencer os políticos brasileiros sobre a importância da proteção das 
indústrias nacionais por meio de restrição às importações. Desde 1931 tentavam os industriais 
estabelecerem tratados que beneficiassem a indústria nacional a partir da defesa de interesses 
nacionais nas relações comerciais com os EUA e demais países industrializados. O livre comércio 
era exaustivamente combatido por Simonsen a fim de que os países em fase de expansão 
industrial conseguissem se equilibrar. Isso demonstra que apesar de defender o liberalismo, não o 
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“A crítica às instituições liberais desenvolvidas por tais autores se 
faz, não para negar a ordem capitalista, mas, ao contrário, em 
nome da necessidade de propiciar sua expansão. Segundo essa 
ótica a vigência do modelo liberal no Brasil teria assegurado o 
predomínio das oligarquias, impondo-se para subverter tal ordem 
de coisas, uma nova fórmula política, que permitisse contrapor à 
hegemonia do sistema oligárquico, a ordem privada burguesa.” 
(DINIZ, 1978: 91-92). 

 
Isso significa que o golpe de 1930 não representou apenas a derrocada 

das oligarquias do poder, significou também o enfraquecimento de um sistema 

econômico dependente com exclusividade  do setor agrário - exportador.  

 

“Esclarecendo este ponto, Wanderley Guilherme dos Santos 
escreve: ‘A crítica dos autoritários de trinta às divergências entre 
as instituições e o meio social brasileiro ganha sentido pleno 
quando entendida segundo o paradigma da constituição de uma 
ordem burguesa em uma sociedade não mais escravocrata, mas 
oligárquica e latifundiária. Trata-se agora de continuar 
expandindo a capacidade regulatória e  simbólica do poder 
público e de garantir sua capacidade  extrativa com o objetivo de 
financiar a expansão do Brasil burguês moderno. É uma 
sociedade de mercado, reino do privatismo burguês e do 
individualismo, que está ao fim do autoritarismo de trinta’.(...) 
Defende-se, enfim, a intervenção do Estado na economia como 
regulador, mas não como produtor” (DINIZ, 1978:92). 

 
Era em busca desta política que se debatiam os idortianos ao promover 

a racionalização não só nas indústrias privadas, como também estendendo o 

princípio racional para outros setores sociais e priorizando sua participação nos 

Conselhos Técnicos. 

A racionalização da política consistia também em controlar os centros 

operadores das demandas produtivas, e o meio encontrado para fazê-lo foi a partir  

da interferência através  destes Conselhos compostos por representantes de cada 

um dos setores a sociedade, conforme vimos. 

                                                                                                                                                     
defendia na íntegra, pois, havia que se garantir o desenvolvimento da indústria nacional às custas 
de proteção ao seu comércio. A este respeito recomendamos ler:  DINIZ, WIRTH, DEAN, op. cit. 
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Como não havia no início da década de 30, a possibilidade das 

instituições defensoras dos industriais (FIESP, CIESP) iniciarem um processo de 

racionalização, pois suas brigas com outros setores se manifestavam por meio 

destas instituições, o IDORT, por sua vez, viria a  cumprir este papel na sociedade 

civil e depois, como vimos, consolidar sua  hegemonia junto à sociedade política 

por meio de sua participação em instâncias de decisões políticas. Uma das 

instâncias eram os Conselhos Técnicos, que apesar de abranger interesses de 

diversos setores da sociedade e ter em seus Conselhos representantes cujas 

orientações políticas eram as mais variadas, sem dúvida ofereceu aos idortianos 

lugar de destaque, pois as transações comerciais e os interesses da burguesia 

industrial75 ficaram sob sua responsabilidade. 

Não podemos atribuir somente ao IDORT a responsabilidade sobre as 

questões econômicas nacionais, porém o que queremos ressaltar é justamente o 

“espaço” ocupado pelos idortianos no momento em que se constrói no Brasil uma 

economia industrial fortalecida e  amparada pelo Estado,  a isso acrescentamos, 

intermediada pela racionalização implantada em setores econômicos e políticos. 

 

Como vemos, divergências e discordâncias à parte, a 
centralização da vida política e econômica do país nas mãos de 
um Estado intervencionista e a disciplina a que foram submetidos 
os fatores produtivos – em particular a força de trabalho industrial 
– revelam a natureza modernizante do novo Estado, assim como 
o seu papel na edificação dos suportes necessários à 
industrialização. (MENDONÇA,1986: 37-38). 
 

