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PREFACIO

Há muito tempo a quest~o da importaç~o de técnicas e

teorias que embasam a praxis da Administraç~o no Brasil tem sido

levantada por vários autoresa Os enfoques sobre o assunto abordam

várias' pontos de vista: desde os autores que endossam

indistintamente sua aplicaç~o até aqueles que apontam conteúdos

enganosos em sua utilizaç~o,

política ou mesmo social.

seja por decorr@ncia cultural,

-/

Refletindo sobre estas questeJes, percebe-se que,

anterior a elas, está a necessidade de um estudo mais detalhado

sobre as origens históricas dos processos em que se desenvolveram

estas teorias e técnicas e principalmente no espaço ideológico em

que se estabeleceram. Para tanto, foi preciso retroceder a

análise ao início da Industrializaç~o, ocorrida no Hemisfério

Norte e no Brasil, percorrendo os caminhos ideológicos em que

estes processos se instalaram e do imaginário social que os

permeou.

Este estudo foi elaborado a partir de um resgate da

historiografia socio-política brasileira; de fatos e quest~es

presentes no imaginário social desta sociedade; sobre raízes

culturais e ideológicas pertinentes ao segmento empresarial e à
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Area de Administração como um todo. Isto permite uma melhor
processo de industrializaçãocompreensão

brasileira.
das raizes do

o tema Industrialização no Brasil, de fins do século
passado até meadoa do século XX, foi desenvolvido a partir de
uma ótica referenciada aos padrões do Hemisfério Norte (não se
pode negar nossas raízes ideológicas de colônia). Este estudo tem
como objetivo principal a exposição de fatos que contribuiram e
promoveram o pensamento industrializante, suas possíveis
repercussões no campo de geração de
empresariado brasileiro.

idéias presentes ao
,/

Um caminhO escolhido para atender este objetivo,
desenvolve-se a partir do levantamento de informações através de
um resgate de fatos históricos (politicos e sociais), implicações
junto ao movimento empresarial e à sociedade industrial nascente.
A hipótese inicial é a de que, a partir da compreensão destes
fatos e em sua gênese, haja possibilidade de uma visão mais clara
da situa~ão social em que se instalou a gestão dos negócios e da
ideologia administrativa pertinent'e.

Uma dúvida, sempre presente ao longo do trabalho, gira
em torno da eventual paridade entre os p~ocessos de
industrialização - entre Hemisfério Norte e Brasil. No capitulo
2, faz-se um levantamento de questões
historiografia a partir do estudo de

ideológicas e respectiva
R. Bendix (os casos da
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Inglaterra, Rússia e Estados Unidos), desde meados do século
XVIII até início de século XX. No capítulo 3, o processo de
industrialização brasileira, abrangendo desde o inicio do
processo de colonização até o governo de Juscelino Kubistchek.

A principal justificativa em encerrar este levantamento
no inicio da década de sessenta, dá-se por dois motivos: o
primeiro é que, até o início desta década no Brasil, não se
percebem grandes alterações no processo de gestão dos negócios e,
o volume de fatos, relatos de empresários e ideologia presente,
permitem o levantamento da gênese dos fatos contidos no processo;
o segundo, é que a partir da década de sessenta, as alterações no
processo ocorrem de forma muito mais rápida e complexa
(instalação do parque industrial automobilístico - 50 anos em 5)
o processo de industrialização no Brasil passa a nova fase de
desenvolvimento.

Ao longo deste estudo, percebe-se que é impossível

isolar o "processo" de
movimenta~ão do homem;

industrialização de outros processos de
há sempre interligação, ao menos em

gênese, das observadas no campo econômico às do político e
social. No caso brasileiro, ainda há ingerência de outras
culturas, enraizadas ao longo de muitos séculos (no caso europeu)
sobre aquela presente na sociedade brasileira, ao seu imaginário
social, refletindo-se diretamente no processo industrializante de
terras de alem mar. Esta influência é determinante. tanto na
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conformação de uma praxis de Trabalho como nos ambientes em que
isto se processa; tanto na administração pública como na privada.

A partir desta idéia central, ou seja, da importância
destas interligações entre campos de movimentação, o estudo passa
a ter um comprometimento em trazer à tona as questões culturais
que permeiam as raizes do processo industrial; e com uma
preocupação singular: promover bases de desenvolvimento cognitivo
ampliadas, i.é, permitir um repensar sobre este movimento
industrial, no Brasil, também a partir da conformação de outros
aspectos, o que parece conjugar um melhor entendimento às
tendências de empresários brasileiros a frente de se~s negócios,
mesmo aquelas pertencentes a uma lógica administrativa elaborada
sob principios aparentemente empíricos.

A este ponto, passa a ter relevância uma preocupação em
se tentar localizar a similaridade entre processos, os ocorridos
no Hemisfério Norte e no Brasil; esta preocupação tem fundamento
no instante em que se tenta compreender a validade de absorção de
teorias e técnicas elaboradas em outras partes do mundo pela
sociedade industrial brasileira. Em decorrência, outro objetivo'
emerge: promover maior entendimento sobre as condições
sócio-culturais, inerentes à industrialização, que permeiam a
questão de importação de teorias e técnicas na Administração
brasileira; pretende-se com estas observações e análises,
contribuir para a abertura de um espaço próprio a novas
investigações e pesquisas neste campo da Administração.
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Coerentemente com o delineamento de idéias aqui

investigadas, os termos utilizados devem, prioritariamente, ser

entendidos em seu sentidos de origem. O termo Industrialização,

por exemplo. surge a partir do século XVIII na Europa Ocidental e

Rússia; refere-se a uma fração expressiva e crescente de empresas

onde se concentra um número de tal de empregados, que não permite

a relação direta entre patrão e empregado; por conseqüência,

quanto maior o número de empregados, maior a distância observada

nesta relação o acesso ao "dirigente principal" torna-se

complexo - e um dos primeiros efeitos desta tendência (ao volume

de empregados) embasa a necessidade de "delegação da

"autoridade". 1.

Um fato a ser salientado é o caminho tortuoso em que se

promovem as relações interpessoais, com íntima ligação ao

"desempenho" da empresa econômica. Com isto, insere-se a

preocupação sobre o sentido de distância, entre o trabalhador e o

objeto de seu trabalho. Ao reconhecimento desta "distância",

torna-se difícil omitir a possibilidade de ocorrência de uma
mistificação do sentido de "prazer" no trabalho - 1) pela falta

de contato mais estreito entre "quem prodpz" e "quem consome"; 2)

pela dificuldade de percepção da significância deste produto

"industrializado" em uma visão de "consumidor"; 3) pela mudança

de atendimento de sua necessidade psicológica de reconhecimento,

contida no trabalho artesanal e individual, pelo de uma produção

1. R.Bendix (1956), Trabajo y autoridad en la industria (lªed.; Buenos
Aires:EditorialUniversitaria.1966)p.123
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coletiva eventualmente em sentido abstrato e de dificil
localização; a busca de atendimento desta "necessidade" passa a
ocorrer em outros sentidos (no de "imagem" da empresa, aos
processos de "gestão da produção", em endosso à estrutura da
organização através de um desenvolvimento profissional, etc.); 4)
pela internalização do processo industrializante em si; as
pessoas tendem a eleger a resultante industrial como sendo seu
bem-maior, junto a um sentido de evolução do ser humano.

o que se percebe afinal, é um volume crescente de
alternativas na busca de satisfação, seja pessoal (pela
identificação coletiva), seja politica (pelo jogo de(~nteresses)
ou econômica (consagração do sentido de poupança). E esta busca,
fundindo-se em um sentido "prioritário" de vida, tem sido o ponto
central das discussões na área de estudos da Administração (no
século XX): o que fazer e quais objetivos eleger. Rememorar
experiências passadas, visando compreender os caminhos
percorridos, tende a um exercício sadio e sensato voltado à busca
de uma evolução; a recuperação desta memória, dos primórdios
desta fase da evolução, pode permitir a constituição de uma
antitese aos sentidos de reificação do ser humano no campo do
Trabalho. A visão amplificada sobre movimentos do homem, que
neste estudo procura-se obter, objetiva minimizar o entendimento
bipolar dos fenômenos e processos sob dois únicos eixos o
natural (físico) e o humano (ético, politico e técnico); procura-
se fomentar um entendimento, na Administração, de um Homo-Sapiens
com potencial mais elevado do que o de simples executor de
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tarefas, de uma administração voltada à gestão destes potenciais,
seu reconhecimento e evolução pertinente ao Homem.

Na gênese de um "pensamento empresarial", de início de
século, percebe-se que pensadores como Bacon, Descartes, Galileu,
Comte, etc., exerceram grande influência sobre a sociedade em
geral e, por decorrência natural, ao segmento de dirigentes. 2 A
partir de Comte, por exemplo, tem-se um entendimento do sentido
de "Tránsformação" (mudança e/ou movimento do Ser humano) sob uma
forma exclusivamente mecanicista, onde reduz-se o "conhecimento"
a uma questão funcionalista:

o conhecimento teórico tem como finalidade a
previsão oientiiiice dos acontecimentos para fornecer à prática um
conjunto de regras e de normas, graÇâS às quais a ação passa a
dominar, auutipu Iar e controlar a realidade natural e social" 3

Ao mesmo tempo em que se procura um eixo próprio de
pensar sobre os termos utilizados, seus oonoeí.t.oee princípios
norteadores, necessário se faz lembrar que não há qualquer
intuito em se levantar polêmicas; os caminhos cognitivos
percorridos por cada um dos leitores devem ser encarados como
momentos singulares a cada um e, o estudo em si, encarado com a
mesma postura - um volume de informações, que podem levar às mais
diferentes razões, simplificações ou interpretações de uma mesma

2 Para estes, o "pensamento" estava reduzido a .duas únicas causas: a
"motriz" (trabalho) e "final" (capital). Isto promove uma quase anulação da
relação do Ser à sua Natureza e ao Divino. Com isto, abre-se espaço para as
bipolaridades presentes no mundo de hoje: a de capital/trabalho; a de sentido
classificador da condição humana (dirigente/trabalhador). Promove ainda, uma
junção do sentido de vontade ao de força, ao de liberdade (autônomo) como de
necessidade (autômato).
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"realidade". O que se procura evidenciar, entretanto, é a

necessidade de preservação ao ser humano (e independente de sua

qualificação ou classificação frente à sociedade) de sua condição

inequívoca de "ponderar, refletir e pensar sob as mais diferentes

formas - um ato ligado ao seu estado "divino" de concep~ão.

3 Chaul, Marilena de Souza (1980)0 que é ideologia (12aed.; São
Paulo:Ed.Brasiliense;1983 - Coleção Primeiros Passos/13)p. 21



CAPITULO I

'/

IDEOLOGIA ADMINISTRATIVA:

UMA QUEST~ EM DISCUSSAO
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homens"
"ttei« que as ideias, são os interesses que separam os

(CharlesAlexisde Tocqueville1805/1859)

1.1 Origem do termo

o termo Ideologia (ideo do grego- idéia, principio;
logo- conjunto) e seus significados adquiridos ao longo do tempo,

"'/

está, para efeito de seu entendimento neste estudo, à definição
primeira: como conjunto de idéias, fruto de um pensamento
abstrato da sociedade, em que se funde uma idéia central
condutora de principios de ser e estar - um elemento condutor
presente na dialética da praxis seja social, política ou
administrativa. No sentido administrativo, representa-se na
própria praxis ao estabelecer, ou induzir, tipos de comando, de
uso da autoridade ou mesmo da cadência imprimida à gestão dos
negócios em si. Entende-se, por senso comun, que esteja aliado a
este sentido da palavra "aquilo que é justo, bom e 'válido a todos

os membros de uma orga.niza.çãoempresarial",

A utilização do termo gerou grandes polêmicas entre
correntes de Pensadores: Weber, Mannheim, Marx, Pareto
(derivações), Shills, Aron, Geertz, Parsons e outros. Esta
palavra foi inicialmente utilizada por Destutt de Tracy, no final
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do século XVIII; designava, a este autor, a "gênese das idéias",
Segundo Raymond Boudon, Napoleão utilizou o termo para se referir
a Destutt de Tracy e Volney em tom de desprezo - de ideólogos -
substituindo o conceito original por um sentido com considerações
abstratas; a partir dai o termo ganhou.a configuração "[...] de

teorias tiêo ebetire tee quanto âuvidoeee que se pr-et.end iam fundadas

sobre a razão ou sobre a ciência e que visavam desenhar a ordem

social e orientar a ação politica", 1

1.2 Discussão de sentidos e abordagens, a partir do século XIX
/"

Tendo em vista o sentido em que se quer empregar o
termo Ideologia, neste estudo, a análise de tendências à

interpretação de seu significado não pode deixar de conter
passagens por várias correntes de pensadores.

Segundo Marx, o primeiro dos pensadores a eleger o
termo como tema de discussão em sua obra (e nunca tê-lo utilizado
diretamente), a Ideologia resulta da praxis social e com origem
em sua própria atividade. E à definição inicial, segundo Chaui,
está assumida uma extensão de sentido: um contexto em que se
permite a uma classe dominante qualquer, instalar-se e
sedimentar-se no comando da sociedade em geral, através da
difusão de idéias abonadoras a esta ação, Alie-se a isto qualquer
necessidade que justifique a utilização de mecanismos de sedução,

1 Boudon, Raymond (1985), A ídeologia(lg ed.;São Paulo:Ed. Atica,1989) p.
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via simbologias e representações sociais (imaginário social),
junto ao plano econômico, social e politico, utilizando-se
inclusive de preceitos religiosos que ràtifiquem estes
mecanismos. 2

Para Marx, a difusão ideológica se estabelece à

sociedade sob forma primordial de aparência de idéias e com a
suposição básica de que hajam beneficios à sociedade; seu
pressuposto é o de estas, passarem a ser comuns a todos os seus
membros. Para Chaui, esta "difusão" alastra-se nos costumes, na
religião, na educa~ão formal, etc.; e para isto, todas as
instituições sociais estão disponiveis - familia, escola, igreja,
meios de comunicação, magistratura, etc.

A. ideologia é inerente ã própria sociedade e não pode
ser reduzida a uma questão de poder ou de luta de classes. A
questão de "domina~ão", presente nos sentidos de Marx, tem
antecedentes históricos que remontam a um passado longinquo e não
pode ser atribuida em decorrência a uma "fase de evoLucão " do
homem; ou ainda, de caracterizar uma emb Lcão moderna do homem
que, em seu pensar, tenta fundar cientificamente a ordem social.

35-41
2 Neste caso, os preceitos religiosos podem ser entendidos como a

caracterização de dogmas (como pecado, sacrilégio), que finalizam quaisquer
discussões e questionamentos sociais, afim de preservar um poder de conduta
adequada aos interesses dominantes.
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Segundo Boudon, Marx é o primeiro a imprimir ao termo Ideologia,

em sua obra. um certo conteúdo cientifico. 3

Nas palavras de Louis Althusser:

"[... ] é suficiente saber que uma ideologia é um sistema
[. " ] de representações [ ... ] dotado de uma existência e de Wl1 papel
histórico no seio de uma sociedade dada. [ ... ] E111 toda sociedade,
constata-se [ ... ] a exietênaie de uma.et iv idede eoonômioe de base,
de Ul11aorganização política. e de formas ideológicas (religião,
moral, filosofia etc.) [ ... ) As sociedades humanas secretem a
ideologia. como o elemento e a atmosfera. indiepenséveie d sua
respiração, d sua vida histórica ... 4

Não se pode afirmar que Religião ou Filosofia "sejam"

formas ideológicas, ou pelo menos, não em seu sentigo original:

religião - no sentido de transcendência e filosofia, como amor à

sabedoria. Ao máximo, poderiamos dizer que estas duas formas de

ver o mundo podem "estar" sendo utilizadas como meios de difusão

ideológica. Mesmo assim, no caso da religião, ainda haveria a

ressalva sobre a exegese praticada por "representantes" de uma

Igreja - de acordo com próprios interesses, da comunidade ou

ainda de todo um segmento da sociedade - e não se pode negar que

algumas destas organizações estejam aderidas à "industria da fé".

Segundo Marilena Chaui, a Ideologia é um fato social
produzido pelas relações sociais. Possui razões muito

3 E certo que grande parte da produção intelectual, a partir das
Revoluções Industriais no mundo contemporâneo, tem tido como ponto comum, sob
vários aspectos, o sentido de "dominação"; mas percebe-se com certa clareza
que isto ocorreu muito mais devido às facilidades de divulgação das idéias
(atraVés dos tempos por meios cada vez mais ágeis na comunicação) do que como
resultante do processo de desenvolvimento tecnológico no campo industrial.

4 Idem, Ibidem pp. 26-1
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determinadas para surgir, e se conservar, não sendo um simples
amontoado de idéias - sejam elas falsas ou verdadeiras. Cita:

"I ... ] todo o conjunto de relecões SOC1a1Saparece nas
idéias como se fôssem coisas em si, existentes por si mesmas e não.
como conseqüências das ações humanas. Pelo contrário, as eções
humanas são representadas como decorrentes da. sociedade, que é vista
como existindo por si mesma e dominando os homens [ ... ] aparece como
um dado natural, neceseâr.io e eterno, e não como resultado da praxis
humana. [ ... ] as idéias serão tomadas como anteriores à prexi s, como
superiores e exteriores à ela, como um poder espiritual autônomo que
comanda a ação material dos homens [ ... ] Nasce agora a ideologia
propriamente dita, isto é, o sistema ordenado de idéias ou
representações e das normas e regras como algo Be~ado e
independente das condições materiais." 6

Não se pode dizer que a relação entre idéia e ação seja
de causa e efeito, ou ainda, de simples relação mecânica - onde a
idéia seja determinante da ação. A relação entre eles é uma
relação dinâmica e dialética. Trazendo esta relação dialética
para ideologias administrativas, não se pode afirmar que estas
tenham, a partir de determinado momento (revolução industrial),
começado sua existência em ponto estanque. Foram sim, resultado
de relações dialéticas inter-ideológicas, i.é, foram formuladas a
partir de ideologias existentes em vários campos sociais e,
convergidas conforme um determinado interesse desperto, ou não,
para o campo de administração. No inicio do processo da
industrialização, seguramente foram formulados os primeiros
"principios" de comando com base em idéias presentes no sistema
anterior de relações de trabalho, o feudal - onde a Autoridade
era ~bsoluta - por exemplo.

6 Idem, Ibidem pp. 63-5
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Numa citação de Marilena Chaui, encontra-se o sentido
da extensão do "poder" ideológico:

.~ iuncão da. Ideologia. consiste em impedir essa. revolta.
[dos dominados] fa.zendo com que o Lega.l a.pareça para os homens como
o Legítimo, isto é, como justo e bom. Assim, a ideologia. substitui a.
reel idede do Betedo pela. idéia. de Eetedo - ou seja, a dominecêo de
uma. oIesse é substituída. pela. idéia. de interesse gera.l encarnado
pelo Estado, E substitui a. real idede do Direito pela. idéia de
Direito - ou seja., a. dominecêo de uma.cIasee por meio des leis é
substituída pela. representeçêo "Oll idé ies desses leis como 1egitima.s,
[uetee, boas e vél ides para todos [. .. ] A ideologia é o processo
pelo queI as idéias da classe dominante se tornem idéies de todas es
c1a.sses socia.is; se torna.m idéia.s domil1éU1tes." 8

Nesta citação, Chauí delega ao "poder ideológico" um
sentido idealizado, i.é, apropria a idéia de extensão virtual de
uma ideologia (de origem dominante) sobre todas 'as classes
sociais. Não entro no mérito desta questão, mas como pano de
fundo está-se reiterando a imagem de que uma ideologia, seja ela
originária de onde for, influi e é influída por outras, pelo
poder de difusão a outras camadas sociais; mais, qúe existe um
processo dialético transformador, i.é, que uma ideologia presente
a determinado segmento social, pode se tornar em fato gerador de
outra (mesmo que em outro segmento social) e pelo próprio
processo dialético, consolidar-se, sob referenciais com
interesses distintos.

Por conclusão à citação de CHAUI, entendemos que o
Estado passa a ser uma fachada que encobre os interesses reais de
uma parte da Sociedade e, dispOe da "Ideologia" como um

6 Chaui, Marilena' de Souza (1980) O que é ideologia (12.aed.; São
Paulo:Ed.Brasiliense,1983-Coleção Primeiros Passosj13)pp.80-116
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instrumento de profunda penetração no âmbito cognitivo dos seus
membros. Consegue assim converter a aparência dos interesses
"pa,rticulares" de um segmento social dominante em interesses
extensivos e abrangentes a todos os seres envolvidos.

No caso brasileiro e deste trabalho, a preocupação com
"interesses dominantes" é elevado a nivel de investigação; não há
uma preocupação maior com análise estrita de composição de forças
dominantes a não ser no aspecto de levantamento de indicios de
sua presença. Portanto, esta definição de Chauí e respectiva
abordagem crítica, em se anexar previamente um contexto de luta
de classes ao termo, neste caso,não faz pleno sentido; inserir
premeditadamente esta conceituação ao termo "ideologia
administrativa", empregado nesta investigação, provocaria uma
visão preconcebida da existência de luta de classes, revolução
burguesa e operária ao caso brasileiro, por antecipação. A
Ideologia, para Edward Shils, é promulgada e endossada com
acentos fortemente afetivos; no caso brasileiro, esta tônica
parece ter uma presença marcante na utilização do termo e que.
presente nas citações de Chauí, podemos inserir na definição do
termo ao caso explícito deste trabalho. Esta evidência é

suficientemente clara no extenso trabalho de Chaui sobre o
Brasil.