As distintas fases do governo de Vargas foram marcadas pela declarada 

intenção de construir um projeto de nação cujas características principais são 

notórias, tendo em vista o controle sobre o trabalho produtivo principalmente nas 

indústrias ficando evidente inclusive a necessidade de diversificação nas 

produções das lavouras. A preocupação com a formação técnica de 

                                                 
75 A entrada de indústrias estrangeiras no Brasil passou por critérios definidos pelos industriais 
brasileiros, dentre eles destacou-se Simonsen, representante assíduo da fração de classe 
industrial. O CFCE – Conselho Federal de Comércio Exterior, do qual fizeram parte, Siciliano 
Júnior e Simonsen, teve papel preponderante na definição de critérios para a viabilização da 
“convivência” entre a indústria nacional e a estrangeira. A este respeito recomendamos a leitura de 
DINIZ, op.cit. 
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trabalhadores, a organização administrativa dos serviços públicos dentre outras 

determinações. Em todos esses momentos e de acordo com estes pressupostos, 

encontramos demarcadas, concomitante ao processo de edificação deste  Estado, 

propostas idortianas  construídas e amplamente divulgadas e aos poucos 

acatadas pelos setores privados e públicos.  

O IDORT “cortejou” o governo Vargas ao longo destes seis anos 

analisados tendo conquistado o reconhecimento pelas atividades desenvolvidas 

em todos os setores da sociedade por meio dos métodos de racionalização 

aplicados com sucesso em suas empreitadas. 

Embora ainda haja diversos outros problemas que possam ser 

analisados, devido à complexidade dos assuntos em que se envolveram os 

idortianos nossa pesquisa obedeceu este recorte de tempo: 1931 a 1937 por 

considerar suficiente para demonstrar o grau de importância deste Instituto 

durante a reorganização do Estado após 1930. 
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Considerações Finais 
 

Observamos que a prática adotada pelos sócios fundadores do IDORT 

nos leva a considera – los como intelectuais orgânicos (agentes socialmente 

determinados) defensores dos interesses de uma fração de classe, neste caso, 

burguesa (GRAMSCI, vol.2, 2001: 34) que ante as transformações e crise do 

sistema capitalista mundial após 30, propuseram ao Estado brasileiro, não só 

alterações na economia como também na organização da sociedade, 

orquestrando mudanças na realidade dos trabalhadores, interferindo na educação, 

propondo cursos técnicos e, até mesmo direcionando o cotidiano de vida dos 

moradores de São Paulo, Estado que apresentava maior desenvolvimento 

industrial, tudo isso conquistado por meio do “consenso ativo”, conforme 

SIMIONATTO. (AGGIO (org.), 1998:49). 

O projeto burguês idortiano se concretizou entre os anos de 1931 e 1937 

quando este Instituto tornou-se hegemônico ante os demais grupos de poder 

existentes na época fossem pertencentes ao meio rural ou urbano. 

Compreendemos, portanto, que o IDORT ao propor a reorganização do trabalho 

nas indústrias por meio da racionalização, ao racionalizar os serviços públicos em 

São Paulo e em outros estados brasileiros, ao introduzir escolas voltadas à 

formação técnica dos trabalhadores em São Paulo, ao propor a todo o Estado de 

São Paulo a jornada contra o desperdício, ao participar da Constituinte de 1934, 

onde seus sócios fundadores propuseram a criação de leis trabalhistas e também 

leis para a economia brasileira visando os seus interesses de classe, tudo isso 

somado ao fato  de terem um dos seus sócios à frente do Poder Executivo do 

Estado de São Paulo e outro na função de Ministro das Relações Exteriores 

(1934-1936) e depois  da Justiça (1936-1937), enquanto outros  dos sócios 

participavam dos Conselhos Técnicos, influenciando nas decisões de alguns 

Ministérios. Diante destas evidências, trabalhadas à luz da análise de diversos 

documentos e da vasta historiografia disponível, afirmamos ser o IDORT um grupo 

de poder que se tornou hegemônico na reorganização do Estado brasileiro 

durante o referido período. 

 183



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontes Primárias 
 
- Biblioteca PUC –SP 
   . Anais da Bancada Paulista – 1935 
   . Anais da Assembléia Nacional Constituinte de 1934 
   . Acervo de Revistas IDORT (1934 a 1938) 
 
- Biblioteca da Faculdade de Direito - USP 
. Decreto nº 6.284 (Coleção Lex) 
. Constituição Federal do Brasil de 1934 
. Constituição Federal do Brasil de 1937 
. CAMPOS, Francisco.  O Estado e suas Diretrizes Nacionais. Rio de Janeiro:     
   Imprensa Nacional, 1937. 
. CAMPOS, Francisco. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Livraria Freitas  
  Bastos, 1956. 
 
- UNICAMP - Arquivos AEL 
. Revistas IDORT 
. Relatório da Diretoria 
. Revista Comemorativa -  Trinta Anos de IDORT – maio/junho de 1961. 
 
- PEIXOTO Celina Vargas do Amaral. DIÁRIO DE VARGAS. Rio de Janeiro: Ed. 
Siciliano e FGV , 1995. 
 
- OLIVEIRA, Armando de Salles. Escritos Políticos.  São Paulo: Ed. ARX          
(Organização da Coletânea de Discursos – Instituto  Tancredo Neves), 2002.. 
 
 
 
Bibliografia 
 
 

 184



ABREU. Marcelo de Paiva (org.). A ordem do progresso: cem anos de política 
econômica republicana. Rio de Janeiro: Campos, 1990. 
 
AGGIO, Alberto. (org.). A vitalidade de um pensamento. São Paulo: UNESP, 1998. 
 
ANDRADE, Paulo B. P. História Constitucional do Brasil. Brasília: Brasília, 1990. 
 
ANTONACCI, Maria Antonieta M. A Vitória da Razão (?) - O IDORT e a  
Sociedade Paulista. São Paulo: Marco Zero, 1993. 
 
BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Brasília: Universidade de Brasília, 1998. 
 
CAMARGO, Aspásia. O golpe silencioso. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 1989. 
 
CAPELATO, Maria Helena. Os arautos do liberalismo. São Paulo: Brasiliense, 
1989. 
 
CARDOSO, Ciro Flamarion e VAINFAS, Ronaldo. Domínio da história: ensaios de 
teoria e metodologia.Rio de Janeiro: Campos, 1997. 
 
CARNEIRO, M. L. Tucci. O anti-semitismo na Era Vargas: fantasmas de uma 
geração.(1930-1945). São Paulo: Brasiliense, 1995. 
 
COUTINHO, Carlos Nelson e TEIXEIRA, Andréa de Paula. Ler Gramsci, entender 
a realidade. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2003 
 
D’ARAUJO, Maria Celina. O Estado Novo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2000. 
 
D’ÁVILA, Luiz Felipe (org.). As Constituições Brasileiras: análise histórica e 
proposta de mudança. São Paulo: Brasiliense, 1993. 
 
DEAN, Warren. A industrialização de São Paulo – 1880 a 1945. São Paulo: DIFEL, 
1971. 
 
DE DECCA, Edgar. 1930- O Silêncio dos Vencidos. São Paulo: Ed. Brasiliense, 
1981. 
 
DINIZ, Ely. Empresário, Estado e Capitalismo no Brasil: 1930:1945. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1978. 
 
DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 
1989. 
 
FAUSTO, Boris. O Pensamento Nacionalista Autoritário. Rio de Janeiro: Ed. Jorge  
Zahar Editor: 2001. 
 

 185



_______________. A Revolução de 1930. São Paulo: Ed. Cia das Letras.1970. 
 
 
FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. 
Guanabara, 1976. 
 
FERREIRA, Brasília C. Trabalhadores, Sindicatos e Cidadania. São Paulo, Ad 
Hominem:1997.  
 
 
FONSECA, Pedro C. D. Vargas: o capitalismo em construção. São Paulo: 
Brasiliense, 1999. 
 
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Editora Nacional, 
1987. 
 
GOMES, Angela de Castro (organizadora). Engenheiros e Economistas: novas 
elites  
burocráticas.Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1994. 
 
______________________.  Regionalismo e Centralização Política – Partidos e  
Constituintes nos anos 30. Rio de Janeiro:Ed. Nova Fronteira, Coleção Século  
XX, 1980. 
 
GRAMSCI,  Antonio. Cadernos de Cárcere (vol.2). Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. 
 
___________________. Cadernos de Cárcere (vol.4). Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. 
 
____________________. Concepção dialética da História. Rio de Janeiro: Editora 
Civilização Brasileira, 1987. 
 
IBANHES, Lauro Cesar. O discurso político-ideológico e o projeto racionalizador 
do Instituto de Organização Racional do Trabalho – IDORT – na década de 30. 
São Paulo: UFSCAR, 1992. 
 
KAWAMURA, Lili Katsuco. Engenheiro: Trabalho e Ideologia. São Paulo:Ed. Ática, 
1979. 
 
LASSALE, Ferdinand. A essência da Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 
1998. 
 
LEFORT, Claude. As Formas da História – ensaios de antropologia  política”. São 
Paulo:Ed.Brasiliense,1979. 
 

 186



LEME, Marisa Saenz. A ideologia dos industriais brasileiros, 1919-1945. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1978. 
 
LENHARO, Alcir. Sacralização da política. São Paulo: UNICAMP – Papirus, 1986. 
 
LEOPOLDI, Maria Antonieta P.Políticas e Interesses – as associações industriais, 
a política econômica e o Estado.São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
 
MARX. Karl. O 18 Brumário e Cartas a Kugelmann. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1978. 
 