Outra questão que de~e ser levada em conta para
composição de sentido do termo Ideologia Administrativa é a
inserção de julgamentos de valor (e que não podem ser unicamente
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fundamentados em sentimentos). Apesar de se saber desde Hume que
julgamentos de valor não são· demonstráveis, podemos argüir que
eles estão presentes na ideologia administrativa: é o caso que
nos explicita Bendix quando mostra a associação que se faz em
torno do dirigente sobre sua posição "bem-sucedida" e remete aos
empregados a condição de esperança por ela, ligando o fato em si
a uma conduta esperada e alcançada pelo primeiro, que pode ser
similar para o segundo. "O exemplo deve ser seguido" passa a ter
constituição de dogma um projeto de vida inquestionável.
Portanto, julgamentos de valor (uma questão complexa) parecem
estar inseridos no âmago das idéias sobre comportamentos
esperados na Organização e está contido na definição do termo
utilizado neste trabalho.

Em citação de Boudon sobre Pareto, é salientado o
aspecto de "tradicionalismo" presente na Ideologia atual:

"[... ] ele [Pareto] eorediteve na impor-tânaie da
argumentação retôrioe e não subestimava a importância no mundo
moderno da argumentação exegética [na liJlguagem de SoUdOJ1].Esta úl time
continua a ter função importante junto aos grupos que se caucionem
em autoridades tradicionais [ ... ] toda jurisprudência é uma
interminável resposta à questâó de procurar saber o que o legislador
quis dizer ... 7

No caso da ideologia administrativa, e no Brasil, o
aspecto de tradicionalismo é inquestionável quantos não se
pautaram na vida do Conde Matarazzo, como empresário, para
idealizar a sua conduta administrativa e esperar o mesmo sucesso
- entretanto o que se quer evidenciar neste ponto é a questão de

7· Idem, Ibidem p. 45



23

exegese. E difícil contra-argumentar, no Brasil, que governantes,
pol1ticos, empresários de renome tenham pautado suas vidas
profissionais' sem o uso desta função é usual no campo das
organizações, por exemplo, alguns "tradutores", de obras e
práticas, justificarem suas ações sob ações de outros mais
aceitos pela sociedade e, impingirem idéias até falsas sobre
condutas que lhes· possam trazer algum proveito particular. No
Brasil esta prática é inquestionavelmente comum e estende os
referenciais "apropriados" a quaisquer figuras nacionais,
qualquer que sejam suas atividades. E isto é uma prática
ideológica, mesmo que inconsciente, que deve ser assumida como
pertencente ao conceito de ideologia administrativa u{ilizado.

Por último, uma preocupação sobre a definição.do termo,
e 'que ê central na extensa argumentação de Raymond Boudon sobre
ideologias, ê a questão de ser a ideologia administrativa
sedimentada, algumas vezes, sobre bases teóricas falsas.
Referencio-me neste pOnto à inclusão, por exegese, de teorias e

. itécnicas de administração presentes no Hemisfério Norte, sendo
I,. li .

assumidas como '''boas'',em condi~ão aliJe qua nom, para práticas em
paises do terceiro mundo, no caso o Brasil, e conformando uma
base ideológica inquestionável. Não é o caso, neste trabalho, de
se eleger este fato como tema, mesmo que secundário, mas não se
pode deixar de lado a perspectiva' de haverem conteúdos
ideológicos administrativos originados nestas bases citadas. E
uma questão que também deve ser inserida no contexto de
conformação de sentido ideológico assumido a este trabalho.
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Finalizando, ao amplo movimento ideológico presente nas
Revoluções Industriais do Hemisfério Norte, não se quer suscitar
qualquer inferência à possibilidade de que o processo da
Industrialização, em si, tenha permitido um espaço próprio para a
"conformação" ideológica e menos ainda que este fato tenha sido
de mera conseqüência à instituição de uma dominação Classista.
ualquer exercício cognitivo neste sentido é encarado, a priori,
como um ato de simples exercício tautológico do leitor.

1.3 Sumário conceitual sobre o termo Ideologia Administrativa

No entendimento deste autor, a conceituação de
Ideologia Administrativa compreende um amplo espectro de sentidos
e deve estar perfeitamente qualificado, neste ponto , para que se
tenha uma melhor compreensão de seu sentido no trabalho. Sob
forma sucinta, exponho os principais temas de reflexão que podem
colaborar a um entendimento amplificado de seu conceito neste
trabalho:

aborda o campovisualizado de rela~ões que se
conjugam em favor da gestão de negócios, em administração, sob
aspectos de
individual,

sua praxis, relações de autoridade,
valores e significâncias do contexto

competência
empresarial,

sentidos de ordem no Trabalho e composição de Capital;
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- vislumbra idéias abonadoras à praxis administrativa

através de representações sociais e simbologismos da prática;

contém aderências a ideologias presentes no campo

social, econômico e politico, assim como reduções de suas

significâncias que possam trazer paridade de utilização

conjugadas' a interesses do segmento em questao;

; - permite-se legitimar atraves de julgamentos de valor
e doJE/idera~ões complexas no eixo da afetividade, sentimentos e

paixões, e de funções exégicas.
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2.1 A industrialização e respectiva ideologia administrativa na
Inglaterra.

E na Europa que a sociedade industrializada tem seu
inicio. Na primeira fase desta Revolu~ão Industrial, como relata
Bendix, a grande maioria das idéias contidas neste processo de
transformação do cenário de Trabalho estão alinhadas ao campo das
descobertas tecnológicas, onde o poder pela força passa a dar
espaço. ao poder pelo capital. O mundo europeu do século XVIII

passa a aderir a uma nova praxis de trabalho; num primeiro
momento, pela aplica~ão extensiva de energia hidráulica e
posteriormente com o uso do vapor.

Uma primeira mudança é sentida pela nova concepção de
formação de "riquezas" (poder material) que passa a ser dado pela
extensa produção de bens em detrimento da concepção anterior de
poder sobre "domínio e posse de terras". Na Inglaterra, passam a
ser inseridos no imaginário social uma série de novas
significações e simbologias aos modelos de utilização da força de
trabalho. Estas mudanças implicam, além de uma nova forma de
trabalho (novos modelos de execução de tarefas). em uma série de
novos hábitos e costumes e que se inserem em todos os campos de
relações do homem - com seu mundo flaico, cultural. social e
polltico. O âmago das mudan~as. trazido pela revolução
industrial, está intimamente ligado ã extensão destas relações e
é espelhado em um imaginário social rico em significâncias, mitos
e simbologias - o espaço ideológico da razão - em detrimento do
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que anteriormente estava ligado aos ciclos da natureza. Segundo

Max Frisch, a assunção do Homo Faber (Ma~ Frlsoh). 1

Segundo Bendix, dentre estas novas idéias que surgem

com o movimento industrializante, destaca-se uma em que se insere

o pensamento central sobre o papel a ser desempenhado pelos

dirigentes: "aomente uma minoria, capaz e intelectualmente hábil,

pode dispor da BllPremacia do poder". Esta idéia embasa a crença

posterior de que a esta "minoria" pode-se· dar o crédito pelos

beneficios preconizados ã maioria da sociedade, dentro do

processo industrializante. o aval sendo solicitado à

industrialização é permeado por idéias em um imaginário onde se

formulam esperanças por "melhores dias" - o significado central

da nova visão de mundo. Bendix sugere que é nesta visão de mundo,

concebida a partir de uma transformação do sentido de Trabalho,

onde se funde a legitimidade necessária para a conformação do

ambiente industrializante.

Neste mundo subjetivo, do conjunto de significações,

novos sentimentos emergem e passam a constituir no imaginário

social novos referenciais: a consciência de que os segmentos da

1 "As manufaturas já existiam na Inglaterra desde o período de
desagregação do sistema feudal, porém seu papel foi de pouca relevância até o
século XVII. A partir· da revolucão burguesa ocorrida naquele século, .as
manufaturas tornaram-se a principal forma de produção. Suas técnicas
continuavam as mesmas, porém elas Lancavam, com sua generaliza~ão,as bases
necessárias para a evolucão posterior da produ~ão mecanizada, pois nelas a
divisão do trabalho foi intensificada ao máximo. A tal ponto as opera~ões se
simplificaram, que o trabalho manual, mais tarde, pOde ser substituído pelas
máquinas." Hardman, Francisco Foot (1982),História da indústria e do trabalho
no Brasil: das origens aos anos vinte(l~d.;São Paulo:Ed.Global,1982)p. 26
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sociedade menos favorecidos são o maior contingente da sociedade
e que o mundo não se restringe à nobreza; visualização de
condições melhores de vida (teoricamente é extensiva a todos os
membros da sociedade); e onde o direito a benefic..iosmateriais
não é uma prerrogativa da minoria governante ou dirigente. E é

neste quadro cognitivo que as idéias aliam ao processo
industrializante o mérito pela chegada de "novos tempos":
declinio do pauperismo, aumento da riqueza da nação e condições
de vida mais justa. Dentro deste quadro também se processa a
difusão de novos preceitos de poupança, que são paulatinamente
concretizados; em contrapartida, os beneficios que outrora
somente se achavam disponiveis aos "senhores da terra" ou a
membros da "nobreza" passam a ser idealizados como extensivos a
todos. Nesta "idealização" reside o propósito central: promove-se
a convergência da mão-de-obra disponivel ao novo ritmo de
Trabalho, permitindo uma arregimentacão inicial de trabalhadores
ao sistema industrial. Esta é a resposta inicial à pergunta sobre

a todos,
mobLvacão central,
validar o processo

compor qual maneira
codificação "comum"
industrializacão.

constituiu-se a
para de

Pela difusão dada aos novos descobrimentos
tecnológicos, na Europa de século XVIII, arregimenta-se cada vez
mais interessados à sua utilização; um sinal inconteste é a
rápida profusão de inventos, o aumento na produção (quantitativa
e qualitativa) de bens de consumo, no volume de novas máquinas e
equipamentos utilizados. Na Inglaterra, em particular, fervilham
"interessados" na aplicabilidade das novas descobertas e a estes
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individuos, estão aliados sentimentos de que a proximidade a um
novo status patrimonial é concreto; no imaginário dos que visam
pleitear esta condição econômica sobressai-se a idéia de que
aqueles que mais rápido se lançarem ao novo ritmo de produção,
maiores chances de êxito terão. Estes individuos não se encontram
exclusivamente ligados ou vinculados à aristocracia dominante;
provenientes de vários setores da sociedade, passam a conformar
em poucas décadas uma próspera elite econômica e esta nova
situação, por si só, eleva o que era um simples sentimento
difundido ao estado concreto de êxito pela empreitada - valida
por sua vez o sistema como um todo. 2

"'/

Este contingente de novos empresários teve origem em
distintos grupos sociais; segundo A. Raistrick, formou-se junto a
funcionários do governo, artesãos, prósperos comerciantes,
aristocratas rurais e até mesmo de obreiros. Por outro lado, o
contingente de "empregados" formou-se junto a empregados rurais,
indigentes, prostitutas e mendigos. Por este sentido heterogêneo
de conformação social pode-se imaginar a profusão diferenciada de

2 No caso inglês, em 1771, Arkwright pôs em atividade o primeiro tear
movido a base de energia hidráulica. E somente a partir desse ano de 1771 que
se pode falar de fábricas propriamente ditas, em oposição às manufaturas até
então predominantes, cuja caracteristica tinha sido a utilização da. tração
animal e do braço humano como fontes principais de energia. [~..] nesta
primeira fase da revolução industrial, quase toda ela relacionada com a
mecanização da indústria têxtil. [.•.] Em 1787 havia na Inglaterra e Escócia
14.150 teares em funcionamento. Em 1834, 100.000." Ibidem p. 27
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idéias sobre o Trabalho proposto, as imagens e/ou fantasias que
se criaram a respeito deste "mundo" inédito. S

Os primeiros empresários "bem-sucedidos" dão força ao
sentimento concreto de novas fortunas se formando, independente
de riquezas anteriormente acumuladas. Naturalmente. este fato
fomenta a outros segmentos da sociedade a difusão do novo modelo
de poupança e gera, em contrapartida. uma maior aderência ao
movimento industrializante. Outro elemento propulsor à

conformação desta elite industrial é o modelo de êxito gerado
pela percepção de alguns "industriais" que estimam a

possibilidade de estabelecer autonomia aos medanismos de
produção; descobrem um caminho próprio, vislumbrando uma
independência a fontes de matéria-prima. A mecanização proposta
permite este fato e, no beneficiamento de algodão, tem-se um
primeiro exemplo tipico; os "produtores" artesanais da
matéria-prima algodão são substituidos por máquinas no próprio
local de produção dos tecidos.

O surgimento dos primeiros dirigentes industriais,
conforme Bendix, está aliado ao desenvolvimento tecnológico e, o
reconhecimento de valores sociais a estes individuos, é

contraposto ao desdém social que ocorre por parte da aristocracia
governante; esta, não reconhecia mesmo em comerciantes ricos
qualquer mérito que os classificasse a freqüentar os ambientes

S R.Bendix (1956), Trabajo y autoridad en la industria (l.aed.; Buenos
Aires:Kditorial Universitaria,1966) p. 24
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mais nobres. Este sentimento pertence a uma visão da Europa do
século XVIII. Outro tema que está ligado ao imaginário de tempos
feudais é o de uso da autoridade; mantem-se o sentido
..absolutista" nesta nova Ordem. Em sua ar-gumerrtecão "básica, o
novo ambiente econômico, social e politico proposto está contido
em âmbitos de idealização. Sob estes tópicos percebe-se que não
houve uma rápida mudança; ao contrário, foram paulatinas e
algumas não chegaram a sofrer virtual aIt.er-acão em seu
entendimento mesmo nos séculos seguintes.

Pelo lado da força de trabalho, a aderência
quantitativa emerge conjugada a um sentimento idealizado de que,
neste processo industrializante, a possibilidade de ascensão a um
estado econômico "melhor" estava vinculado a caracteristicas de
esforço individual; dependia do próprio individuo. Não se pode
negar que o avanço tecnológico tenha promovido, ao segmento de
"futuros" empresários, uma absorção cognitiva mais rápida; mas, o
polo constituinte da força de trabalho tamb~m sofreu este
impacto?

Parece lógico que a r-eoodí.f í.cacão do significado do
trabalho, tomado pelo ponto de vista da motivação, tenha alinhado
a este segmento da mão-de-obra o mesmo impacto cognitivo; e
também parece mais lógico que isto tenha ocorrido sob forma
induzida, Lê, pontificada por interesses de dirigentes, ao
m1nimo terem sido estes os primeiros afetados pelo "boom"
tecnol6gico. A questão de desenvolvimento cognitivo não se pode
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negar. no processo ideológico, estar de alguma forma contida a
salvaguarda dos interesses de ambas as posições: ao mesmo tempo
em que trabalham-se questões de "sedução" da força de trabalho e
adaptação dos novos principios por ambos os polos. E preciso
lembrar também que. para maior produção de bens, é necessária
maior demanda por consumo destes e a aderência crescente de
mão-de-obra
dependência
dependência.

ao novo sistema provoca uma dependência virtual: a
econômica dos empregados a seus dirigentes. Esta
que pressupõe-se já pertença ao estereótipo do

trabalhador, pode ser estendida a outros campos e, neste caso. ào
cognitivo. As idéias sobre "mudança", aos trabalhadores, estão
contidas em um espectro de interesses prioritários doá/dirigentes
e todo o imaginário social que se institui a partir disto, tende
a ser dependente de um imaginário pertencente aos seus
"senhores". Neste momento, os interesses do segmento de
dirigentes se concentra na oferta de mão-de-obra; por parte do
segmento de trabalhadores, se dirige à manutenção dos sentimentos
de proteção, ou seja, de um paternalismo conveniente. Se o
sentido de evolução do homem é primado pelo desenvolvimento
cognitivo. pode-se imaginar que a revolu~ão industrial é um passo
nesta direção. mesmo que limitada a conveniências de ambos os
polos.

Em meados do século XIX, a ideologia dirigente emerge
em um espaço próprio de atuação - dentro do cenário de Trabalho.
E uma resultante natural, inserida no processo de busca por
justificativas que possam sustentar e validar o "modelo
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industrializante. Uma destas "justificativas" é comentada por
Bendix: o segmento "emergente" de empresários que, em crescimento
rápido a partir do inicio de século XIX, sente a necessidade de
uma legitimação social diferenciada não enquanto algo já
existente mas como algo novo, e é enfocada sob o ponto de vista
de uma legitimação do novo status: o poder-pela-tradição começa a
perder terreno para o "poder-pela-habilidade". Aliado ao mesmo
sentido de economicidade que preconiza o crescimento econômico da
nação percebe-se uma rápida repercussão nesta praxis social - o
crescimento da poupança da nação está vinculado ao da individual
e recicla-se automaticamente o reconhecimento ao novo status. A
ideologia dirigente pertence à mesma arena em que se processam as
mudanças de sentido da praxis do trabalho e pode-se dizer que o
ponto central de seu discurso está intimamente ligado aos
interesses do segmento empresarial.

As idéias que pertencem ao espaço de movimentação da
ideologia dirigente emergem no âmbito das significações do novo
imaginário social em composição. Uma destas idéias diz respeito ã

"função de comando" que, necessariamente, deve ser exercida sobre
trabalhadores· e/ou empregados. Neste .sentido percebe-se que o
teor de Dominação nesta praxis é similar ao do sistema feudal.
Sob uma visão mais analitica e atual percebe-se que tanto o
imaginário social mais amplo, quanto as significâncias,
simbologias, o desenvolvimento de mitos e religiões, assim como a
própria ideologia politica sofrem um constante processo de
exegese referenciado ao modelo industrializante; e não há nenhum
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ineditismo nisto, afinal processos similares ocorreram em todos
os momentos da história da civilização moderna e, coexistido com
os mais diferentes momentos de evolução da raça humana. Mais, que
estes momentos de evolução sempre ocorreram tendo como fato
gerador as questões resultantes de interesses entre individuos da
raça humana. Neste caso do "momento tecnológico" o que, em
passado recente, havia existido no ambiente de "súditos e servos"
do sistema feudal e onde se perpetuava a extremada relação
paternalista aliada a um poder de vida ou morte sobre os
comandados, percebe-se que ao novo sistema de relações. é

utilizado o mesmo esforço por validação: o processo de exegese. A
ideologia dirigente, referenciada ao imaginário como'sendo um de
seus produtos, é o que dá "entendimento e codificação comum" a
todos os individuos da sociedade industrializada.

Segundo Bendix, as novas idéias de relação de trabalho.
na Inglaterra de século XVII, ainda estavam extremamente
alicerçadas sobre as velhas tradições feudais; e os novos
dirigentes, que em seu discurso inicial promoviam um combate a
estas velhas e tradicionais formas de direQão nos negócios
(parodiados aos exercidos pela aristocracia dominante) mostram,
em verdade, uma reprodução das antigas práticas de autoridade: a
absoluta, com os mesmos fortes sentimentos de "subserviência" de
outrora. Isto nos mostra que não há uma mudança repentina nos
significados de Trabalho ou na direção/coordenação de suas
tarefas decorrentes. Houve sim um processo longo de adaptação e
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repensar sobre os novos referenc iais em ascensão, por cerca de

dois séculos.

Aliado ao processo de sedução da mão-de-obra, a fala de

"esperança por novos tempos" não insere maior preocupa9ão inicial

além daquela em que se tenta promover uma empatia aos novos

dirigentes; em pano de fundo, é forte a preocupação, por parte

dos novos empresários, em promover aliciamento da mão-de-obra

existente, que até então estava engajada nos processos

tradicionais de trabalho, ao novo modelo proposto pelos

dirigentes "industriais". E neste novo ambiente proposto está

visivelmente disposta a relação de "Dominação-Dependência:

uma minoria deve mandar enquanto que a maioria tem por dever

precípuo a obediência". Há um determinismo inserido nesta idéia

por secular- herança cultural. Nesta idéia central, em primeira

instância, reside o conteúdo de apoio a uma ideologia

administr-ativa posterior, reproduzindo-se uma quantidade imensa

de idéias, significações, mitos e simbologias inerentes ao

processo de industrialização.

Em outro sentimento, presente já nas ger-ações futuras

para a justificação dos "dirisentesindustriais", encontra-se

outro "conteúdo de apoio": todo homem tem o direi to de usufruir

aquilo que conseguir por si mesmo. Em fins do século XVII esta

idéia serve para dispor sucintamente o sentimento de que

"qualquer um" pode aspirar aos novos modelos e padrões de vida

idealizados na Industrialização. Este conteúdo cognitivo está
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também presente na ideologia administrativa. Na época este
enfoque preconizava uma mudança de significância do entendimento
sobre a explicação da questão da pobreza. Os novos argumentos
apontavam para a transferência de responsabilidade onde. aquilo
que antes era acusado diretamente ao sentido paternalista dos
senhores feudais, agora está dirigido aos próprios individuos.
Esta significância tem vital apoio para o próprio processo
industrializante e, como pano de fundo, insere um contexto de
interesse pela difusão do "consumo" à produção em larga escala;
os próprios individuos, pelo sentimento de autonomia inserido,
passam a ser responsáveis pela manutenção de suas condições
econômicas e, em estreita ligação com a base de apoió/de consumo
do que por eles mesmos é gerado: a posse de bens materiais que dá
significado ao mesmo tempo a seu status e ao novo modelo
econômico.

Nesta aparência de "autonomia", onde cada um é
responsável pela sua própria condição econômica - de rico ou
pobre - está invocada à sociedade em geral uma nova significância
de riqueza, i. é, a nova condição econômica em "melhores dias" é
conjugada ao quantum possivel de consumo; está ampliado o sentido
de "posses" àqueles bens fornecidos pela própria
industrialização,.De acordo com Bendix, estas idéias excitam a
ima.ginaçãohumana e-promovem em contra-partida um desenvolvimento
de novos hábitos e costumes sociais. E neste contexto que tem-se
o inicio de uma conformação ideológica lastreando a triangulação
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"modernizante" do século seguinte- espeI'ança~ autoridade

intelectual e propriedade particular.

A ascensão dos novos dirigentes à nova condição'social
diferenciada também não ocorreu por passagem automática de
trabalhadores "bem sucedidos" a empresários e detentores de um
poder autônomo, ao contrário, houveram espaços de tempo
significativos entre uma condição e outra. Grande parte dos
problemas surgidos no impactO de "mudança" estão oriundos no
próprio reconhecimento social deste segmento dirigente frente à

oposição do segmento aristocrático governante. No entendimento de
questões sociais criticas - o pauperismo e condí.cõeei.eub-bumanae
de vida observadas entre as classes mais baixas e dependentes - é
que se abre espaço para a nova configuração de Poder. O que era
apontado à aristocracia governante como "ouâpa pela. pobreza",
agora passa a ser dirigido aos próprios individuos e isto
salvaguarda interesses de ambos os segmentos - aristocratas e
empresários facilitando o processo de repartição do poder
tradicional. A aristocracia passa a ver com bons olhos os novos
empresários, nova força econômica, pelo novo significado que
retira das costas desta aristocracia o peso da "pobreza". Também
se projeta com isto um "estado de direitos" a qualquer individuo
da sociedade.

Na legitimação do segmento de empresários, também
contribui sobremaneira a idéia desenvolvimentista que acorre no
âmbito dos significados de sua existência - a possibilidade de um
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maior crescimento econõmí co da nac ão - o que permite, per ai,

também um maior aval ao poderconstituido da classe aristocrática
"governante". Neste fato reside o maior impacto de empatia aos
novos empresários e o significado de responsabilidade sobre a
pobreza consolida-se como bandeira clássica para a composição do
sentido ideológico ao Trabalho.

Na Europa, de fins de século XVIII, há uma grande
preocupação no que diz respeito à manutenção do Poder
Tradicional; crescentes "insurreições" ocorrem e, principalmente,
as patrocinadas pelos "pobres" da sociedade trabalhadores
rurais, campesinos, obreiros, etc. Pode-se citar como/um exemplo
de magnitude disto o momento da queda da Bastilha: lá. está
contida em pano de fundo a contestação sobre o significado de
autoridade suprema - a aristocracia governante ser legisladora do
bem e do mal, da vida e da morte e, sobre todos os súditos. 4

Sob um ponto de vista ~arxista, de luta de classes, o
esforço por um reconhecimento social da nova classe junto à

aristocracia governante traduz-se em uma luta que tenta trazer

4 "A Revo lucão violenta - Sob pretexto da efervescência da gente humilde
de Paris, na miséria, a Côrte ordenou o avanço das tropas sobre a capital e
sobre Versailhes [...] No dia 14 de Julho a multidão parisiense em revolta
apoderou-se da Bastilha e empanou sua vitória com execuções sumárias [...] Em
quase todas as cidades o poder passou, em condições semelhantes, para as mãos
da burguesia [...] Nos Campos, o Grande Medo levou os camponeses a se armarem
num movimento de histeria coletiva. Desaparecido o Medo, eles se aproveitaram
de sua força para exigirem a abolição do regime senhorial. Na noite de 4 de
Agosto a Assembléia revogou os direitos feudais que pesavam sobre as pessoas e
declarou resgatáveis os que incidiam sobre a terra. Após o Antigo Regime
pol1tico, desmoronava o Antigo Regime social." Vide Enciclopédia Delta
LarouSse (1962) Tomo II1 (laed.Brasileira;Rio de Janeiro: Ed.Delta S/A;1963)p.1418 .
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aos novos empresários uma situação de poder sobre a sociedade. O
modelo tradicional de "comando" tem no sistema feudal o único
referencial dispon1vel, assim os instrumentos de manutenção deste
stdblishment; entretanto, o uso de autoridade absoluta necessita
de uma recodificação da suas significações e formas de emprego,
no borrer dos novos tempos, e o melhor sinal de que isto ê

necessário são as próprias insurreições, ocorrendo com certa
frequência. Neste momento, já é visivel que tanto os interesses
pOl1ticos da classe governante como os interesses econômicos da
classe em ascensão tendem a se fundir. i.é, há uma inserção dos
valores e significâncias existentes na ideologia do Trabalho aos
pertencentes à ideologia politica e encontra-se em 'Uma e outra
ideologia, vários pontos de convergência. sob bases cognitivas
muito próximas.

Com o advento e rápido crescimento
econômicas já se pode ter um "retrato" do· novo
empresários; Robert Owen descreve estes primeiros
(têxteis) como

de empresas
segmento de
industriais
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"[...] laboriosos hombres de nesocioe, con escesos

conocimientos e ideas limita.das excepto ai circulo immediato de sus
ooupeaionee", 6

Seguramente, no inicio da Industrialização, não havia

uma consciência de "classe" (na "visão Marxista) tanto entre os

novos empresários quanto entre os trabalhadores. A identidade

começa a surgir a empresários a partir do confronto e percepção

de interesses que lhes são comuns pelo referencial tecnológico

dispon1vel - práticas de comando frente aos problemas de condução

de seus negócios controle da mão-de-obra - recrutamento e

sedução desta mão-de-obra ao novo ritmo de trabalho - aumento

crescente da demanda por mão-de-obra especializada, tanto a nível

de procedimentos quanto de direção. E ê neste imaginário social

que se forma onde surgem os significados para uma Ideologia

Administrativa posterior. Um fator importante neste âmbito do

imaginário é a inserção de novos hábitos e costumes que

extrapolam o contexto do trabalho ora conhecido. Entre estes

hábitos, temos por exemplo no ambiente familiar uma alteração

clássica - não é mais o chefe dafamilia o único responsável por

seu sustento; no âmbito sócio-regional, o caso de muitas familias

de trabalhadores terem que mudar seu local de moradia, conforme o

6 R.Bendix (1956), Trabajo v autoridad en la iridustria (1a.ed.; Buenos
Airea:Editorial Univeraitaria,1966) p. 27
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mercado de trabalho assim exigia. e perceberem-se de repente em
situações onde outros costumes tinham prevalência. 8

Com o modelo industrializante várias necessidades de
compatibilização ao modus-vivendi tradicional surgiram. assim
como um esforço para acomodação destes impactos surgidos. frente
ao novo cenário de Trabalho. Com isto. tem-se proliferação de
idéias que possam de alguma forma dar endosso ao sistema de
produção em larga escala. Não se pode negar, por outro lado. que
o confronto simbólico o que estava ligado aos estados
anteriores de ser com estados "idealizados" neste novo modelo de
trabalho concorre para uma auto-reciclagem do .novo espaço
destas simbologias e significâncias, mitos. assim como a
ideologia politica. 7

A esta reciclagem decorre um fato, no ambiente
familiar, incontestável: em meados do século XIX já se produz um
significativo aumento na taxa de natalidade. A imagem difundida
de "melhores dias" está em intima relação com o número de pessoas

6 Neste último caso, a inserção de individuos em um ambiente
"desconhecido" promove um estado temporário de insegurança de seus movimentos
sociais e uma necessidade premente de integração ao novo estado situaclonal.
Sob Umponto de vista psicológico, a tendência. à maioria das pessoas, é de se
referenciar neste momentoa coisas conhecidas e internalizadas - deata forma.
temos o espaço de ação/reação, no novo ambiente, com plena utilização das
formas conhecidas de relação com o mundo - e é nesteeapaço do imaginário
aocia.i que as antigas· modalidades de "uso da autoridade" argumentam-se e
instalam-se, mesmoque temporariamente.

7 Verificava-se uma baixa disponibilidade de mão-de-obre pelo fato de
haverem grandes resistências ao modo de vida industrial principalmente pelas
populações rurais; resistência à mudança de cidade, formas de controle no
trabalho, falta de contato pelo trabalhador com o produto final, permite uma
alienação ao prazer de produzir (e vender) entre outras e aderência a novoa
principios.
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de uma mesma fam1lia que pode participar no novo modelo de
trabalho - maiores as possibilidades de subsistência econômica a
esta. familia. Neste momento, de meados de século XIX, começa a
ocorrer uma mudança significativa no conceito de sobrevivência,
individual ou familiar; efetivamente, o modelo industrializante
inaugura uma nova interpretação de objetivos de vida: entre
sobrevivência natural e subsistência econômica. Desloca-se o eixo
de necessidades de sobrevivência, onde a natureza do homem
mostrava um esforço limitado (somente o que pudesse se relacionar
com o minimo atendimento a isto) para um significado de opulência
(quanto mais, melhor). Isto altera significativamente o sentido
de vida ao homem comum. (

<>:

Com o crescimento da taxa de natalidade, pelo aumento
de filhos, presume-se que nos "novos tempos" caberá uma fatia
"simbólica" maior deste poder, ao imaginário da familia. Esta
ocorrência é de extrema conveniência aos novos empresários, e/ou
dirigentes, por se traduzir diretamente em um aumento da oferta
de mão-de-obra. Na geração seguinte, aos filhos estão dispostas e
associadas estas perspectivas de vida como referenciais licitos
e, ao imaginário social, é acrescido os padrões industrializantes
- este é o "meio" onde a nova geração cresce" O conjunto de
idéias geradas dentro deste novo campo, por conseguinte, passa a
permitir uma facilitação maior à absorção e assunção destes novos
referenciais de vida; e como resultante, uma resistência cada vez
menor ao modelo proposto de trabalho - o "desconhecido" passa a
ter nova significação e os padrões industrializantes globalizam e
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dirigem o sentido de vida ao homem- abrem espaço para o sentido

de "reificação do homem" que até o final deste século XX

predomina com.feições de normalidade.

A partir de 1830, este mesmo aumento' da taxa de

natalidade; conjugado ao deslocamento geográfico de individuos

(para os locais de instalação das novas empresas econômicas),

promove o redimensionamento e/ou configuração das "zonas urbanas"

- entendidos como sendo locais de concentração demográfica que

permi tem maior "produção e consumo". Em decorrência deste fato,

as zonas urbanas priorizam o surgimento e/ou redimeneionamento de

estradas (para interligar os "centros de consumo"J. meios de

transporte (diferenciados e mais adequados), rede pública de

esgotos e água potável, etc. Tudo isto passa a ter nova

significãncia dentre as "necessidades" de qualquer concentração

de habitantes. A assunção de "facilidades" constitui-se também

como fato gerador para a aceleração do processo de instalação de

outras empresas econômicas.

Dentre estas empresas, as primeiras a se instalarem nos

novos "centros" são as ligadas ao setor têxtil;, e Robert Owené

um destes empresários que tende a destacar-se, sob um ponto de

vista administrativo, pelo ineditismo deeua atuação como

dirigente - começam a surgir as primeiras grandes preocupações

configuradas mais tarde como sendo de "adrrünistração de pessoal",

na Inglaterra de Século XIX. Surge também, ligado ao imaginário

social inerente a este "meio empresarial", uma série de novas

significâncias no campo de trabalho e estas, por sua vez, dão
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origem a grande parte das idéias presentes na ideologia
administrativa contemporânea..8

Outro efeito destas "mudanças", com origem na discussão
dos valores e significâncias da nova classe de empresários, traz
a questão sobre direitos e deveres dos individuos perante a
sociedade em geral. Ocorre uma movimentação social aparentemente
inédita, na Inglaterra ainda de inicio de século XIX, onde
individuos começam a perceber sua condição de cidadãos; mesmo que
de segunda categoria. Este é um fato que, inegavelmente, está
associado ao movimento da industrialização na Inglaterra, segundo
Bendix. Em paralelo, emerge outro fato extremamente interessante:
conjugados aos novos referenciais, aqueles inseridos no campo do
Trabalho, surge um processo de auto-critica grupal. Lê,

conformam-se sentimentos de Oposição dentro de um mesmo grupo
social. Em um comentário de Bendix, temos a configuração deste
sentido:

"Ene1 passado. ceei todo 10 que se bebi« hecho en favor
de 108 pobree habia tendido a oscurecer la verdedere causa de eu
pobreza y heble impedido. por 10 tanto. que eferol teren la
restriccián moral comoe1 único media de medorer eu condioiõn, Y la

8 As primeiras empresas a provocarem este fato são as indústrias têxteis.
No inicio, este segmento estabeleceu-se ao longo de zonas rurais com
abundância de água - era grande a demanda por energia hidráulica. O primeiro
problema se evidencia pela necessidade de deslocamento de mão-de-obra.
espalhada em grandes regiões, para o local de instalação da fábrica. Como
advento da máquina a vapor, estas industrias passaram ase instalar em locais
onde a oferta de mão-de-obra estivesse mais disponivel. Todavia, isto por si
só não bastava; para "aumento" na produção, necessitavam de acréscimos na
demandade seus "produtos", o que implicava emvias de transporte adequadas e
que possibilitassem um alcance aos novos mercados de consumo. A infra-
estrutura exigida - para o escoamento da produção e conseqüente aumento do
volume deneg6cios, rede de distribuição coerente e crescimento de novos
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gente /IdSl/1a bsble etr-ibuido sus ienuriee y mteeri« a todo tipo de
causas: a la insui icienoie de los selarias, a la imperfección de la
ayuda perroquial , a la everiaie de los ricos, a las inet i tuaiones
injustas de la sooieded y. aun a los dictedos de la Providencia. A1
buscar objetos de acusación. nunce pensebsn en soueerse a si mesmos
[ ••• J en quienes radica~ en rea1idad, la culpa principa1~ excepto en
la medidad en que han sido e~afiados por las classes s~riores de
la sooieded'', 9

E sabido que qualquer mudança ao âmbito de relações na

sociedade exige a referente institucionalizacão; um mecanismo do

processo social. Na Inglaterra, uma instituicão que teve papel de

destaql;lejunto à popularização e difusão das novas idéias sobre o

Trabalho foi a Igreja. Sua entrada no processo de

industrialização fo í determinada por uma questão: manter-se em

seu papel de arrebanhadora e protetora dos pobres - seu "rebanho"
., ,/

quantitativo (volume de seguidores). Seu aval, junto à nova

"ordem" social, tem extrema relevância pelo papel secular de elo

de ligacão entre o Divino e. neste caso, com o novo materialismo

praticado. A Igreja evidencia neste ponto o "espirito cristão" de

humildade e resignacão, junto a seu "rebanho quantitativo" - o

segmento de trabalhadores. Outro sentido deste papel da Igreja

deve ser relembrado e, sobre o significado da instituição Igreja

na sociedade contemporânea em geral; lembro uma citação de Pierre

Ansart:

.~ própria repetição das festas e dos r i.tos, onde os
significados eêo pratioados com o máximo de intensidade, indica
suficientemente uma diferenciação entre os momentos «Itemente
significatlvose os mais afastados do sagrado. [... J E que o sentido
precisa ser dito, reatuel ieedo, pois do contrério, correria o risco
de se apagar e a vida coletiva estaria smeaced« de perder,.
Juntlll11entecom o slgnificddo~ a coer{jncia. [ ... J a experiência

mercados de consumo - .carregou consigo uma car~cia· maior por eervtcos
públicos nas zonas urbanas.
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//lltlCa se enoerrese dos desejos, atribui-lhes uma toras dremâtio« e
//laBDlfioente, assimila a satisfação dos desejos, ou a sua frustração
ao gesto do divino, faz da realização do sentido. do ol.WPrimentodo
rito, o modo supremo de realização do ser e de seus desejos. A
religião e a ideologia se esforçarão, sem o ooneesuir, por realizar
essa adequaçãoda experiénci« vivida e dos signifioados ... 10

No inicio da industrialização a Igreja sobressai-se

pelo papel de difusão, entre os fiéis, do sentimento "protetor"

que os novos empresários contém - a extensão inicial de uso da

autoridade exercida por "senhores feudais" e agora praticada

pelos novos representantes do poder econômico. Uma das formas

desta difusão ocorre, na prática, com a fundação de "escolas de

caridade" - o intuito explicito é de "reeducar" os pobres dentro

das novas contingências do trabalho. A Igreja pode ser vista como
'/

um agente utilitário no processo, pois diminui aos empresários.

ez'ou dirigentes, o eaf'cr-cc por arrebanhamento de mão-de-obra e

"interpretação" dos propósitos industriais; neste aspecto, é o

veiculo ideal para difusão, tanto pelo poder de penetração quanto

pela sua experiência em processos de exegese. Não há uma

pré-determinação do que deve ser feito mas, em nome de um

materialismo "salvador", todas as instituições acabam por se

complementar em suas atitudes frente a sociedade e convergentes

ao mesmo tema: a industrialização.

Em pano de fundo, este discurso pró-dirigentes da

Igreja também visa atender à sua própria adaptação aos novos

tempos; por um lado, precisa do reconhecimento e simpatia deste

9 R.Bendix (1956), Trabajo y eutorided en la industir ia (l~d.; Buenos
Aires:Kditorial Universitaria,1966) p. 87

10 Ansart, Pierre (1977), Ideologias. conflitos e poder
(~d~;Rio:Zahar,1978)pp. 12-27
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segmento empresarial com tendência a deter o novo poder econômico
em ascensão; por outro, cumprir a missão contida em seu discurso
secular. Este segmento de empresários passa a ser seu "rebanho
qualitativo"
pol1tica,
garantias
qualitativo

adapta-se à nova
de continuidade
e quantitativo

fonte primária de recursos materiais. Com esta
Ordem aocio-econômica e permite-se
como organização. Seu rebanho

(empresários e trabalhadores) dão
manuten~ão à sua própria Ordem - poder~ sobre todos os homens de

boe=vontiede , na Terra. Esta "contribuição" da Igreja tem reflexo
inconteste na Ideologia Empresarial, com reflexos na
Administrativa; em conseqüência às "escolas de caridade" o
surgimento das escolas de especializações administrativas, tanto
a n1vel técnico quanto de ensino superior e seus ensinamentos,
contribulram sobremaneira na constituição de significâncias
ligadas ao imaginário social do segmento de Administradores.

tenha
Não se tem noticia de que,

feito qualquer questionamento
naqueles tempos, a Igreja
formal aos mecanismos de

"sedução e exploração" que pudessem estar sendo exercidos no novo
modelo de Trabalho; pressupõe-se que seu discurso de apoio e
defesa aos pobres e oprimidos obedeceu, a prlorl, a mitos
seculares; mas pode-se inferir com certeza que estes mesmos mi.toe
tenham contribuido à edificação de novos valores no campo do
Trabalho. A manutenção dos novos empresários, em suas fileiras de
colaboradores, é dada pelo empenho desta instituição religiosa em
prol do engajamento de indiv1duos (mão-de-obra disponivel) ao
novo modelo industrializante e à sua forca de sedução junto ao
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rebanho "quantitativo", pode-se interpretar como tática de

sobrevivência de cada uma das Igrejas presentes (protestante,

anglicana, lúterana, presbiteriana, católica, etc).

Uma das "corrt.r-Lbu í.cõee" destas Igrejas, no sentido

ideológico, foi o de proporcionar validação do sentimento de

pobreza enraizado nos indi viduos de menor condição econômica:

tratou de alterar o plano ideológico de aparência de um fato

social" por outro, onde os pobres deveriam assumir a questão da

"pobreza" como algo destinado pela própria providência Divina (a.

possibilidade de espiar seus próprios pecados na Terra). Os

individuos haveriam que penitenciar-se através de mui~a dedicação

e esfor~o, junto ao trabalho proposto pelos novos empresários.