___________. A questão judaica. São Paulo: Centauro, 2003. 
 
MAZA, Fábio. O Idealismo Prático de Roberto Simonsen: ciência, tecnologia e 
indústria na construção da nação. São Paulo: Instituto Roberto Simonsen,2004 
 
MELLO. João M. Cardoso de. O capitalismo tardio. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
 
MATTOS, Marcelo Badaró (org.). História: pensar e fazer.Rio de Janeiro: 
Laboratório Dimensões da História, 1998 
 
MENDONÇA, Sonia Regina. Estado e Economia no Brasil: opções de 
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Graal, 1986. 
 
MOTA, Carlos Guilherme (org.). Brasil em perspectiva. São Paulo: DIFEL, 1971. 
_____________________. Ideologia da cultura brasileira. São Paulo: Editora 
Ática, 1998. 
 
NEVES, Lúcia Maria. (org.). A Nova Pedagogia da hegemonia: estratégias do 
capital para educar o consenso. São Paulo: Xamã, 2005. 
 
PACHECO, Vavy. Getúlio e a Oligarquia Paulista, São Paulo: Ed. Brasiliense, 
1979. 
 
PICHELI, Valdir. O IDORT Enquanto Proposta Educacional no Contexto de 
Formação da  Hegemonia  Burguesa no Brasil (1930-1944). São Paulo: UNICAMP 
(mestrado), 1997. 
 
PORTELLI, Hugues. Gramsci e o Bloco Histórico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1977. 
 
POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. São Paulo: Martins Fontes, 
1986.  
 
PRADO JR. Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1977. 
 

 187



PRADO, Maria Lígia Coelho. A Democracia Ilustrada  (O Partido Democrático de 
São Paulo, 1926-1934).  São Paulo: Ed. Ática, 1986. 
 
QUIRINO, Célia Galvão e MONTES Maria Lúcia. Constituições Brasileiras e 
Cidadania.São Paulo: Ed. Ática, 1987. 
 
RANCIÈRE , Jacques. O Desentendimento. São Paulo: Editora 34, 1996. 
 
RAGO. Maria Ap. de Paula. O Demiurgo da Construção Nacional: a  ideologia 
industrialista de Azevedo Amaral. PUC-SP, Dissertação de Mestrado:1993. 
 
SCHWARCZ, Lilia M. O espetáculo das raças: cientista, instituições e questão 
racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
 
SILVA, Sérgio. Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil. São Paulo: 
Alfa-Omega, 1986. 
 
SILVA, Zélia Lopes. A domesticação dos trabalhadores nos anos 30. São Paulo: 
Marco Zero, 1990. 
 
SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a castelo.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1975. 
 
SUZIGAN, Wilson. Indústria brasileira: origem e desenvolvimento. São Paulo: 
Brasiliense, 1986. 
 
TENCA, Álvaro, Razão e Vontade Política: o IDORT e a Grande Indústria nos 
Anos 30. São Paulo: UNICAMP (Mestrado), 1987. 
 
VARGAS, Milton (org.). História da Técnica e da Tecnologia no Brasil. São Paulo: 
Ed. UNESP, 1994. 
 
VIEIRA, Rosa Maria. O Pensamento Industrialista de Roberto Simonsen: análise 
de ideologia. (Doutorado - PUC/SP, 1987) 
 
VIEIRA, Vera Lúcia. O Trabalhador brasileiro: um caso de polícia até 1950. São 
Paulo: PUCSP (Doutorado), 1998. 
 
WEINSTEIN, Bárbara. (RE)Formação da Classe Trabalhadora no Brasil (1920-
1964).São Paulo: Cortez:CDAPH – IFAN – Univ. São Francisco, 2000. 
 
WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo, 
Pioneira, 1967. 
  ____________  Ciência e Política: duas vocações. São Paulo, Martin Claret, 
2004. 
 

 188



 189

WIRTH, John. A Política do Desenvolvimento na Era de Vargas. Rio de Janeiro: 
Ed. FGV, 1973. 
 
 
 
Revistas 
 
REIS, José Roberto F. Cartas a Vargas: entre o favor, o direito e a luta política 
pela sobrevivência (1937-45). Minas Gerais: Revista LOCUS nº 13 – NRH -  
Núcleo de História Regional – UFJF - Juiz de Fora, 2001. 
 
GOMES, Ângela de Castro. A “Cultura Histórica” do Estado Novo. São Paulo: 
Revista Projeto História nº 16 – Cultura e Trabalho  
 
ANTONACCI, Maria Antonieta.  Institucionalizar ciência e tecnologia – em torno da 
fundação do IDORT (São Paulo, 1918/1931). São Paulo:  Revista Brasileira de 
História nº 14, v. 7, 1987. 
 
 

ANEXOS 
 

Relatório da Diretoria do IDORT – Junho de 1938 
Composição dos sócios do IDORT por categorias (individuais, 

coletivos, empresas privadas, órgãos públicos, e por Estado). 
 

 
 

 



 
 



 

 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 