A partir desta configuração social, desvia-se a

responsabilidade. pela "pobreza" da nova classe empresarial;

difunde que qualquer "mudança", à condição de pobre, somente

poderia ocorrer através de uma ação dos próprias individuos em

que nela se encontravam. Este mito, presente na Ideologia

Administrativa de nossos tempos, ganha uma forQa de dogma - algo

inquestionável. 11

11. Nos primOrdios da Industrialização, era corrente o pensamento de que
os pobres, assim o eram, pela sua condição de pecadores, imorais e indolentes
- alguém tinha que olhar por eles. Mais tarde, os próprios empresários tentam
reverter esta idéia, com a ajuda da Igreja, de que quem deveria olhar pelos
pobres eram eles mesmos. Estava em suas mãos a possibilidade de mudança da
condição social de pauperismo.
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A Lne t í.t.u í.cão da Igreja, ainda dentro' deste papel de
"orientadora" do rebanho de fiéis, promoveu através das "escolas
de caridade" a perseguição ao vicio, à indolência e à relutância
ao trabalho "defeitos sociais" outrora apontados pelos
empresários; assim, o rebanho quantitativo apreende seus "novos"
deveres, através de um catecismo apropriado, onde se faz notória
a inscri9ão de preceitos sobre a humildade, o dever de obediência
e submissão aos empregadores - são estes que, pelos ensinamentos
da Igreja, vão dar possibilidades e condições aos trabalhadores
de mudarem seu estado de "pauperiamo" o significado de
"pobreza" está associado à situação de carência por bens
econômicos. '/

A partir do século XIX. as "escolas de caridade" dão
lugar ao ensino profissionalizante e novos sentidos de trabalho
são difundidos à mão-de-obra: a auto-disponibilidade, a destreza
e voluntariedade ao trabalho. Nascprimeiras décadas do século XX,
estes "significados" estão validados no conjunto de valores da
sociedade industrial como sendo "principios" de uma ideologia
administrativa. 12

Surge a nivel institucional e originada nos vários
pontos de discórdia que surgem entre empresários e trabalhadores,
a Legislação Fabril,em fins do século XIX; disciplina-se o quê

os dirigentes não podem fazer e o quê 08 trabalhadores tem por

dever oumprir. Sob um ponto de vista ideológico, alguns
12 Ibidpp. 63-7
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princIpios que norteiam as idéias contidas nesta legislação.
conformam um "sentido de gestão" ao novo modo de vida industrial.
Neste momento da história industrial inglesa, mesmo em primária
organização do trabalho, o empenho pela "valldaoão" dos processos
de gestão induzem a uma praxls burocratizante no trabalho; já em
.meados do século XX, esta tônica está plenamente difundida e
"perpetuada" às várias escolas profissionalizantes. A
popularização desta pr-exie "promove extensão de suas
signiflcâncias aos mais variados ambientes de atuaoão do homem.

o inicio da Industrializaoão promove e é promovido por
um processo de transformação cultural intenso. Em:'paralelo ao
recrutamento e qualificação de individuos aos novos padrões de
trabalho percebe-se um reflexo direto em vários campos de atuação
do homem. No ambiente de relações familiares (a promoção extensa
de toda a famI1ia ao contexto de trabalho); no ambiente de lazer
(onde as atividades comunitárias são alteradas pela miscigenação
dos costumes regionais); no ambiente religioso (onde a Igreja
altera seu discurso por outro em que endossa as novas práticas e
sugere esta praxis como caminho natural ao homem); no ambiente
intelectual (onde a extensiva prega~ão de novas técnicas suscita
teorias sobre a condução dos negócios); e na praxis social (onde
grande parte da sociedade está voltada à conetituioão de um
poder, enquanto nação, através do sentido materialista da
industrialização). Enfim. a sociedade sofre amplas mudanças
frente a estes tempos e responde com novos modelos de
comportamento, contidos em um aí.mboLogí.emo social reificado. O
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Trabalho. na Industrialização. pa~sa a ser exercido sob a égide

do sentimento de "subsistência econômica", com significãncias de

Poder e, com prioridade sobre todas as outras atividades. Nesta

organização industrial, o modelo de autoridade conjuga-se

teoricamente em favor da maioria e traz, em seu contexto

ideológico, a possibilidade de negação desta mesma autoridade. Na

prática tem sérias conseqüências; ao incutir-se a idéia de que

uma minoria somente age em favor da maioria, concorre à·

possibilidade de neutralização de conflitos, entre superiores e

subordinados; mas embasado por um sentimento de "proteção aos

mais fracos", dá-se inicio a uma "unidade de pensamento" (mundo

unidimensional). Este enfoque "paternalista" dado Càs classes

menos favorecidas é resultante da praxis de trabalho que era

exercida no sistema feudal de relações. Reproduzo uma afirmação

de Bendix que nos ilustra esta situação:

U[••• ] en oonfunciôn con la demandede1 comercio I ibre,
se deserrol Iô una ideologia empreeeri« que speleb« a1 zrebededo»
comomiembro de la oomuaidsd, alebebe eu independenc ie al Li donde
habia sido condenadasu insubordinación y predicaba un evange1io de
trabaJo y deesperanza en luga.r del evange1ioanterior de trabajo y
deeesperaaiân, La classe empreser.ia inglesa habia encontrado una
base ideológica, sobre la cuel podia ejercer su autoridad dentro de
las empresas eoonôaices ein condenar a los trabaJadores a una
posición de aislamiento social [... ] la pobreza no es una
exierienct« nueva para esta neciente classe trabajadora, s110 son
la disciplina fabril y la ruptura de un modode vida tradicional.
Con sue Ilememientoe ideológicos, los nuevos empresa.rios sueden
esrevar esta nueva esperdenaie haciendo a los trebsdedoree
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personalmente . responssbles de la miseria que 1es impone la
industria1ización ... 13

E necessário lembrar que outros fatores também ajudaram

no desenvolvimento da sociedade industrializada inglesa; um deles

foi a grande miscigenação de valores sociais, entre aqueles

pertencentes ao segmento aristocrático, empresarial e de

trabalhadores; com isto, a inclusão de alguns valores aceitos por

todos promove uma certa "facilitação" na legitimação do processo

indust~ializante pela identidade comum dos envolvidos. Neste caso

em especial, sobressai-se um sentimento de que o sistema

industrial é um todo absoluto e derradeiro, com um certo teor de

ente depositário das esperanças de sobrevivência ao h~mem. 14</

Outro fator é a presença forte de questões de Dominação

e Dependência, tanto aos trabalhadores como aos empresários e.

principalmente o aspecto paternalista que está embutido nesta

relação. Pode-se observar este fato em uma citação da época, de

J. S. Mill:

"T: .. ] la euerte de los pobres" en todo equelIo que los
afecta co1ectivamente~ debe ser regulada Pdra e110s# no por e110s.
No se Les debe alentar a que pdeneen por si mlsmos; ni debe
otorgarse a su ref1exián o previsión una vez decisiva en la
determineciôn de eu destino. 61 deber de las classes superiores ee
pensar por e110s y asumir las responsabilidades de su destino, como
e1 comandantey los oficia1es de un eJército asumenlas que incumben
a los soldados bajo eu mando. [ ... ] Lo único que se Ies debe pedir
[aos trabalhadores] es que hagan su trabajo dier io y que seen
mora1es y religiosos. su mora1idad y su relillión Ies deben ser
dictedee por .su superiores, que han de procurar ensei'iár1es
debidamente, heciendo todo 10 neceser-io para aeesurer que, a cambio

13 R. Bendix (1956),Trabajo y autoridaden la induatria (lªed.; Buenoa
Airea:EditorialUniveraitaria,1966)p. 17
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del trebalo r . el apego, se encuentren debidsmeate alimentados,
vestidos, alojados y espiritualmente· edificados y que gocen de
inocentes divereiones ... l1S

Este relato, apesar de mostrar um lado romantizado das
eí.truacõee de trabalho e de inicio de Induat.r í.aLí.aacão , deixam à

mostra alguns significados, presentes no imaginário social,
centrados em "fins determinados". No ambiente de· produ~ão
industrial estes argumentos tem uma vislvel explicação, quando da
exigência por eficiência e maior dedicação ao trabalho. De alguma
maneira, há uma presença de forte autoritarismo no ambiente de
trabalho e sendo contornada pela difusão de um sentimento de que
tudo é feito em prol do próprio trabalhador. Nos ambientes em que
se necessitam padrões de maior eficiência são onde ée encontram
modelos continentes de "autoridade absoluta" sendo exaustivamente
preconizados.

Um fator de legitimação à idéia por eficiência no
trabalho se sobressai: "boas soluções somente são possiveis de

ocorrerem a partir dos dirigentes, de umaminoria essencialmente

capaz"; e pressupõe uma preocupação humanitária que estes
empresários/dirigentes devem ter em relação a seus comandados:
"os dirigentes buscam o melhor aos trabalhadores". Sentimentos
"humanitários" justificando os "autoritários" e desta comunhão,
preconiza-se o bem sendo elcencado através de uma "disciplina de
ferro". A presen~a de argumentos de Dominação/J}ependência sendo

14 Ha uma aenaação de coletiviamonaa idéias e penaamentoasobre o novo
proceaao de Trabalho e iato dá ênfase ao aentimentocomum de aprovação - já
que fulano,aicrano, etc., deve ser encaradocomo Sério e bom a todoa.

16 John Stuart Mil! (1858), Principiosde Economia Politi-ca(Iaed, em
Espanhol;Mêxico:Fondode CulturaEcon6mica,1951)Vol.II, pp. 319-20
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justificados por um sentido de "proteção e segurança" aos menos
favorecidos: o industrialismo incorporando o sentimento de Amparo
na vida. Como pano de fundo, à mão-de-obra (em todos 08 niveis) é

projetada ao "Trabalho" com uma significância de "Dever" à nação.
Em afirmação de Bendix temos esta conotação:

"Cada traba,Jador tenis e1 derecho de que se 1e diere
zrebajo y e1 "deber de traba,Jar" duro. La. pobreza era útil, porque
irriponiael "deber de trabaJar" y era también inevi teble, pueeto que
los selerios nunca podisn eleveree durante lllllchotieJ11popor encime
del nive1 de subeietencie: Pero, sdeatre« la pobreza y la
dependeno ie de los crebededares oonstdtuten hechoe eaeptedos; cada
vez eren meroree los problemas plenteedas por la vagancia, el
alooholLsmoy la mendioidsâ, por la escesez de meno de obra cuendo
la si tueoiôn econôsiice era buene y por los gastos cada vez mayores
representados por la esude a los pobres. " 16

Não se pode negar que estas idéias estejam .impregnadas
de forte conservadorismo e, onde está incutido o sentimento de
confiança, devido pelos mais pobres à classe dominante da
sociedade. Este mesmo sentimento, em contra· partida, embasa o
respaldo politico que se supõe necessário à legitimidade dos
"governantes" o endosso a quem sabe guiàr e conduzir um
segmento social qualquer. Na ideologia administrativa. de século
XX, este sentimento prepondera sobre vários outros; a confiança
sempre é "devida" de baixo para cima, de subordinados à chefia,
numa relação unidimensional e unilateral.

Em fins de·sêculo XIX, estes sentimentos exarcebados de
paternalismo passam a ser combatidos pelos próprios dirigentes -
deixam de ser interessantes à nova classe em ascensão, pela

16 R.Bendix (1956), Trabajo y autoridad en la industria (1ªed. ;Buenos
Aires:Editorial Universitaria,1966)pp. 63-4
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responsabilidade em que isto incorre. Surge o eixo ideológico de

auto-dependência onde duas idéias básicas estão presentes:

primeiro, que os individuos devem depender de seus próprios

esforços, i. é, são fruto ou resultado de seu auto desempenho;

segundo" que os segmentos empresariais não devem ser os únicos

responsáveis pela oferta de emprego, aleijando o sentido de

"ajuda" aos trabalhadores e projetando-lhes a responsabilidade

pelo desemprego e/ou suas conseqüências. Como extensão desta

questãó, agrega-se o sentimento de culpa a quem não se esforçar o

"suficiente" no trabalho, Lê, qualquer responsabilidade pelo

estado de penúria econômica deve ser atribuida aos próprios

comandados. A palavra de ordem passa a ser de "eficiência" no

trabalho e onde há uma significância intima conjugada à obtenção

de niveis aceitáveis de vida. Esta mudança de "eixo" de

pensamento, de responsabilidade pela "pobreza", ê esplanada na

obra de Bendix quando recorda a influência do pensamento de

Malthus:

"La sintesis de las ideas de Ha1thus resulta de interés
en e1 presente contexto porque éste» oonteaien los enunciados
básicos de una ideologia em,presaria neeciente, La nesaciõn de la
responsebl l ided por parte de las "classes superiores" y e1 reclamo
de autonomia por parte de los "pobres", se convertderon en la
orientacián básica de los esfl1erzos par1amentarios por resolver los
problemas de -âyuda a los pobres'. [ ... 1 las' relaciones entre las
classes que contenie la doctrina malthueiena, Su eolucdôn dierie de
los problemas de direaiôn, sue estuerzoe por defenderse de los
ataques públicos y eu enérgica oioeioiân a la resuleaiõn gl1bernativa
los 11evarona recbaser toda la responsebl I idad por las grandes
iemu-ies oreeâee por la rápida industria1izaci6n y a Justificar 811

poder sobre la base de eu contribuici6n a la riçues« de la neaiân ...
~7

17 Ibidem p. 91



57

A partir do final deste século XIX. espera-se que os

trabalhadores tenham "alesria" pelo êxito alcançado por seus

patrões e nisto, reside a "recompensa" aos trabalhadores por sua

destreza e eficiência frente ao trabalho. A validação desta

idéia é retirada do exemplo da figura do próprio dirigente: ao

sair de uma condí.cãc de "quase penúria" alcança a consagração

econômica pessoal através de uma grande dedicação ao trabalho. Em

paralelo.

disposta

sucesso"

a ideologia empresarial dispõe que a qualquer um é

a condição de um dia chegar a ser este "homem de

o empresário trilhando naturalmente os mesmos

passos. Ainda nesta ideologia. difunde-se serem os "industriais"

aqueles que "criam" as oportunidades de trabalho e, ohde reside a

"grande chance". Um ato a ser encarado como retribuic;:ão aos

esforços de ambas as partes. Esta concepção de idéias ê difundida

na obra de Samuel Smiles, que passa a se popularizar rapidamente

e sintetiza: "o homem bem-sucedldo nos negóclos é o que trabalha

duro e bem" e que "os meioe pelos quei.e: [o dlrlgente] terla

atlngldo este patamar está ao alcance de qualquer lndlviduo". 18

As primeiras insatisfa~ões surgem no momento em que a

nova praxis do trabalho dá evidências de que estas aspirações a

empresário. por parte de trabalhadores comuns. não ê tão simples

como parece e não atende a uma necessidade imediata. i. é. não

resolve o problema de penúria que persiste a individuos comuns no

cotidiano do sistema industrializante. Samuel Smiles ainda

introduz uma pregação de reforço: tanto dirigentes como

18 Ibidem p. 114; vide "Samuel Smilea and the Gospel of Work"; The
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trabalhadores (sem exceção) têm idênticas chances de sucesso se,
sob um mesmo padrão moral ,imbuírem-se do dever de trabalhar
duro, com estorço e dedicação. A recompensa será imediata:
acumulação de riquezas. E nesta fórmula está inserida a questão
de que um homem "rico" (aquele que detém grande quantidade de
bens materiais) não é um "pecador"; a atenuante reside neste
mesmo fato gerador - a profunda dedicação ao trabalho. Esta idéia
sobre trabalho árduo, com esforço e dedicação está inserida na
Ideologia Administrativa de século XX. 19

Não se pode negar que há um processo de certa
"desumanização" nas relações de trabalho propostas, mas isto não
é inédito no sistema industrializante e tampouco recente; remonta
a muitos séculos. Também não é obra de uma única sociedade, a
inglesa no caso, mesmo que houvesse plena disposição para a
obtenção de riquezas e fossem por qual caminho ocorresse. Na
sociedade européia, na história mais recente de meados do século
XVI por exemplo, já se tinha na obra de Maquiavel a questão

Cambridge Journal,vol.II(June,1949)p. 553
19 Segundo Bendix, uma idéia errônea se propagou aos trabalhadores como

. entendimento confuso entre pauperismo e independência; uma "ajuda" ou um
"salãrio" se confundem totalmente, e a conduta ideal, a destreza, o apego ao
trabalho, a presteza e dedicação perdem todo seu valor social, numa troca
injusta por deveres e obrigações.
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ideológica sendo desenvolvida no campo poLf t í.coe a questão de
caracterização do homem como ser passivel de indução. 20

A partir de meados do século XIX, encontram-se 06

primeiros sintomas de uma fragmentação ao sentido de Trabalho;
surge a tônica "especialização" que se propala no novo mundo
industrial. Este fato permeia o hiato que se cria entre as
relações pessoais na indústria - entre empregados e empregadores
- pelo' sentimento de diferenças nas habilidades pessoais dentro
de um mesmo ambiente de produção. Com a industrialização, emerge
a complexidade das tarefas e de esforços por melhores resultados;

I

as necessidades de gestão aparecem e em decorrência'; um espaço
para a assunção de técnicas administrativas se instala. E o
momento dos primórdios da Ideologia Administrativa na Inglaterra,
em final do século XIX. Vários eixos de autoridade e

responsabilidade surgem ao mesmo tempo e, as novas empresas
econômicas, se vêem forçadas a entender o novo ritmo de relações
no ambiente de trabalho. Abre-se espaço, forçosamente, às novas
"maneiras" de se proceder e surgem funções burocráticas no
ambiente industrial. Sua corrfoz-macão se faz pela necessidade de
mecanismos de adaptação aos novos desafios e ao sentido
utilitário que se dá à necessidade de decodificação dos

20 Vide: Machiaveili, Nicolló Di B. Dei (1532), I1 pr1ncipi(5.aed.;
R.Janeiro: Ed.Civ.Braa.,1980). E necessário ainda reconhecer que, a exploração
no trabalho e dentro da sociedade inglesa da época, encontrava-se a nivel de
conduta e caráter, nos individuos e, que esta questão, tinha um contexto de
normalidade inserido em seu entendimento pela aristocracia. Não se pode
portanto, imaginar a questão da exploração comosendo um ato social "inédito"
na Inglaterra de séculos XVIII e XIX. Muito menos exclusivo ao periodo aludido
de Industrialização.
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procedimentos impostos ao novo ritmo. Estes impactos tem projeção
direta nas relações que emergem entre trabalhadores envolvidos em
uma mesma tônica de "produção".

Outro fato que concorre ao aparecimento da ideologia
administrativa é o esforço necessário para exigir o "cumprimento
fiel" de ordens, emanadas pela minoria em mando. Na idéia de
auto-responsabilidade, onde cada um é responsável por seu próprio
papel "econômico, surge um periodo de contestações sérias aos
superiores hierárquicos; isto é originado na contingência de
conhecimentos especializados que cada um passa a encerrar em si.
A solução encontrada é o desmembramento doa espaços de/autoridade
- formam-se cadeias de comando - novos "representantes" do poder
central emergem - e surge na prática a questão de delegação de
autoridade, promovendo-se linhas hierárquicas referenciadas em
modelos de comando conhecidos: o militar e o religioso (modelo
linear). Não se pode negar que o processo de delegação de
autoridade está intimamente ligado à questão de se tentar inibir.
ao subordinado, as criticas ao ambiente fabril. 21

Nesta fase do processo de Industrializa~ão o

subordinado percebe-se com um único caminho a seguir, i.é, lutar
por melhores condições de vida através de total empenho e
dedicação ao trabalho - um significado adquirido de vida "melhor"
e ligado à questão de dedicação e desempenho pessoal. Como

21 "Todo saber estã. indissociavelmente ligado a um poder; poder este que
lhe antecede ou que no minimo lhe é contemporâneo" M. Foucault
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reconhecimento, reposicionamento de sua condi~ão de simples

trabalhador a uma posição de ."superior .. - ascender um degrau da

escala hierárquica de poder. Promove-se o escalonamento de

salários em função da posição hierárquica e associa-se o salário

à "função" burocrática ocupada - aumenta o hiato entre o homeme

suaprodu~ão individual; de sua ligac;ão com os ciclos da

natureza; da emergência do abstrato sobre o real. E justo

reconhecer que, numa visão moderna, esta "corrida" por melhores

posições aumenta a distância em sua condição de "autor" da

pz-oducão de bens - o homem-trabalhador é coisificado e tem sua

aten~ão voltada a preocupações com o desempenho da máquina

administrativa. Esta é uma questão determinante n~- ideologia

administrativa - ê assim e assim, sempre o será. A eleição de um

bem ..irreal" à ccndãc ão de necessário, passa a conter no campo

abstrato de conhecimento um sistema de s1mbolos próprios; o

espaço onde se instalam idéias sobre o trabalho "profissional" -

um trabalho fragmentado.

Este conjunto de idéias que, no inicio de século XX,

come~aa surgir para validac;ão e legitimac;ão dos novos processos

de trabalho promove algumas altera~ões às relac;ões anteriores de

Trabalho entre trabalhadores com a cria~ão de faixas

hierárquicas horizontais e a diferenciação dos conhecimentos (a

visão generalista va , especifica); também promove uma série de

novos atributos funcionais que possam justificar a graduação

hierárquica. Este "Jose" estabelecido, sob o ponto de vista

psicológico, contribui sobremaneira para o surgimento do tema
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burocratizante nas empresas - após a la Grande Guerra Mundial é

sistematizada a "burocracia" nas empresas - constituindo-se como

o momento efetivo do advento da "ideologia administrativa" em

ambientes industrializados; sua fun~ão básica está em desviar o

prazer. antes ligado à produção individual - algo concreto - a um

campo abstrato de produção - o conhecimento administrativo.

A esta "burocracia" associa-se, mais tarde, um sentido

"utilitário" - o da necessidade de "coesão organizacional". Este

último sentido vem ao encontro da percepção de identidade, onde

individuos lotados no ambiente industrial percebem-se envolvidos

em uma luta sobre mesmas "causas". E as soluções encontradas no

ambiente de trabalho acabam sendo exportadas a outros ambientes

(social. familiar, politico, etc.). assim como a paises com

processos similares. mas atrasados. No ambiente politico, esta

percepção de "coesão organizacional" traz o significado de Zoon

Pol1tlkon, onde a maioria dos individuos é eLcada à cond í.cão de

cidadão (mesmo que de 2a categoria). Vantagem imediata: aos

dirigentes. pela concentra~ão de idéias junto ao tema Trabalho e

um engajamento maior de individuos no processo industrializante;

aos subordinados. esta coesão, mesmo em torno de algo abstrato,

traz sentidos de identidade ao segmento e com isto, uma praxis

mais democrática ao trabalho pela coletivização dos problemas e

soluções. Na ideologia administrativa. presente à Inglaterra do
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século XX, esta significância democrática permeia o imaginário

social de toda a sociedade, no sentido mais amplo do termo. 22-23

22 Não eram somente os homens que trabalhavam; por volta de 1835 já se
notavam contingentes de mulheres e crianças no ambiente de trabalho. Isto
alerta para o fato de que, em casa, maior quantidade de pessoas da familia
estavam vi venciando o processo e, maior espaço de discussão ganhavam os
assuntos a respeito; ê interessante lembrar, que desta forma a possibilidade
de se cruzarem interesses comuns era maior, aumentando assim a identidade e
consciência de classe destes trabalhadores, no novo ambiente industrial.

23 R.Bendix (1956), Trabajo y auto r idad en la industria
(laed.;BuenosAires:Editorial Universitaria,1966) pp. 14-5
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2.2 A indUstrialização e respectiva ideologia administrativa na

Rússia.

o processo inicial de Industrializa~ão na Rússia contém
uma diferença básica do processo verificado no resto da Europa:
os argumentos utilizados em sua instalação. Aqui. o processo é
iniciado por vontade única de um Czar com argumentação básica em
torno da manutenção de seu poder politico. Nos primórdios da
Industrialização I:1aInglaterra, o Poder do Estado era diluido
entre os representantes da aristocracia - tendo um Rei como seu
digno representante; no regime Russo, este Poder tinge-se de
absoluto e é totalitariamente centrado em um único individuo - o

r
"/

Czar. Na Europa, em geral, o Estado tinha cada vez mais o papel
de "prestador de serviços" (séculos XVI II e XIX) e, distanc iava-
se a figura da familia real da caracterização do "Estado". Na
Rússia, o Estado é o próprio Czar - o Senhor Supremo em todas as
instâncias. E todo o processo ideológico passa a ter uma mesma
fonte de idéias; contém, exclusivamente, aquelas pertencentes ao
imaginário pessoal de um autocrata.

sob este quadro politico-social que a

Industrialização na Rússia tem inicio, sob a dinastia de "Pedro O
Grande", que já em 1720 instala empresas econômicas no pais; os
primórdios da Lnduatir-Le Lí.aac ão Russa tem, na visão do Czar, a
capacidade de promover a independência econômica a seu Estado; o
modelo de industrialização é idealizado por ele - que por sua vez
referencia-se ao modelo de desenvolvimento presenciado na
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Prússia. O motivo principal para esta empreitada reside no
ressentimento pessoal do Czar de, o Estado Russo, não ter
capacidade de barganha comercial com outros pa1ses - entende que
pela Industrialização há possibilidades concretas de conseguir a
autonomia econômica e, ampliar com isto seu próprio poder

I

geopo11tico. Pedro O Grande "estabelece" que devem existir
indústrias no Pais e inicia o processo por seus próprios meios e
recursos (do Estado); após consolidada esta instalação inicial,
cede direito de continuidade, no comando das empresas, a vários
súditos e em conformidade com seus interesses particulares.

Para que se possa entender melhor o sistema:/de "uso do
poder" do Czar, no processo Russo, e melhor entendimento do
processo ideológico presente, faz-se necessário um resgate
histórico da condição po11tica do Estado, que tem influência
determinante no imaginário da sociedade russa. A origem sobre a
questão de autoridade absoluta (incontestável) do Czar ocorre em
função de cultura adquirida junto ao extenso periodo de opressão
sofrido pelo pais durante a dominação Mongol: a. "Rússia de Kiev"
(1237-1452). O significado desta dominação tem influência direta
na história recente do pais e sobre o processo ideológico. em
todos os campos de atuação: o social, o politico, o econÔmico e o
religioso. 24

No começo do século XVI I I , este grau de Dependência
extremada da sociedade Russa a um' poder central, aos moldes do

24 Ibidemp. 125
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que outrora representou a dominação mongô lí.ca, é que sustenta a
idéia de que somente um Czar, e com extremado poder consegue
deter "outra" ameaça externa. Acrescente-se a isto, o fato de que
o longo perlodo de opressão (cerca de 200 anos) gerou raizes
simbólicas de forte Dominação na cultura da sociedade russa. Este
é o contexto principal de arquétipo da sociedade em que vivem e,
constitui-se na promoção do referencial de "normalidade" a todo o
desenvolvimento econômico Russo em dependência de uma única
iniciativa - do Czar.

No começo do século XVIII, a Rússia tinha uma população
com cerca de 13 milhões de habitantes e somente 300.000 moravam

'/

na zona urbana. O inicio de instalação de empresas econômicas.
atribuldo inicialmente a necessidades de o Estado obter segurança
contra os horrores de uma guerra iminente. na visão do Czar,
ocorre por volta de 1725 em nome de uma necessidade de
manutenção de' nação livre de opressores. Com este argumento,
idealiza-se uma polltica industrial extensamente voltada â

produção de armamentos e apetrechos de guerra. Após instalação,
passam para a iniciativa particular: ou por se mostrarem pouco
produtivas, ou por necessidades particulares do Czar em promover
favorecimento "polltico" entre súditos do meio rural - com posse
de terras e, manter assim, a unidade da extensão territorial.
Esta "cessão de direitos", realiza-se sempre sob condições
econÔmicas extremamente favoráveis àqueles súditos, que orbitam o
núcleo Czarista e são estes que, na prática, vão compor
basicamente o segmento social de dirigentes industriais. E
importante ressaltar aqui que todas as idéias que estejam
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argumentadas em torno de uma ideologia industrializante, aquelas
que possam promover qualquer mudança ao sentido de Trabalho, são
imanentes ao "pensamento" do Czar. 26

Os problemas de recrutamento de mão-de-obra para este
novo ambiente - o Lnduat.r-La I - são similares aos verificados no
restante da Europa. No caso Russo, entretanto, o "recrutamento"
se faz em primeira instância junto a prostitutas, vagabundos,
mendigos, menores e principalmente campesinos foragidos de seus
"senhores" rurais (vivendo em regime idêntico ao da escravidão).
Com ae seguidas batalhas que o Czar promove, para aumentar elou

manter os dominios geográficos da Rússia, a demanda spoz-consumo
de produtos bélicos é fator decisivo a um sentido
desenvolvimentista destas "indústrias"; não há portanto o sentido
de concorrência na produção e, conseqüente luta por aumento da
qualidade destes; e a contingência por suprimento de mão-de-obra
adicional é satisfeita através da instituição de trabalhos
forçados. Observa Bendix que, entre outras coisas, o

desenvolvimento industrial da Rússia teve um grande fator
limitador: o fato de que toda a mão-de-obra utilizada, nestas
empresas econômicas, auferia ganhos sob forma de "direito" à

comida e alojamento - com o agravante de que era o Estado quem
fornecia - e isto eliminava um sentido de autonomia à empresa e
ao trabalhador.

26 Estas "condições favoráveis", incluiam desde suprimento de matéria-
prima às custas do governo, até Lsencão de impostos por vários anos à
industria e comprometimento de compra de toda a produ~o. pelo próprio
governo.
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"Esta promociónmúltiple de las empresas eoonõmioseeei

comolas realizaciones en gran escala en la construciáu de barcos y
csnalee, la produaiôn de ebeetecimientoa militares y además los
gastos crecientes para las c8.1'l.p8.Í1B.smilitares reauer-ien 1mB.rente
estatal elevada y en continuo aumento. [ ... J Este monopolio de toda
inic ietdve emmanosdel ser y la supreseiõn de toda eociôn ooniunte
independiente del poder central transformó la luche entre cleses
sociales~ y especialmente aquella entre la aristocracia
terreteniente y los comerciantes menutectureroe, en lIDapugna por
obter losprivilegios y exenciones que otorseb« el zdr.Esta lucbe
entecipebe e1 sig10 XVIII. [ ... J En la primer« parte de1 seculo
XVIII la produoiôn industrial en las propriedades rureles estebe
relacionada ante todo con empresas estatales como las iundicionee,
la explotación de boi.sques y las sederias que en la meros-ia de los
casos hsblen sido iniciadas por el gobierno y Iueeo eren
trenaterids», Junto con las eldees sdsoriptes, a un poderoso
terra teaien te. " 28

Esta extrema dependência à figura central do Czar,
permite o estabelecimento de uma rede de controle total sobre a
sociedade· - lotada na classe privilegiada de "funéionários do
Estado"; e é por este motivo que os centros urbanos passam a ter
uma configuração predominante de centros de administração. ao
invés de centros econômicos desenvolvidos a partir de uma
produoão de bens. Esta situação também origina a diferença
clássica de configuração urbana Russa, em relação ao restante da
Europa.

Outro ponto limitador de desenvolvimento do processo de
industrializaoão no pais é a inexistência de um "comércio de
troca" com mercados estrangeiros. Sob a ótica moderna da maioria
dos pa1ses ocidentais, vários são os prejuizos que acorrem a
isto; apesar de a Rússia ter iniciado seu processo de
industrialização por volta de 1720, somente ganha teor de

26 Ibidempp. 140-4
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comparação ao mesmo processo verificado na Inglaterra por volta

de 1860.

Todos estes fatores promovem e são promovidos em uma

unidimensionalidade de contexto ideológico: a centralização do

processo em torno de idéias "imanentes" à figura do Czar. Em

sintese, as "empresas" são capitalizadas pelo Estado e o Czar as

utiliza como trunfo na troca de favores e Leg í t tmaoão de seu

poder centralizado junto à Aristocracia Rural que, por sua vez,

são agraciados coma "honra" de manterem a continuidade das

empresas econômicas. Esta é a diferença básica que Bendix acusa

com relação aos processos em outros Estados da Eurdpa, onde na

"iniciativa privada" é que localiza-se o seu principal defensor.

Outro ponto é o uso excessivo de poder, pelos aristocratas

rurais, que provocam continuas revoltas de campesinos (a partir

de 1780). Neste momento, o Estado (personal izado na figura da

Czarina Catarina 11) toma a si o dever de conduzir todos os

negócios, que estavam momentaneamente em mãos de aristocratas da

terra, através de "funcionários do governo" súditos

inquestionavelmente fiéis ao Estado Czarista. 27

27 De qualquer maneira, os comportamentos autocratas por si aó proíbem
(ou pelo menos inibem sobremaneira) qualquer iniciativa individual, aeja qual
for ô ramo de exploração econômica. De alguma forma também, tem-se neate teor
autocrata a instituição de uma barreira intransponivel: a negação do direito
de existência a qualquer grupo social autônomo. Niato reside a maior
explicação do fato de ter sido o Estado, no caso Russo, quem iniciou o
processo de Industrialização. Neste quadro tem-se a origem histórica de todo
paternalismo na sociedade russa - o Estado provê o Povo e o Povo deve ao
Estado - mantendo-se sem alteração até a última década do século XX - antes
ao Czar, e agora a "representantes" do povo.
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Em funQão desta nova intervenção estatal no processo de
Lnduat.r-LeLí.aacão russa, há um aumento exarcerbado na quantidade
de "funcionários-dirigentes", provocando extrema valorização
destes individuos perante o resto da sociedade. O regime
.Czarista, como em todo Estado Totalitário, exterioriza com esta
prâtica um sentido paternalista - o sentimento de proteção total,
seja flsico ou econômico - aos fiéis seguidores do regime e nisto
estão balizadas as significâncias ao contexto de imaginário
social.

E dentro
industrialização na

deste quadro
Rússia segue seu

sócio-politico que a
caminho; ume'/ infindável

construção de estereótipos com timbres opressores,
diretamente na aQão ideológica pertencente
industrializante russo. Isto embasa também os

repercutindo
ao movimento
significados,

sentimentos e/ou idéias que surgem no seio da sociedade em geral
- a validaQão da presença do Estado em todos os setores: "somente
um Estado forte pode atuar como força de equilibrio frente â

instabilidade social, econômica ou politica". Neste ambiente
totalitário o Czar detém o poder de criar, subsidiar ou abolir as
empresas econômicas este é o modelo propulsor central da
industrializaQão Russa. O crescimento econômico-vegetativo da
Rússia se mantém, até meados do século XX, dependente da
iniciativa e "supervisão" do Estado; os funcionários do governo
passam a ser os maiores beneficiários do regime e é este social
que "promove", na prática, o sentido de industrialização naquela
sociedade.
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Em fins de século XVIII, o arcabouQo de empresas
econômicas limita-se àquelas pertencentes diretamente ao Estado.
primordialmente voltadas à produção de armamentos bélicos, com
algumas empresas manufatureiras (na explora~ão de minas de
carvão) e, pequenas empresas comerciais sob o comando de súditos
artesãos localizadas em centros urbanos da administraQão estatal.

Segundo Bendix, o tratamento dado à mão-de-obra
estabeiece-se sob o jugo do medo, exteriorizado por castigos
cruéis e frequentes para "motivá-la" e, entende-se que a falta
deste "hábito" resida o principal motivo pela baixa produtividade
e desempenho do setor. O costume adquirido, pot-/parte de
empregados. constitui-se em esconder dos "amos" suas maiores
habilidades - um suposto mecanismo de defesa para incorrerem em
menor grau de "exploração". Este fato incide como obstáculo ao
desenvolvimento de mão-de-obra "especializada".

Para intermediar os conflitos entre empregadores e
empregados surge o Estado como único fórum disciplinador e assim.
a responsabilidade por qualquer desmérito social, politico ou
econômico pertence ao "outro" - o Czar ou seu representante. Este
significado ê consubstanciado no imaginário da sociedade russa e
encontrado na maioria dos Estados consolidados em regime
totalitaristas, mesmo que temporários, no resto do mundo.

Uma contestação significativa à Ordem instalada
verifica-se pela revolta de campesinos, resultando na
"Emancipação dos Servos" em 1861. Com isto. passa-se a permitir
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uma "liberdade" na escolha de vinculação ao tipo de trabalho e ao

senhor que os controla - começa a decadência do poder do Czar. A

partir deste momento, verifica-se um maior desenvolvimento

econômico, com reflexo direto junto ao aumento do número de

empresas, o indice de mão-de-obra empregado e a utilização de

outros meios para a produção industrial. Parcialmente, pode-se

comparar este momento da "Emancipação dos Servos" com aquele

ocorrido na Inglaterra pela Legislação Fabril, com a única

diferença que, na Rússia, esta declaração contém "regras"

dirigidas exclusivamente aos empregados, ou seja, unilateralmente

elege direitos aos empregadores. Mesmo com esta posição

unilateral, esta regulamentação ê· vista pela Czarina como uma

abertura perigosa: um reconhecimento e/ou validade das "queixas"

dos empregados.

social e o

Dá-se inicio au.m periodo de grande convulsão

Estado, como solução, passa a controlar os

trabalhadores hostis via instituição de um estado policialesco

(por "sugestão" do chefe de policia de Moscou). O sentimento

policialesco dos funcionários do Estado recrudesce (qualquer

forma de protesto é entendido como sendo uma ameaça direta à

figura do Czar) e traz à tona a lembrança dos significados de

opressão do passado - o quadro vivenciado na Rússia de Kiev. E é

neste cenário que se tem a grande alavancagem para a revolta de

1905: os "empregados" entendem estarem sendo vitimas da classe de

dirigentes-funcionários do governo que, por .eua vez, promovem

deterioração à figura do Czar como único "protetor". 2S

2S Esta revolta foi marcada pelo fracasso da aristocracia czarista e pelo
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Apesar de o trabalho agora ser "remunerado" em espécie,

após a Emancipação dos Servos, o povo ressente-se da ausência de

-um esp1rito protetor, visto unicamente na figura do Czar, "dando"

comida e alojamento em troca de trabalho nas empresas econômicas.

No imaginário desta sociedade consolida-se o sentido "tutorial"
do Estado. 29

Foi neste cenário que a"revolução de 1917 ocorreu, com

uma massa de trabalhadores clamando por uma unidade de "poder"

que olhasse por eles - o Czarismo deixa de suprir esta demanda. E

"1917" - ç:l.revoluçãobolchevique - representa basicamente a troca

da figura do Czar pela de "representantes do povo", disciplinando

o que o povo tinha por desejo e necessidade. O modelo de atuação

do Estado, nesta nova concepção, é idêntico ao do Czarismo. 30

Este fato pode ser entendido pelas propostas de

"mudança" feitas por Lenin e que também espelham um imaginário

social reificante. Cita Bendix:

"Teârioemente Lenin creia que todos los obreros eren
iguales pa.rticipantes de la direooiôn de la industu-i« y de1 soblerno
y que la leal susueiôn a1 pa.rtido Comunista repreeentebe SUBme.iores
intereses y e~reBBaba su vo1untad Boberana. En consecuencia~
eostenie quedirectores e obreros tenian que dirigir tanto C01110
obedecer? tal C01110 funcionarios y emP1eadores bajo e1 régimen

sentimento que o povo tinha de seu Czar ser como "pai" de todos. Transformou-
se em "revolta" por terem sido recebidos pelo "pai" a tiros, quando ao palácio
se dirigiram para acusar sua condição de extremo sofrimento. Foi este estado
policial que os recebeu e esta condição policialesca não seria abandonado nem
após a revolução russa de 1917. Segundo este estado, todas as relações
sociais, independente de classes, se faziam como resultado da vontade soberana
do Czar, tendo como princ1pio que todos eram iguais servidores.

29 Ibidem p. 20
30 Ibidem p. 22
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zsriete esteben l Iemsdos a dirigir y a obedecer. Las proposiciones
prácticas de Lenin en este respeato pueden resumirse de la menere
siguinte:

1} Todos los eatüsuoe directores [... ] deben
subordineree y ser estrictamente controlados por representantes de
los obreros y campesinos[... ]

2) Las massas deben PdrticiPdr acti vamente en e1
p1aneamento de las âireotüvee destinadas a gobernar la
produoaiõn ••. pero durante la Jornada de trabaJo deberén observar una
disoip1ina de hierro y sllbordinarse incodicionalmente a la vo1untad
dictatoria1 de un hombre, e1 director soviético.

3) [ •.• J Todo aqlle1qlle violare las reglas de la
disciplina de trabajo debe ser descllbierto, llevado ante los
tribunales y castigado sin mlsericordla. 32

Na Rússia dos Czares, os fatores que no Ocidente haviam
determinado o processo de Industrialização, aqui estão ausentes.
A sociedade em geral ê intimamente afetada por consídera9ões do
Estado - o que antes era feito através da figura do Czar. agora o
é através de "representantes do povo". 32

Esta ingerência absoluta do Estado na praxis eoo í.a I
constitui-se como fator determinante no surgimento de
significados no imaginário mais amplo da sociedade; naqueles
inerentes às r-eIacõee de trabalho. percebe-se sentimentos
predominantes de incerteza, insegurança. temor, e na antitese
destes sentimentos reside a "esperança de melhores dias"; a
história nos mostra que este é ponto comum ém sociedades onde há
um sistema autocrático de governo. Na sociedade russa as
ideologias ligadas ao movimento industrializante conformam-se em
bases distantes de uma vinculação ao desenvolvimento econômico -

31 Ibidem pp. 202-3
32 A submissão incondicional ao poder supremo do Czar era um axioma

inquestionável.
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o poder pela força, através dos sentidos expressos de razão,
predomina sobre o da riqueza econômica, tomando por referencial o
meamo processo ocorrido no Ocidente.

Algumas correntes de historiadores ponderam que este
autocracismo pode ter ocorrido em fun~ão de um limite de visão,
no caso Russo; tanto na Europa quanto na Rússia havia o
entendimento de que a mão-de-obra coabitava um espaço social "em
depraváção" e, ao final, alguém tinha que olhar por eles e para
eles. Todavia, no caso Russo e até onde se pode pesquisar, esta
visão alastrou-se por toda a sociedade enquanto que na sociedade
Inglesa este aspecto foi rapidamente invertido. A'/relação de
extrema dependência -da sociedade russa ao Estado, pode ser
entendida como conseqüência direta do autoritarismo presente. Um
governo autocrático, como nos mostram vários exemplos na história
das civilizações modernas, não se furta a duas premissas
clássicas em sua praxls: a onipresença do medo e a coerção sobre
formas de comportamento (inadequadas para o regime), quer seja no
meio social, familiar ou do trabalho. Isto promove interferência
direta no mundo dos significados inerentes a cada um destes
campos e, por sua vez, nas ideologias - quer sejam politicas, de
trabalho ou convivência social e religiosa.

Várias são as conseqüências. No campo de Trabalho,
temos um destes fatos: na Rússia de 1920 nasce o Instituto
Central do Trabalho, fundado com o preceito de promover estudos
cientificos da organização fabril e da psicologia industrial
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(pelo Estado) onde instala-se uma ideologia de "dever patriótico"

- O Estado é o Povo, "tudo pelo Estado". Em 1923, difunde-se a

ideologia de "organização cientifica do trabalho", tendo

basicamente Os mesmos principios de sedução utilizados no

Taylorismo do Ocidente; nesta versão, prevê-se um desenvolvimento

cientifico â psicologia, voltada â automatização do homem, além

de uma perfeita "organização" do Trabalho. Introduzem-se novos

padrões de produção e desempenho - um americanismo comunista,

como exaltou a "Liga do Tempo" (órgão de imprensa na América);

tem como função precipua a formação de quadros de mão-de-obra

estáveis e onde se busca um equilibrio social frente ao Trabalho.

Como pano de fundo, não se pode negar que esta prática social

fomenta o auto-controle e disciplina coercitiva neste ambiente; o

rótulo desta Organização dispõe preocupações com uma maior

produtividade e abnegação às tarefas de produção. Isto pode se

considerar como sendo o tempo de primórdios de uma ideologia

administrativa, onde se visa caracterizar um empenho no trabalho

como uma prova de fidelidade à causa nacional - o socialismo

triunfante frente à sua missão mundial. A ideologia

administrativa está intimamente ligada à ideologia de

dependência, também no Estado Russo, e este, deve ser visto como

último e derradeiro "protetor" de seus súditos. e de outros povoa

que venham a aderir à causa contra o capitalismo nascente.

O contexto de ideologia empresarial, balizada no padrão

Ocidental. parece inexistir neste lado do mundo. Todavia, os

processos de submissão a um dirigente, de alienação social como
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classe. de sedução aos meios utilizados no recrutamento de mão-
de-obra e de atendimento a interesses de Estado devem ter sido
objeto de planos ideológicos que, se não semelhantes aos do
Ocidente, são similares em processo; no que diz respeito à gestão
do Trabalho, pode mudar em forma mas não parece ocorrer isto em
relação ao conteúdo. Estas suposições fazem parte de uma visão
ocidental e que, por extrema falta de dados para análise da
sociedade russa nas últimas décadas do século XX, não podem ser
ainda oomprovadas. Todavia, estão racional e logicamente
consideradas.
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2.3 A industrialização e respectiva ideologia administrativa na
América do Norte.

o processo de Industrializa~ão na América do Norte tem
inicio a partir de 1880; já em 1910, os três ramais da economia -
primário, secundário e terciário estão em equivalência de
for~as.

As ideologias presentes na Industrialização da América
do Norte trilharam algo semelhante ao que foi observado no
processo inglês. O "Evangelho de Trabalho e Esperança", que
Samuel Smiles havia preconizado a partir de 1850 na Inglaterra, ê

extensamente difundido no Novo Mundo; populariza-se ainda mais
quando o pensador americano Herbert Spencer funde suas idéias com
as de Smiles. Cita Bendix:

"Los que popu1arizaron 18.s ides» de Spencer en los
Estados Unidos las entiendieron como una oosibinsaiôn de la
ins istencie de /1a.1thus en la. luohe por la exietencie, de 18.
eleboreciõn que &i1es beaie de Les virtudes neoesser ies para el
éxi to, y la teoria. evolucionista de Derwin [ •.• J los que
popu1arizaron Las ideee de Spencer admitian ein rodeos el egoismo,
el ma.terialismo, y aun la corr~ián po1itica, comosubproductos de
la -Luche .por la exietenaia, Afirmaban sÍ1Dp1ementeque esoe males
eren una oonseouenaie de la natureza. hUl118.Da.y que, dado este
"beobo", la. oivi l ieeciôn no ibe a avanzar en absoluto si teles nale»
habian de ser evitados .... Pero los propriosdirigentes de nesoc ios
y tembién los escritores de folletos sobre la. esude propr.i«, que
oelebreben las csrreres de equél loe, tendien a subra.ylJ.rlas virtudes
de carácter y la missión cristi8.Da. de la. empresa comercial, mientras
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que las ideas del "darwinismo soaiel:" ersn deserrolIedes por
periodistas y eoedemioos ... 33

No pensamento dos empresários americanos, sente-se a
mesma tendência vanguardista e puritana da Igreja da Inglaterra;
presente em boa parte da Europa do Norte após a cisão de
seguidores da Igreja Católica, ocorrida em 1529. Em fins do
século XIX, estava internalizado nas tradições culturais do Novo
Mundo os conceitos do puritanismo o lado "protestante" e
Lnovedoz- daquela Igreja e, de onde emanaram tanto as idéias de
Spencer quanto as de Smiles. 31

Indistintos a segmentos da sOCiedad7, emergem
\/

empresários com novos entendimentos sobre códigos morais que, no
momento da Industrialização, asseguram um espaço para a difusão
de principios inerentes ao processo industrializante. Este
sentimento vanguardista é percebido na deoLar-ac ão de um
presidente de rede ferroviária americana, já em 1901:

"... el amor al dinero era melo, sero que el deseo de
obtener dinero consti tuia la base de todo progreso comercial y
social ... 3lS

Nos Estados Unidos não ocorre a necessidade de
"justificação da pobreza" aos próprios individuos em que nela se
encontram, tal qual o lento processo ocorrido na Inglaterra - não

33· Ibidem pp. 265-7
34 Existem alguns estudiosos do processo de colonização americana,

mostrando um eixo de forte influência cultural na diferenciação deste processo
nas Américas Central e Sul em contraposição à do Norte, pela origem religiosa
de seus precursores; no Norte, da Igrej a Protestante que era em suma uma
posição de vanguarda à Igreja Tradicional (Católica), pelos puritanos e, no
Sul e Central, por conservadores (Jesuitas).

36 Ibidem p. 268
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se encontraram barreiras com relação a isto. Ao contrário, o
significado da questão de "pobreza" na América parte da premissa
de que o individuo, independente de sua classe social, é o único
responsável por sua própria condição, de pobreza ou riqueza (esta
última é considerada na ideologia do êxito). Outro ponto
vanguardista ê sobre a questão do "paternalismo" direto, de
empregadores a empregados, que praticamente inexiste neste outro
lado do mundo. Os maiores esforços para compreensão, pela
eocí.edade americana, estão centrados na questão de obtenção do
bem-estar social amplo; e na absorção de novos "valores" sociais.
Os significados. neste imaginário social, são importados na maior
parte das vezes das sociedades européias e, principalmente da
sociedade inglesa; isto ocorre pelo grande volume de imigrantes
que acorrem ao novo continente e inserem no seio da nova
sociedade seus significados imanentes.

Na ideologia empresarial americana, preconiza-se o
direito ao individuo (tanto empregador como empregado) em lutar
pelo "sucesso" e buscar reconhecimento pelo seu esforço, seja na
direção dos negócios, seja na condição de subordinado a empresas
econômicas. Como fator de "reconhecimento", tem-se na "Ideologia
do Exito" que os individuos que possuam "virtudes superiores" têm
direito a condições superiores de vida - tanto social quanto
econÔmica. Pela ideologia do êxito ainda, é decodificada a antiga
posição dominante de·"amo e servo" pela de "rico e pobre". Ricos.
legitimados em sua posição dominante por "virtudes superiores";
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pobres, legitimados em sua posição dependente "pela falta destas
mesmas virtudes".

Nas idéias de Darwin, encontra-se a explicação racional
para justificar as diferenças individuais; e este pensamento
centraliza a tendência ao individualismo - onde "todos" podem
almejar condições especiais de vida, mas que só "alguns"
conseguem. Na ideologia empresarial da América. de inicio do
século XX, percebe-se que estão consolidados os principias do
"Novo Pensamento", originados na Inglaterra de meados do século
XIX: a questão de "qualidades individuais", pertinentes a uma
dádiva Divina mas possivel de se alcançar pé'ío esforço
individual; e do "espirito forte", antes cessão divina e agora
transcodificado como sendo resultante de um poder mental, que a
cada um é dado por Deus (na visão da Igreja), e agora garantido a
todos pela disposição a um aprendizado extensivo no trabalho.

Nesta ideologia, abre-se espaço para a coexistência da
ambição e do egoismo pecuniário, validados e incentivados perante
a sociedade e, aliados do poder inerente ao desenvolvimento
intelectual do individuo. Neste periodo, de inicio do século XX,
instalam-se as primeiras escolas "superiores" de ensino. No plano
ideológico, ressalta-se o sentido "determinista" das realizações
profissionais sob a égide de "cada um por si".

A questão de dominação/dependência tem espaço garantido
de atuação:·a condição de dominador está em f'unc ão do desempenho
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pessoal e qualidades superiores adquiridas; a condição de
.dominado, em função de esforço contido, ou insuficiente, ao que
decorre não poder-se aspirar a melhores condições por falta
destas mesmas qualidades individuais. O grau de poder, exercido
sobre outros, está diretamente ligado à obtenção do sucesso
individual o "êxito" acima de tudo no que resulta a
consciência do dever cumprido. Outros sentidos presentes na
ideologia empresarial e que, em seguida, farão parte da ideologia
administrativa: da perseverança, da determinação no trabalho, da
lealdade ao superior e à nova Ordem instalada - a econômica.

Na ideologia do êxito tem-se ainda a devidaCsustentação
para contornar a problemática da "direção". Na transposição do
sentimento de "esforço continuo e perseverante" (pertencente ao
Novo Pensamento na Inglaterra) tem-se espaço para aderência a
idéias. sobre magnet.ismo pessoal e poder mental (aqueles que
através de perseverança no trabalho são percebidos detentores de
"qualidades superiores"); este é o fator determinante de contra
argumentação
hí.er-ár-qu í.co " .

a qualquer
Elege-se o

ato contestatório
"sucesso", como fator

ao
que

"superior
valida a

posição do superior e isto passa a ser agente facilitador de seu
processo de aceitação. A assunção do homem "comum" às fileiras de
direção no sistema industrializante americano eatá garantida a
todos.

Os candidatos a "dirigentes", pela ideologia
empresarial, sSo os que possuem "condições 'pessoais favoráveis"
(ou favorecidas pelo esforço e dedicação plena). Similar à
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ideologia de "auto-ajuda", observada na Inglaterra. surge na
América a de "iniciativa própria" - qualidade vista como sendo
essencial ao individuo que quer alçar posições de direção. E
estas idéias vão se constituir em base para a ideologia
administrativa que surge na América do Norte nas primeiras
décadas deste século. 38

A eventual possibilidade de hegemonia econômica
americana. no mundo, é impulsionada por um ideal que se conforma
em torno da questão de luta pela sobrevivência - assooiado ao
sistema industrializante. Na dependência desta supremacia
econômica localiza-se o "esforço pessoal" como fatortrrimeiro - o
que cada individuo tem por dever desempenhar. Como reconhecimento
a isto está o êxito pessoal, compreendido como constituição de um
bem-estar (a nivel psicológico) presente na sensação de
"competência", Lé, a possibilidade de "realizar, concretizar" no
plano pessoal. Como refor~o. adere-se a este sentimento a questão
de ser o "sucesso - realiza~ãó pessoal" um ato essencial na vida
e o que, em s1ntese. determina o sentimento de se estar "vivo" _
mesmo dentro da monótona realidade da vida econômioa proposta. Na
ideologia adnlinistrativa esta idéia de "dedicação"• como
propósito essencial de vida. tem lugar de destaque e apóia toda a
estrutura de abnega~ão indistinta ao trabalho.

88 "Nos Estados Unidos, em 1910, a participação dos monopólios no total
da produção já atingia 50%da indústria têxtil; 54%na indústria de vidro; 60%
na do livro e do papel; 62%na de alimentacão; 72%na indústria de bebidas;
77%na metal'Orgica (exceto ferro e aço}; 81% na indústria quimica; 84% na
fabricação de ferro e aco;" Vide Hardman, Francisco Foot (1982),Hist6ria da
indúStria e do trabalho no Brasil: das origens aos anos vinte ( la,ed. ;São
Paulo:Ed.Global.1982)p. 72
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Na ideologia de auto-ajuda inglesa, tem-se origem ao
tema de "self made man" no caso americano e insere alguns ônus ao
trabalhador dedicado. Em publicação da revista Time temos um
sinal deste fato:

"Posto que as técnicas de produção emmassa tem dividido
os empregos em partes cada vez menores, o trabalhador médio norte-
americano aos poucos tem perdido a visão do produto final que está
ajudando a fazer; seu sentimento de realização tem sido destruido.
[ •• ] lJo meB/IJomodo, o significado das tarefas realizadas pelos
empregados, subordinados ou executivos, aos poucos se perde na
complexidade das gigantescas corporações." 37

Na questão de uso da autoridade, percebe-se que na
ultima década do século XIX, os empresários americanos estão
razoavelmente organizados e aptos a resolverem problefuàsexternos
ao âmbito da empresa; todavia, no inicio do século XX, sentem
necessidade de uma organização, voltada a resolver questões
internas - das relações com os trabalhadores. Estes empresários
percebem-se sem qualquer experiência para conter as
reivindicações de trabalhadores, dentro de suas próprias
empresas, e onde o "principio" de autoridade absoluta começa a
ser questionado. Para conter o sentido organizativo de
trabalhadores, surge a idéia de "associação livre" (taller

franoo) - permissão parcial aos trabalhadores de se filiarem a
"sindicatos". A contestação aos modelos de desempenho no trabalho
passa a ser realizada através dos sindicatos de trabalhadores em
ascensão - uma organização teoricamente com peso suficiente para
enfrentar a pressão econômica dos dirigentes. No bojo desta
disputa entre sindicatos patronais e. de trabalhadores surgem a

37 TIME (1964),Make it youraelf(2 de Agoato)p. 63
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maior parte das idéias que desembocam na ideologia administrativa
americana.

Os sindicatos de trabalhadores, em vislvel ascensão na
América a partir da segunda década deste século, contestam em
primeiro plano a questão de autoridade absoluta dos dirigentes.
Conforma-se uma situação paradoxal - 06 dirigentes correm o risco
de, ao negarem a força dos sindicatos, também negarem a ideologia
do êxito pessoal com a qual compartilhavam e tinham aderido para
legitimar suas próprias posições de direção. Com isto, chega-se à

questão politica da direção, dando inicio ao advento da "direção
cientlfica", da "psicologia industrial". Passa a/,constar do
imaginário social que o individuo comum somente teria condições
de melhorar sua posição social e econômica. através de maior
"capacit.acão profissional". Há um esforço para localização dos
potenciais produtivos (pessoais) via delineamento vocacional.

Ideologicamente, os dirigentes tentam justificar sua
autoridade absoluta pelo esforço de preservação do bem-estar aos
trabalhadores. Em pouco tempo estes empresários são entendidos
como sendo também ."trabalhadores", apenas com unia posição de
direção que resulta diretamente de sua capacidade pessoal. Na
ideologia empresarial difunde-se o empresário como benfeitor, um
indiv1duo comum que utiliza o capital econômico sob forma
produtiva para dispor empregos - preconiza-se uma sociedade mais
justa - e onde todos podem auferir ganhos sem destacar um sentido
paternalista. Com o advento da administração cientifica, procura-
se dar "melhores salários", um beneficio pela maior produtividade
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dos trabalhadores - maior o empenho na produção. maior o ganho
referente. E neste fato reside o maior viés da soci.edade
industrial: o afastamento do individuo de uma ligação ao
sentimento de prazer no trabalho por um de "beneficio" no
cumprimento deste; dá-se inicio à desumanização com timbre
"cientifico" e este mesmo timbre impregna todas as relações
profissionais. Os problemas de "direção" nos Estados Unidos
passam a conter a significância de "responsabilidade". A
"objetivação ao êxito", utilizada para validação da posição de
direção, é contestada mais tarde quando os trabalhadores percebem
que eles mesmos são "quem determinam as condições de êxito ou
fracasso"~ as

A ideologia administrativa americana introduz o fator
de "mérito" ao trabalhador - sob o enfoque de reconhecimento
exclusivo ao trabalho árduo; para resolver "quem" tem direito a
este mérito, surge a Administração Cientlfica originando o
referencial necessário - sobre qual maneira o trabalho pode ser
melhor executado, quem pode fazê-lo e em que situações (tempos e
movimentos). Associam-se uma série de hábitos, costumes e
naturalmente, idéias que irão contribuir para o melhor desempenho
de todos. Neste espaço de idéias é que se evidencia uma Ideologia
Administrativa onde o "sucesso" é palavra-chave para a
motivação individual justificando a "movimentação" do ser
social em um campo abstrato da conformação humana. Associa-se à

idéia de "melhoria das condições pessoais" à obtenção de um maior
as R.Bendix (1956), Trabajo y autoridad en la induatria.
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controle material e fisico do esforço de produção inerente a cada
um e, sob menor dispersão mental deste trabalhador. 3e

Aos dirigentes e trabalhadores aão dados novos
atributos. Neste conjunto de idéias que surgem, estão invalidadas
todas as capacidades criativas individuais - são substituídas
pelo grau cientifico de conhecimento - dá-se consistência "exata"
a tudo o que se tem por fazer e à performance necessária;
enfatiza-se a realização científica das atividades. Bendix cita
um comentário de Taylor:

"Comooonseouenaie, también se transformó la imagemde1
emplesdor: De un bombre curo éxito en el mundo Io.roonvert ie en
coduator natural de1 orden industrial, Pdssaba a ser ehore e1
oonductor de bombres curo éxito dependia en parte de una oienc ie que
ubioebe a cada individuo en "el mefor tipo de trabajo para e1 cuel
10 oepeaiten sue condiciones netureles:" 40

As idéias de Taylor se constituem em base para a
"Ideologia Administrativa". Teoricamente, tem-se na administração
cientifica o ambiente para ampla "organização" de empresas. A
partir de 1930, com o 'advento da "psicologia industrial", surgem
idéias que preconizam a existência de uma· situação em que
trabalhadores e dirigentes podem vir a estar: em padrão ideal de
relacionamento. Sustenta-se uma crença que a "autoridade e o
êxito" está intimamente relacionado aos dirigentes e seus dotes

(l51Sd.;BuenbsAires:Editorial Universitaria,1966)pp. 286-9
38 Várias vantagens eram acenadas por Taylor. Aos emprega-dores, a

desfiguração da instituição dos sindicatos. Aos empregados, vantagens
materiais ao limite de suas próprias capacidades fiaicas e mentais - a
liberdade de poderem expor suas queixas e de receberem sempre os melhores
salários, independente de posição social ou idade.

40 Ibidem p.292
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superiores; e aos trabalhadores, desde que sejam descobertas suas
reais "vocações", um forte engajamento aos projetos de trabalho -
seus "ideais de vida". Um sentido burocratizante entra na vida
dos Lndf.vLduoe - "a carreira na empresa"; um sentido limitador
também é inserido - "o espaço de carreira"; um sentido reificante
sobressai-se: "a carreira burocrática". E aos dirisentes cabe
conduzir, os trabalhadores às melhores "escolhas"; aos
trabalhadores, seguir na busca de melhores performances o
êxito ..

E com o intuito de se entender o que está por trás de
cada individuo que surgem e desenvolvem-se novas ',técnicasde
sedução ao trabalho no sistema,industrial. A partir da década de
40" pelas idéias de Elton Mayo, recicla-se a interpretação da
"natureza do Homem" e, a partir dí.at.o, consideram-se a todos,
dirigentes, trabalhadores e empregados, como contendo-se em mesma
base "humana" fundamental. A prova conclusiva deste fator seria a
capacidade do ser humano conseguir, independente de paixões, o
domlnio das operações técnicas e o inerente controle. Cita Mayo:

"E1 administrador de1 futuro 'debe ser capaz de
compreender los hechos humano-socia1es como 10 que en rea1idad son,
1ibre de sus propias emociones y prejuicios. Solo puede lograr esta
habi1idad con W2 cuidadoso aprendizaje, l11l a:prendizaje que debe
incluir el conociementode las edecuedes capacidades téanioee, del
ordeni~ento sistemático de las operaciones, y de la organizaci6n de
la ooopereoiôn;" 41

41 Ibidem p. 323 - Mayo, Elton (1945), The social problema of an
induatrial civilization" (Boaton. Graduate School of Buaineaa Adminiatration,
Harvard Univeraity)pp. 120-2
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Mayo tem preocupações em estendera compreensão dos

problemas de direção a entendimentos únicos: os trabalhadores

devem entender o trabalho comoalgo socialmente necessário - e os

dirigentes devem trazer-lhes a compreensão disto; a partir desse

momento, espera-se considerável aumento de sua produti vidade.

Emerge um conjunto de idéias onde o teor humanista passa a ser

ponto eIto nas discussões sobre o tema Trabalho; traz em sem

escopo, um entendimento de que o sentido de "ooopez-acâo? , no

ambí.errt.e de trabalho, deve ser mais amplo e sua obbencão , a

partir dos pr6prios subordinados (unilateral). Isto traz uma nova

dimensão às Ideologias Empresariais e suas congêneres: a

Ideologia Gerencial e Administrativa.

Antecipando-se a idéias de Mayo. alguns emp~esários já

tinham expresso preocupaQões sobre as questões imanentes aos

trabalhadores. Bendix cita umdepoimento de 1923:

"[ •.• J donde parece heberse hecbo todo lo imaginable
para el trabaJador, sero que ein embargono es un eJeI1Jplode máxima
reel ieeaiôn, a causa de alerto tono de condesoendeno ia, que
desvirtúa oualçuier significaci6n que pudiese tener de otro modo
[ ••. J Debel1Josrecordar que estamos viviendo en una comunidad
demoorâtüoe, 61 triunfo de los direatiivos en la orsenieeciõa husens
no depende de los recursos mecánicos ni de los métodos de
rut1na[ ... 1Dirigimos honbres, no manejamosrobate:" 42

Estas palavras tornam-se coro frequente em vários

ambientes; . no campo:"do lazer, são avocadas em um pensamento de

Charles Chaplin no filme "TemposModernos" (década de 30) - "Não

sois mElqulnas. Homens é que sois". A partir de Mayo, a sociedade

42 Ibidem p. 325 - A.M.R., vol.XII, Noviembre/1923, pp. 7-8
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industrial,reconhece a existência de problemas de ordem "humana"
nas empresas e, nesta ef Lrmacão de um empresário americano em
1923, mostra claramente a junç:ão de idéias que rodeia o
significado, de bem-estar ao trabalhador -um reconhecimento à

função social e humana aderido a um conjunto de idéias permeando
a questão de administração econômica. A ideologia presente neste
momento prima os principais entendimentos sobre a funcão da
Administracão; a ideologia administrativa encontra seu espaço de
legitimação. Surge com Mayo esta ponderação:

"No supJ.moscapacitar a los estudientes para' el estudio
de las eitueciones soaialest pensamos que lln aprendizaje técnico de
prJ.mera clase era suficiente en una época moderna r mecânica. ColIJO

ooneecuenoia, téCnicamente' SOl1JOS más comsetentee que>em cuelçuier
otro per-iodo de la historia, pera oasbinemo« esto enlwa total
inc01l1,Petencia social. Este defecto de la educacián y de la
sdminl.stireaiôn se he convertido en los líl tdmos sãos en una emenez«
para todo e1 futuro de la civt Lteeoiôn ( ..• ) 81 administrador de1
futuro debe ser capaz de compreender los hechoshUI/lélno-socia1es como
10 que en reel ided son, Libre de sus propias emociones y prejuicios.
" 43

Um per10do de reviravolta conceitual sobre questões de
direção acorre: o "dirigente" não mais está preocupado em manter
a ordem entre seus subordinados mas, em descobrir formas de
motivá-los ao trabalho; surgem programas de capacitação gerencial
preconizando a necessidade de desenvolvimento das habilidades em
tratar os problemas de relações humanas no trabalho; promove-se o
trabalho de equipe, a cooperação e entendimento enfocando a
harmonia no trabalho como fator de dependência ao desenvolvimento
industrial. Passa-se a um per10do de utilizaoão maciça de
simbologias na nova ordem industrial. O "trabalho em equipe"

43 Ibidem p. 329
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insere um significado de "famllia industrial"; o bem-estar de
todos é associado ao bem-estar da nação; a empresa econômica de
outros tempos ganha significância junto a questões de
onipotência, onipresença e, assume o papel de agente de poupança
dos bens da na~ão (um bem econômico superlativo) - quanto maior o
parque industrial, maior a riqueza das na~ões. Em seu nome
realizam-se todos os interesses coletivos unificados e
parametrados em interesses empresariais. Adquire uma função
ideológica com tendência "totalitária" - qualquer realização está
conjugada ao primado industrializante.

\/
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2.4 Resumo e considerações

Na passagem do modelo feudal ao industrial, emerge uma
idéia que norteia e centraliza todo o processo de
industrialização que se segue: "somente uma minoria, capaz e
intelectualmente hábil, pode dispor da supremacia do poder". Esta
idéia abre espaço para a "troca" de direção no trabalho (Senhores
Feudais a Dirigentes Industriais) e ao mesmo tempo promove na
sociedáde a "esperança por melhores dias", i.é, os antigos
"servos", no novo status "trabalhadores", podem aspirar uma
condição individualizada de alçarem à posição de dirigentes. Esta
é uma das grandes diferenças entre um sistema e outr6."dentro de
uma visão da administração. O que era absolutamente negado aos
servos, um controle absoluto, no sistema industrializante passa a
ser tema de aspirações - o controle é repartido e passivel de se
estender a todos os empregados e em vários niveis de autoridade.

O movimento industrializante acena com estas
perspectivas, para facilitar o suprimento de mão-de~obra, em suas
fileiras, e garantir também um mercado consumidor â produção de
seus "bens". Não se pode negar que esta "troca" acaba· por
proporcionar um espaço a novas idéias sobre a praxis do Trabalho
e. que irão embasar as ideologias neste campo de atuação do
Homem: as de direção, de administração da produção de bens e da
gestão desta mão-de-obra. Sob um pano de fundo, percebe-'-seque
contém um ponto em comum "utilitário": tanto serve aos empregados
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(alivio a relações extremadas de comando) como aos empregadores
(descentraliza esta tensão no ambiente de trabalho).

o crescimento quantitativo de novos dirigentes é
consubstanciado principalmente pela assunção de novas
tecnologias, tanto de processos quanto de sistemas, tanto na
forma de gestão da produção de bens quanto da disponibilidade de
novos maquinários e produtos-finais (novas invenções). Começa a
surgir"um mercado crescente de consumo, em paralelo ao volume de
invenções de novos bens, assim como cresce a percepção da
sociedade sobre a "utilidade" de novos produtos em Beu dia-a-dia
- em suma, a geração de mercados de consumo.

Nesta nova situação de Trabalho, a mão-de-obra percebe-
se como força produtiva e vital na continuidade do novo sistema,
passando a inserir novos significados e entendimentos sobre seu
papel. Em pleno século XIX, as contingências que se criam entre
dirigentes e trabalhadores, são elevadas a considerações
sofisticadas de entendimento, concorrendo primordialmente para
consolidar um espaço ideológico próprio a este campo, primado por
idéias desenvolvimentistas - "de vanguarda".

Até fins do século
aparente de assunção a um
não-nobre) em auferir o mesmo
segmento aristocrático. Mesmo

XVIII, não havia possibilidade
indivíduo qualquer (de origem
direito ao poder pertencente ao
no inicio do século XIX, a
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comerciantes bem-sucedidos ainda eram negados direi tos de

paridade ao segmento aristocrático governante.

Coma emergência do novo sistema econômico, inicia-se a

"luta" por reconhecimento de umnovo estado de poder. Isto ocorre

sob forma de propagação de idéias que, ao mesmo tempo, tentam

validar o novo sistema de trabalho e os seus mecanismos de

obtenção de poupança. A partir das últimas décadas do século XIX,

já se notava o aparecimento de uma ideologia apropriada.ao novo

sistema - o "poder pela tradição" perde terreno para o "poder

pela habilidade". Outra idéia traduz o pensamento da época: .....

uma minoria deve mandar enquanto que a maioria tem· por dever
,.

preclpuoa obediência". Este conteúdo ideológico embasa o novo

contexto ideológico empresarial - a nova bandeira.

Umnovo ideal é lançado: ..todo homem teJII o direi to de

usufruir aquilo que conseguir por si meBlllO ". Comisto ,abre-se

caminho a novas "esperanças" e à questão de Poder é conjugado os

novos referenciais de vida. Mudanças significativas ocorrem no

ambiente social, familiar e politico e novas "significâncias"

também se instalam. Na ideologia administrativa do século

seguinte é notada a presença de várias destas idéias e que, por

sua vez, são projetadas no modelo sócio-polltico-familiar de

relações. O Trabalho passa a constituir-se como fato gerador de

significâncias sociais e ao mesmotempo, objeto' para consumo de

idéias que possam conformar este novo sistema de trabalho no
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aspecto de gestão dos esforços industrializantes - foco de
idealizações a "melhores condições de vida".

Na luta ideológica pela troca do poder tradicional não
se localizam vencedores ou vencidos. Há sim, uma repartição
gradual do poder instituldo anteriormente. E não se pode imaginar
que com isto tenha havido uma descentralização nos conflitos por
ganho de poder. As funções de autoridade absoluta, subserviência
ao trabalho e aderência a principios de ordem pré-estabalecidos
são, em essência, exemplos de focos de disputa e não de
tipologias do conflito.

é
\/

Com as novas perspectivas. de vida acorrem mudanças
também nos projetos familiares. A partir de 1830, verifica-se um
aumento substancial na taxa de natalidade é presente um
sentimento de que, quanto maior o número de filhos, maior a
possibilidade de "posses". E a aderência aos novos ritmos de
Trabalho aumenta, na medida em que chegam ae novas gerações: as
idéias presentes aos pais reproduzem-se como referenciais
corretos aos filhos; por sua vez, diminui a resistência ao modelo
artesanal de trabalho. Este fato também permite a introjeção
gradual dos novos modelos de trabalho.

Em meados do século XIX aumenta o fluxo migratório - da
população rural para a conformação urbana. Uma decorrência
conjuntural pela necessidade de fixação de empresas econômicas em
espaços geográficos mais convenientes; isto decorre também em
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resposta às facilidades que se implantam nestes novos centros

populacionais onde passa a existir uma infra-estrutura pública de

serviços e conseqüentemente, a configuração de "centros de

consumo".

Ao processo de difusão ideológica, uma das maiores

contribuições vem de instituições religiosas, que por sua vez,

atendem tanto a interesses próprios (como forma de garantir seu

r-ebanho qualitativo de "colaboradores") quanto a interesses dos

novos dirigentes. com a criação pela Igreja de "escolas de

caridade"" e garantir assim um ensino apropriado aos novos

trabalhadores. Estas escolas facilitam o recrutamento- e sedução

da mão-de-obra ao sistema industrializante e com o tempo, dão

lugar a instituições de ensino profissionalizantes onde se

incute. ao trabalhador. os princípios de auto-disponibilidade,

destreza e voluntariedade ao trabalho (parodiados a dogmas

presentes no evangelho).

Questões de Dominação/Dependência são observadas nos

novos modelos de comportamento e desempenho ao Trabalho, com

regras e principios pertencentes ao antigo sistema feudal de

relações. A partir de fins do século XIX, a ideologia do Trabalho

dispõe que os "pobres" assim o são em decorrência de suas

prõpr"ias atitudes se no sistema feudal os "senhores" eram

vistos como os culpados por isto, agora. no novo sistema de

Trabalho, os "dirigentes" tem sua responsabilidade amenizada. O

pressuposto que embasa esta "mudança" é o de uma necessidade de
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dedicacão plena ao novo ritmo. Via de regra, esta é a fórmula de

"sucesso" e a salvação aosindividuos em situação de penúria

econômica. Esta idéia aparece em qualquer estudo sobre ideologias

ligadas à Administração.

Outro conjunto de idéias encontradas neste período, de

fins do século passado, estão presentes na maioria das ideologias

do Hemisfério Norte, até. hoje: os argumentos para validação das

relações no trabalho, sob bases de confiança (de subordinados à
/chefia), sob bases de dever (o trabalho é enfocado como "dever" à

sociedade, sob bases de razão {os empresários expõem-se como

referencial único e sólido para qualquer modelo de a~ão). Nestes

principios encontra-se a base legitimadora de todo o processo e a

noção de "normalidade" ao campo de Trabalho.
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3.1 Origens históricas do processo

Para poder-se melhor entender o ambiente histórico em

que se processou a industrialização brasileira, há que se fazer

um levantamento dos episódios ocorridos tanto a nível de Brasil,

quanto a nivel de fatos ocorridos em outros países e que

contribuíram de maneira direta ou indireta na composição de

significâncias ao status econômico brasileiro. Este conjunto de

signiflcâncias irá compor as ideologias presentes à sociedade e,

determinantes na argumentação de todo o processo social, político

e econômico brasileiro; a ideologia administrativa, inerente ao

processo de industrialização, sofre influências diretas das

significâncias sociais mais amplas; assim como, por carência de

dados que possam permitir um diagnóstico mais claro da exata

instalação, no tempo, de uma ideologia administrativa no Brasil,

é importante referendar o processo social e político como

pertencente e influente ao que representa a: ideologia empresarial

- não pode-se isolar o movimento do Trabalho ao movimento da

sociedade, sua história política e significâncias pertencentes ao
imaginário social mais amplo.

o ciclo de indústrias no Brasil tem origem histórica em

um decreto que proiQe a instalação de indústrias. Em 1785, anos

antes de chegar D. João VI, sua mãe Dona Maria I - rainha de

Portugal - baixa o seguinte decreto (revogado em 1808):

"Eu, a rainha, faço saber 8.0S que este alvará virem, que
sendo-mepresente o grande nlÍl1erode fábricas e manufaturas, que de
alguns anos a esta parte se têm di iundido em diferentes caid tanias
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do Brasi1~ comgrave prejuizo da cultura, da lavoura e da exploração
das terras minerais daquele vasto continente. Porque havendo nele
umagrande e conhecida falta de população, é evidente que quanto
mais se multiplicar o número de fabricantes mais diminuirá o de
oultiivedoree, Hei de por .bem ordenar que todas as fábricas,
manufaturas ou teares [... ] devam ser extintas e abolidas, eIIl
qualquer parte onde se acharemos meus dominioe do Brasil" 1

Após a proibição das manufaturas no Brasil, pelo alvará
de 1785, a pr-oducão de tecidos ganha importância estritamente
regional, atendendo exclusivamente a necessidades de fazendeiros,
que pela distância ao litoral, provocavam grande demanda por
vestimentas. 2

A ocorrência de indústrias no Brasil. em seu. sentido
genérico data do século XVI quando Afonso Sardinha proveu o
funcionamento da primeira "Fábrica de Ferro". em Ar-aco í.aba ,

cidade próxima a Sorocaba (SP). Assim como ferramentas e
utens11ios agrícolas, os tecidos também datam doa primeiros anoa
do per10do de colonização: Maranhão e Pará chegam a exportar eata

1 Duque, Hélio(1972), As contradições no desenvolvimento
braaileiro( laed. ;Rio:Ed.Paralelo) p. 23

2 ••ainda poderiamos lembrar a produção de charques e de gêneros
aliment1cioB, a preparação de fumode corda, a fabricação do anil. a extração
dosaI, a produção de azeite de baleia usado na iluminação pública, a
confeceão de móveis, construção civil (casa. pontes , aquedutos), como
manifestações de atividades industriais e manufatureiras no Brasii-Colônia.
[ ..• ] A reaunerecão de todas essas atividades. porém, não deve nos fazer
perder de vista um dos aspectos fundamentais da co.loní.zecão brasileira, que
foi o de uma colônia destinada a fornecer ao comércio europeu alguns gêneros
tropicais de grande expressão econômica. E para isto que se constituiu. Nossa
economia subordinar-se-á por isso inteiramente a tal fim, isto é. se
organizará e funcionará para produzir e exportar aqueles gêneros. Tudo mais
que nela existe, e que, aliAs. será sempre de pequena monta, é subsidiário e
destinado unicamente a amparar e tornar poss1vel a realização daquele objetivo
essencial" IN Hardman, Francisco Foot (1982),História da indústria e do
trabalho no Brasil: das origens aos anos vinte(l,aed. ;São Paulo: Rd.Global.
1982)p. 25

BIBLIOTECA ~~;:ú{LA. BOEDECKER
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incipiente produção têxtil ao Reino Unido, a partir de fins do
século XVIII, apesar de contrariar os interesses de Lisboa. 3

A produção de bens, nos primeiros tempos de colonização
Portuguesa no Brasil, consistia-se basicamente em suprir
necessidades de matéria-prima ao mercado Europeu; exemplo
primeiro é o caso do Pau-Brasil (de onde se origina o nome dado
ao Pais), servindo aos europeus, principalmente Inglaterra, para
produzirem tintura utilizada no tratamento da produção têxtil;
este episódio embasa os primeiros sentidos de vinculação de nossa
economia, ainda incipiente, à produção manufatureira européia e
fornece base de significânciae para o processo de (,dependência
econômica que se criou em relação à Inglaterra, de século XVII a
XIX, pais que detinha a hegemonia econômica e polltica no mundo.

Em 1640, Portugal liberta-se da dominação espanhola e
vê-sé em terrlvel situação econômica; como solução ~mediata,
realiza vários acordos de sustentação econômica com a Grã-
Bretanha e quase sempre, desfavorãveis ao reino de Portugal. A
dependência econômica de Portugal e suas colonias (entre elas o
Brasil) é evidenciada após o Tratado de Methuen em 1703. Por este
Tratado, transfere-se à Inglaterra quase todas as riquezas que os
Portugueses retiravam de suas colônias, principalmente do Brasil,

a Como desenvolvimento tardio de nossa revolução industrial, países que
já haviam passado por esta fase tinham o dominio monopolista de mercados
consumidores e, aos que vinham muito atrâa (no caso do Brasil a partir de
1895), o desenvolvimento de bens de produção estaria sob a égide do capital
financeiro internacional e, impedido um desenvolvimento ·do setor de bens de
produção nacional.
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para cobrir o custo deste suporte financeiro. Para se ter idéia

de volume; exemplifíca-se o caso do ouro emumperiodo de 50 anos

(século XVIII):'

"UID volume de ouro equivalente a 50% de todo o ouro
produzido no mundo nos tr§S séculos anteriores e igual a toda a
produção apurada na Amérioa de 1493 a 1850 - ume imensa riqueza que
foi drenadaPdra os oofres de banqueiros ingleses ... 4

Acrescente-se a esta drenagem legal, uma quantidade

significativa contrabandeada por britânicos estabelecidos na

Bacia do Prata (Argentina). A questão de divisão do Trabalho, tal

qual ocorrida na Europa, surge no Brasil através da necessidade

de uma grande especialização junto à indústria da, Construção
\/

Naval, ainda no século XVIII. Na Bahia tem-se noticia do primeiro

estaleiro nacional devido ser, este porto, uma rota aos navios da

Carreira das Indias.

''Noséculo XVIII, foi reletdvenento grande o número de
navios ali constiruidoe, inalueive galeões para a travessia oceâniaa,
naus, fragatas, corvetas e eeounee:" 15

Os surtos de desenvolvimento econômico ao Brasil são

marcados por uma série de ciclos: até 1550 -exportação de Pau-

Brasil; da segunda metade do século até fins do século XVII -

exportação de açúcar; durante quase todo o século XVIII

"exportação" de riquezas minerais, principalmente do sudoeste

bra:sileiro,o que promove a transferência do ceiltroeconômico do

pais para o sudeste (Rio de Janeiro); no século XIX - inicio de

ascensão do café como principal produto de exportação, passando

4 Hardman, Franciaco Foot (1982),Hiat6ria da indúatria e do trabalho no
Brasil: das origens aoa anoa vinte(1§ed.;São Paulo:Kd.Global.1982)pp. 30-1
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pela borracha (um surto significativo em fins deste século e
começo do século XX), do cacau, algodão e fumo. No caso do café,
predomina esta. exportação até fins da 11 Guerra Mundial. 6 - 7

'T•.. ] a gênese da industrialização no Brasil estava na
dependência da al teração em meceniemo« econômicos internos
estrei temente associados à produção de mercadorias da exPOrtação,
independentemente da situação brasileira de ~fs exPOrtador de
produtos agricolas. [••. ] Para este autor, a indz'istria brasileira
atual origina-se prfncipalJIJente da polltica econômica de CaIIlpos
Sales, indiretamente protecionista. [ ... ] a meu ver, isso não
sLgnifica, necessariaroente, que a industrialização correlaciona-se e

. \ explica-se pela constituição e aJIJPliaçãodo mercadoconsumidor, seJa·
pela abolição da esorsvatura, seja pela entrada de i.mil11'antes,
combinadascoma crise carobial, conforme indica Caio PradoJr :" B

o principal ciclo, o cafeeiro, implanta-se no Vale do
Paraiba (entre Rio e São Paulo) e desloca-se para oeste (até o
Paraná). Até meados do século XX. foram assegurados investimentos
de càpital estrangeiro ao Brasil principalmente no setor de
infra-estrutura dos transportes e, secundariamente no setor
terciário da economia. Os ingleses foram os principais
responsáveis no caso da :construção de ferrovias; um sistema
idealizado e construido com o intuito de favorecer o transporte
da produção de bens, de cidades do interior, aos portos (não
havia qualquer preocupação em conectar as diversas regiões do
pais e gerar integração nacional). Em meados do século XX ocorre

G Ibidem p•.25
8. O Brasil nessa época era o único principal produtor; com a expulsão dos

Holandeses (ocupavam a zona produtora no nordeste), sua técnica e capital foi
desviada para as Indí.aé :Ocidentaisbritânicas e francesas que se conformaram
rapidamenteem principais produtoresmundiais; o Brasil perdeu com isto.

7 Este surto de mfneracêo acabou provocando uma crescente urbanização,
surgiu uma pequena burguesia aliada ao comércio e uma incipiente manufatura,
pelas restrições numa politica mercantil levada a cabo por autoridadesportuguesas. .
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um investimento maciço de capital estrangeiro, predominantemente
americano, dirigido principalmente aos sistemas de força elétrica
e comunicações "a participa9ão do capital estrangeiro na
indústria manufatureira é um fenômeno de meados do século XX." 9

Estas inserções de capital estrangeiro trazem ao Brasil
também 06 respectivos imaginários sociais de sua3 origens, pela
mão-de-obra na gestão dos recursos e aqui, são introduzidos no
contex~o ideológico nascente. Não se pode negar que os
estrangeiros que aqui se estabeleceram para implantar e dar
continuidade dos processos de instalac;ãodestes servi90s ligados
à infra-estrutura de transportes ferrovias. portos. luz
elétrica. bondes. etc.. tenham contaminado parte do imaginário
social da população com significâncias per~encentes às suas
origens pátrias; assim como a influência destas questões, por
interesses em nossa produção e voltada, exclusivamente, à

exportação. Isto ocorre sob diferentes formas: por difusão de
idéias através da Igreja, que participa com seus representantes
"europeus"; pelo que representam os "modelos de vida"·observados
nos imigrantes e, per si, determinam uma grande infiltra9ão de
sentidos e significâncias ao imaginário social da sociedade
brasileira. Todo o processo ideológico que se conforma. tanto o

polltico como o empresarial, acaba sofrendo influências diretas
do que se faz e produz no Velho Mundo e na América.

8. Martins, José de Souza (1967),Empresário e empresa na biografia do
Conde Matarazzo(laed. ;Rio:Edi~ão do Instituto de Ciências Sociais da
UFRJ,1967)

9· Baer-, Werner (1966)"A industrialização e o desenvolvimento econômico do
Brasil(6~d.;Rio:Ed.FGV,1985)p. 6
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No mundo empresarial, até meados do aéculo XIX o Brasil
se comporta exclusivamente· como colônia portuguesa (com
atividades fabris restritas à produQão de aQúcar nos engenhos e à

minera~ão e com técnicas bastante rudimentares) onde a politica
mercantilista de europeus sobressai-se no contexto brasileiro:
não se permitia qualquer manufatura no pais (ou se haviam, eram
de caráter acessório e artesanaia, sem papel definido na
economia); tudo devia ser adquirido dos portugueses e ingleses
(constantes no acordo de Methuen) sob forma de troca com
matérias-primas nacionais; e estava vedada a instalaQão da
imprensa nacional e proibido o ensino superior aos Brasileiros
nativos. 10 - 11

·~s primeiras fábricas, surgidas no Brasil das décadas
iniciais do século XIX, eraJ/Jestabelecimentos de pequeno porte e
tüvers», em geral, vida eremera. Someate a partir de 1870 começaram
a aUDJentar, em número e em importância, num processo que se
intensificaria entre os anos 1885-1895. Huitos autores situam, nesse
perfodo, aquilo que se convencionou ch8.1llarde - nosso primeiro surto
industrial. Tratava-se, porém, de Ulllaindustrialização que possuia
características bem diferentes daquelas assllmidas pelo 1lleSJJ1O

processo na Inglaterra" na Alem8.11hae outros países da Europa, 110S
Estados Unidos e no Japão." 12

10 No inicio do século XIX, quando do desmoronamento do império
napoleônico e a Inglaterra é erguida à condição de primeira potência mundial a
partir de 1814, "a dependência que Portugal e Brasil já tinham a ela, pelo
menos desde 1703 (Tratado de Methuen), traria conseqUências negativas
imediatas para nossa história industrial." Hardman, Francisco Foot
(1982),História da indústria e do trabalho no Brasil: das origens aos anos
vinte{Laed.;São Paulo:Bd.Global,1982)p. 26

11 A primeira universidade brasileira foi criada na república velha para
poder agraciar o Rei Alberto II da Bélgica com o titulo de Doutor Honoris-
Causa. Bate, um her6i da I Guerra, foi recebido por Epitácio Pessoa que, em
visita a Sabará (Ma) em companhia de Arthur Bernardes (Presidente de MG) dá
inicio à construção da siderúrgica Belgo-Mineira; este empenho tem oprop6sito
de tornar o Brasil menos dependente do mercado externo de laminados de aço e
voltá-lo para a "modernidade" industrial.

12 Hardman, Francisco Foot (1982),História da indústria e do trabalho no
Brasil: das origens aos anos vinte(Laed.;São Paulo:Ed.Global,1982)p. 23
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Apesar de situa~ões adversas, instala-se em Vila Rica -

Minas Gerais (1814) '- a primeira fábrica de tecidos de que se tem

noticia e, cinco anos mais tarde, outra no Rio de Janeiro -

primeira fábrica "regular" considerada como "Tecelagem" pela

Comissão de Inquérito Industrial (órgão de controle na colônia,

remanescente à proibição). A partir desta época, várias outras

fábricas são erguidas (Pernambuco, Minas, Rio de Janeiro, etc.).

Apesar de incipiente, a instala~ão de parque industrial no Brasil

segue o mesmo caminho visto no inicio de industrialização

ocorrida na Inglaterra - as indústrias têxteis. Em 1826 tem-se

noticia de uma estamparia de tecidos no Rio, utilizando motor

movido a água. O maior impulso neste setor é verificádo a partir

de 1840; uma fábrica de tecidos em Andarai (RJ) que empregava 22

operários "livres" e cujo maquinário, de Manchester (Platt &

Brothers) utilizava a energia hidráulica. "A cidade de Salto

[interior de SPJ ê um bom exemplo de uma evolução urbana

determinada diretamente pela atividade industrial. 13

Quando da realização da 2.a Exposição Nacional (1866),

haviam 9 fábricas de porte, no ramo .têxtil. no Brasil todo; em

1882; haviam 36 novos estabelecimentos - 12 na Bahia, 11 no Rio,

gem São Paulo e 8 em Minas. Em 1871. um empresário de Juiz de

Fora (MG) encomendou 250 toneladas de máquinas dos EUA. Em 1873

(em Viena) numa Exposição Industrial, várias fábricas da Bahia

expuseram seu produto e receberam uma Menção Honrosa pela

qualidade verificada em seus tecidos. Além deste segmento têxtil,

vários outros: papel. metalurgia (estabelecimentos de ferro),
13 Ibidem p. 35



-107

couro (sapatos. chapelaria e malas), .alimentos, bebidas (cervejas

e refrigerantes), etc. 14

A grande diferença, em relação ao processo brasileiro,

está em' que nestes outros paises o surto estabeleceu-se pelo

desenvolvimento de mercado consumidor próprio enquanto que no

Brasil, de fins de século XIX,não havia condições que

permitissem esta situação - pela pressão européia em conduzir o

palsdentro de uma situação econômica dependente o Brasil

estava consolidado como "produtor" e fornecedor de matêrias-

primas a outros pa1ses industrializados. Não se pode negar também

que a oferta de produtos "importados" ao mercado nácional, com

bons niveis de qualidade, ajuda a manter a situação de nosso

mercado em posição prioritariamente . voltada ao sentido de

consumo. Umsignificado constante do imaginário social é o de que

"qualquer produto importado ê melhor do que o correspondente

nacional" - e isto constitui-se como um dos entraves sociais ao

desenvolvimento do parque fabril brasileiro até fins da década de

50.

14 "O número de indústrias aumentou, entre nós, a partir de 1850. Nesta
data. o pais contava comapenas 50 estabelecimentos industriais, incluindo-se
ai várias salineiras. Há referência a 10 fábricas de produtos alimentares, 2
de caixas e caixões, 5 de pequena metalurgia e 7 de produtos químicos. ( ... ]
Nessa mesma época [1866], mais de 1000 estabelecimentos desse gênero
funcionavam nos Estados. Unidos. [. .. ] o desenvolvimento do setor têxtil comoa
primeira verdadeira indústria moderna surgida no Brasil. Assim comona Europa,
o setor têxtil teve sua presença pioneira e ocupou umaposição de destaque nos
primeiros momentos do processo de crescimento industrial. [ ... ] mercadoria
básica de consumo dos próprios proletários, necessária para a reprodução da
força de trabalho. [ ... ] No final do século XIX, o geógrafo francês Eliseé
Reclus assim descreveu a zona Leste da cidade de São Paulo: povoado sobretudo
por italianos, estende-se até longe pela várzea e contrasta, pelas ruas pouco
habitadas." Ibidem p. 36
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Em 1850, o regime monárquico brasileiro - representante
dos interesses de grandes proprietários de terra - apóia-se
ostensivamente no regime de "escravatura" para a exploração
extensiva da agricultura. Em São Paulo, pela utilização de
mão-de-obra "assalariada" na cultura do café (imigrantes
italianos principalmente), assiste-se a um processo diferenciado:
a mão-de-obra "livre" provoca um destacado aumento de
produtividade no setor e Lance o Estado de São Paulo a uma
posiQãó de polo dinâmico da economia brasileira. Isto vai
repercutir no desenvolvimento do Estado como centro industrial do
pais e na sua sociedade local, polarizando idéias presentes em
ideologias empresariais advindas de todas as partes de>mundo. No
Congresso Agrlcola realizado em 1878 (São Paulo) os fazendeiros
declaram que a indolência domina os hábitos dos colonos; que o
sentimento de sobrevivência do individuo rural (produz somente o
que precLea para comer) era predominante para a baixa
produtividade no setor de alimentos; e justificam ainda
desempenho sofrivel no mercado pela reação generalizada dos
colonos a formas de trabalho "sistematizado".Na opinião de
Francisco Foot, este é um raciocinio bastante equivocado pois
mesmo havendo pouco excedente de produQão, este era colocado à

venda e influia decisivamente na oferta e manutenção de alimentos
a pequenas cidades do pais. 16

16 "M. S. de Carvalho Franco observa, porém, que o trabalho não aparece
como elemento. necessariamente desqualificador e nem a atividade lucrativa como
infamante para os donos de escravos. Rssa amálgama de escravidão e produção
mercantil, gerida e controlada diretamente pelas camadas privilegiadas, seguiu
cheia de ambiguidades e tensões [•.•J o que pressupõe a contradição existente

'"
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Ao trabalho "sistematizado" entendia-se uma dedicação

plena e extensiva, baseada nos moldes estrangeiros de produção;

pelas idéias "importadas" objetivava-se que a acumulação de renda

somente seria possivel através do esforço concentrado a esta

forma de produção - o que suscita dúvidas é se era imanente à

base de significâncias presentes ao grosso da população obreira

do pais. Entusiasmada e fortalecida com a produtividade

verificada no campo (pela utilização de mão-de-obra imigrante),

São Paulo utiliza este diferencial como alavancagem pol1tica e

inicia uma série de reivindicações regionais- dá-se inicio a um

processo de hegemonia do Estado frente à Nação; sua primeira

"marcha" polltica reivindicatória foi a abolição da eecr-avabur-e,

considerada um entrave a aspirações politicas locais os

imigrantes trabalhadores não dariam apoio ao regime escravocrata

e muito menos a estas aspirações politicas - e estes mesmos

imigrantes contagiam, com suas idéias republicanas, as camadas

médias da população: funcionários públicos, profissionais

liberais, etc. Como passar dos tempos, todos aderem à causa

"justa" da liberdade e de principios de "remuneração" ao

trabalho. Após 1885, começama proliferar· indústrias no sudeste

do pais: 150 estabelecimentos entre 1880/84 contra 248 entre

1885/89 e. um total de 636 na virada do regime politico

(monarquia a república). ComentaVictor Leonardi, que no ano da

Proclamação da República haviam 54.169 trabalhadores e até 1894,

entre o crescimento industrial que se iniciava e a presenÇa do iatifúndio e da
escravid!o" .Ibidem pp. 42-3
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foram criados cerca de mais 425 estabelecimentos industriais
neste país. 16

3.2 Ascensão de uma burguesia industrial

Com a queda do regime monárquico emerge uma burguesia
industrial, que percebe poder aspirar condições de crescimento
econômico· com a virada do regime politico. Um de seus mais
fervorosos defensores foi o liberalista Rui Barbosa. Após a
proclamação da República, são os cafeicultores Paulistas e a

.'. .:

burguesia industrial deste Estado que passam à luta por uma
"hegemonia em bloco" no poder polltico do país. 17

Para instalação do novo regime, uma parcela da
sociedade via em Augusto Comte (republicanos positivistas) o
modelo ideal de democracia; outros, ligados à atividade
manufatureira, idealizavam no modelo norte-americano as melhores
aspirações republicanas; por último, a corrente liderada por Rui
Barbosa que, simpatizando com idéias da Europa, via no
crescimento da Industria Nacional o único caminho a seguir e que
pudess~ favorecer uma independência· econômica aos paises já

18 Ibidem pp. 44-5
17 O comércio com a Inglaterra era tão intenso, que em 1870 haviam 51

cônsules em território inglês, contra 31 em Portugal, para "facilitarem" os
interesses estrangeiros. Este volume de cônsules brasileiros na Inglaterra
passa de 190 em 1912.
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fortemente industrializados e, detentores de hegemonia econômica
mundial. 18

Nesta contenda, o ponto de vista de Rui Barbosa
prevalece e ê indicado a Ministro da Fazenda do Governo
Republicano Provisório; como primeira medida, faz com que os
créditos sejam, prioritariamente, abertos a empreendimentos
industriais nacionais e surge a primeira legislação para as
sociedádes anônimas. Justifica seu alinhamento â causa por fatos
incontestes:

"Nos dezoito lIJeses cOlllPreendidos entre 13 de Haio de
1888 e 15 de NoveJlJ.brode 1889~ as associações do: l11eSll108ênero~
constituldas nesta cddsde, ex,prÚlJemum capital de 402 000:000$000.
lJe 15 de novembro de 1889 a 20 de outubro de 1890 (onze meses), as
sociedades anônÚlJas formadas nesta capital atingem a ÚlJportância
descomunal de 1 169 388:800$000. ( •.• ] e eJ1l 1889 havia 838
estabelecÚIJentos industriais com U111 capital de 401 830:600$000 e

18 Dentre esta burguesia industrial, um nomese sobressai - Francisco
Matarazzo; chegado ao Brasil como imigrante italiano em 1881, comeca seu
império comumacasa comercial em1882emSorocaba (SP); em 1890 transfere-se
para São Paulo e em 92, com a implantação da Republica e o acentuado
incremento na emissão de capitais, em paralelo à organização de empresas
comerciais, industriais e de serviços em São Paulo, inicia a conformaçãode
seu grupo de indústrias. O primeiro "negócio" combanha de porco cresce pelas
necessidades de embalagema uma fábrica de lataria em Porto Alegre (RS).
"Nesses tempos, os negócios de importação começarama piorar, devido aos
desequilibrios da balança de pagamentos do pais e à acumulação da divida
externa. Foi, então, estabelecido o funding loan com os Rothschilds e
modificada a politica cambial, comvistas à constituição de umfundo de saques
na Inglaterra para cobertura da divida. Iniciava-se (1898) o governo Campos
Sales, tendo Hurtinho como ministro da Fazenda, e com isso um perlodo
desfavorável à importação e, emconseqüência, favorável à produção industrial
de empresas locais que pudessemcontornar a crise econânica simultãnea [ ..• ]
Francisco, nesse tempojá era umhomemrico e possuia o seu palacete na recém-
aberta AvenidaPaulista" IN Martins, José de Souza (1967),Empresárioe empresa
na biografia do conde matarazzo(1aed.;Rio:Edição do Instituto de Ciências
Sociais da UFRJ,1967)pp. 30-1
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54.169 operários. ~ste capital, 60% estava no setor têxtil, 15% na
alilllentação ..... 19

Pelo modelo de economia protecionista. a. estes novos
industriais, com extensa emissão de moeda para cobrir seus
subsidios, a ala de cafeicultores e oligarcas reage provocando a
queda do Ministro da Fazenda; com isto, vem abaixo sua politica
industrializante e cai significativamente a produ~ão deste
segmento (1890-94 = 11,8%; 1895-99 = 5,0%) assim como as
preten~ões pollticas desta precoce "burguesia industrial", que
havia tido seu segundo surto de crescimento. O crescimento
industrial brasileiro tem surtos de desenvolvimento contidos; o
Estado Brasileiro tinha sido organizado, até então, para "servir
à monoçultura do café" e suas premissas de comportamento
comercial, impostos pela neoeae í.dade de expor-tiacão , Em 1881 já

existiam correntes sociais indignadas com a crescente domínacão

do mercado consumidor brasileiro pelos Ingleses; um manifesto da
Associação Industrial, neste ano, afirmava: "enquanto o Bree iL

não se reger pelo sistema protetor, a Inglaterra continuará a

explorar-nos como consumidores". Antonio Fellcio dos Santos e
outros, assinam o documento que por sua vez ressalta uma outra
visão sob o sistema econômico ~isente:

"I ..• ] recebendo da indLÍstria· estirenee.ira todos seus
artigos de consumo, não é uma ilusão a independência sol itdce ?
[•.. ] Não é :o: Brasil Ull1asi.JJJplesfeitoria oomeroiai e colonial
explorada pelos traficantes europeus que, C0111 raras esoecõee, ne111 se
fiXlJ.11Je11J seu solo, nemse identific8Jll C0111 seus interesses? .. 20

19 Silva, Hélio (1972), 1889 A república não esperou o
amanhecer(1~d.;Rio:Civilização Brasileira) pp. 73-5

20 Carone, Edgar (1977),0 pensamento industrial. no Braail(l~d. ;São
Paulo:Difel,1977)p~ 22 .
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Estes empresários, ligados ao Centro Industrial do
Brasil (1904), no Rio de Janeiro, viam na instalação da política
protecionista a possibilidade de difusão de indústrias, no
Brasil, em base de suas próprias peculiaridades. Uma visão de
solução simplista para a criação de um mercado consumidor
nacional. 21

Serzedelo Correia, citado porCarone, conclui:

"foi a polltica de abandono de nossas
indústrias, de proteção a tudo que era importado, que
retardou nosso progresso mater ial " 22

Estes dados aqui relatados tentam mostrar:/o processo
histórico da industrialização no Brasil; uma situação
industrializante tentando emergir. Vários fatores influíram sobre
os des1snios desta empreitada e repercutiram sobremaneira na
composição do processo ideológico empresarial, nas significâncias
presentes ao imaginário da sociedade brasileira em seus
significados de desenvolvimento econômico, necessidades de
instalação deste processo para a obtenção de uma autonomia
politica e econômica. O que se pretende é mostrar, por um lado,
que o que estava presente em termos de significados, às
sociedades de outros paises, foi fortemente impregnado ao

21· Além do Centro' Industrial, em 1919 haviam: Centro do Comércio e
Indústria do Rio de Janeiro, Associação dos Engenheiros e Industriais. Centro
dos Industriais emMarcenaria, Sociedade União dos Lacticinios. Associação dos
Cervejeiros de Alta Fermentação, Associação da Classe doa Ourives Fabricantes
do Rio, Centro dos industriais de Madeiras, Sociedade Beneficiente do
Proprietãrios de Padaria, Centro Industrial de Algodão, Centro Induatrial
Cearense e Centro Industrial de Belémdo Pará.

22 Ibid p. 44
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incipiente movimento industrializante brasileiro. Por outro lado,
que este mesma impregnação serviu para atrasar o processo
industrial brasileiro, ao conter-se em "fornecedor" a paises do
hemisfério norte de matéria prima.

Não se pode dizer que este esforço tenha um sentido
centrado em questões de ceder ao Brasil um lugar de pais
consumidor, mas pode-se afirmar que, tendo este pais o potencial
de recursos necessários a uma situação industrial plena (recursos
naturais, população, condições .geopoliticas), haja empenho em
torno de mantê-lo afastado da possibilidade de oferecer
concorrência aos sistemas industriais já estabelecidbs e a seus
respectivos mercados consumidores; não se pode também deixar de
lado o fato de o brasileiro comum não ter assumido a si a questão
de subsistência econômica, em detrimento de sobrevivênciá
natural, na mesma intensidade em que o hemisfério norte processou
o seu desenvolvimento.

3.3 Conformação do segmento de dirigentes e trabalhadores na
IndustrializaÇão

No que tange ao movimento de trabalhadores por melhores
condições de trabalho, e em novo esquema de atuação, os
dirigentes na sociedade brasileira não se diferenciaram, em
termos de atitude, dos· seus correlatos estrangeiros. Pelo lado
dos opera.rios, houve significativa. opressão à sua condição de
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assalariados (pouca di6PosiO~0 ao trabalho proposto) e.
principalmente no inlcio do. século, àqueles de origem étnica
diversa. No inlcio do século, 06 imigrantes estão quase
totalmente designados ao trabalho junto aos centros urbanos em
formação, e com isolamento eoo í el e politico. Um testemunho da
época mostra as reais condições em que este segmento de
imigrantes se mantinha, assim como as dificuldades que·
encontravam para se misturarem no resto da sociedade; no caso da
colôniá italiana, que se radicou principalmente em São Paulo e no
Sul do paIs, detinham as tradições anarquistas e foram os
primeiros a serem antagonizados pelas correntes politicas
n~cionais; em sua luta por reconhecimento social, também foram os
primeiroá a fomentar a constituição de sindicatos operários.
Edgar Carone comenta sobre os primórdios do movimento
sindicalista brasileiro:

'Vs lideres sindicais eram consideràdos como agitadores
peri80sos~ indivlduos delirantes ou impostores que queriam viver à
custa do proletariado [... ] Quandoum segmento da pequena burguesia
se incorporava à falange dos teóricos e se propunha a trabalhar pela
elevação moral, cultural e social do trabalhador isso era
considerado um escândalo clamoroso, lllD fato horroroso. Vejam!Fulano
metido com essa gente! [ ... ] empregado de banco, cartório ou
comércio, era advertido, censurado e posto no olho da rua; ninguém
queria prosa comele." 23

Oa imigrantes europeus que aqui chegaram tiveram uma
participação na composição de idéias sobre os novos modos de vida
- no trabalho e na sociedade de forma seral. Não se pode afirmar
contudo que os operários brasileiros estivessem totalmente
alienados do processo de industrializaoão; pela carta dirigida

23 Ibid p. 146
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(um proje:tominucioso) ao Congresso Nacional (1891), pode-se ter
idéia de parte de suas preocupaoões; alguns destes operários
estavam ligados à União Operária e mostravam claramente que o
conflito de classes, burguesia empresarial e operariado.
inexistia. Sugeriam, nesta carta, a construoão entre Santa Cruz e
Sepetiba (Rio) de uma "cidade industrial". Entre alguns trechos,
destaca-se:

"um bairro operário que seja o ponto para onde
convirjam novas fábricas, industriais; núcleo de atividades próprias,
destinando-se, pelo seu engrandecimento, a tornar-se uma cidade
industrial [ ..• J Não é difJcil a realização deste ideal pois maiores
prod~ios têm produzido a inteligência e a vontade hllWanas[ •.. J Lb
ponto de vista politico-social-operário o franco interesse dos
poderes públicos deste desideratum, [ •.. 1 será a verdadeira e mais
evidente demonstração de gue entre nós a grande gue/s'tão social é
encarada e encaminhadade modo diverso da Burope, onde os elementos
são outros [ ... J onde patrões e empregadosproduzirão com interesse,
sob o regime de umavida menos precária e, portantol mais feliz. " 24

No Brasil, somente após a Primeira Grande Guerra,
inicia-se efetivamente a forma~ão de um segmento Bocial de
dirigentes com identidade própria. apesar de uma dependência
econômico-financeira à oligarquia cafeeira (e seus interesses).
Afinal, era pela troca cambial na exportação de café que se
evidenciava a posse de moeda necessária a qualquer investimento
no setor industrial (importação de máquinas e equipamentos). Sua

24 "Requerimento enviado aos I lmos. e Exmos. Srs. Representantes do
Congresso Nacional, em 15 de Outubro de 1891", Braa1lia:Arquivo Histórico da
Câmarados Deputados (original manuscrito, ano 1891, etiqueta 3687)
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conformação social é indistinta a origens econômicas, sociais ou
étnicas. 26

3w4 Umaseqüência infindável de ··crises"

Segundo Dorival Vieira,o incremento na produção
industrial do Brasil, após la Grande Guerra, verificou-se pela:

"{•.. ] instituição de tarifas aduaneiras paroialmente
reoolhidas em ouro {que] oonstituiu um fator aoentuadamente
proteoionista a dificultar a cOlJlP8tiçãoestrangeira {... ] que
proporcionou maior saldo de divisas para aquisição de maquinaria.
instrumental e até matéria-prima para {... ] o desenvolvimento
industrial" 28

Com as seguidas dificuldades, crises de exportação e
retração sazonal nos mercados .internacionaisde café (1915~25), a
"Lndúet.r-La" nacional entra em nova fase - em situação de melhores
condições junto ao mercado interno e persiste uma forte
tendência, entre empresários, a favor da colaboração com o
capital internacional dentro de· uma visão imediattsta de
ecumuIecão de rendas. Na figura de Jorge Street (a: partir de
1907), tem-se a maior defesa dos interesses deste segmento
industrial. Street é quem incita o primeiro Censo Industrial no
Brasil e os dados mostram uma tendência ascendente: em 1907 _
136.536 empregados com 3.006 estabelecimentos e em 1920 - 275.512

2t5 O Brasil participa na I Guerra Mundial a partir de 1917 e "lucrou
muito com isto; foi o per lodo em que expor-tou de matérias-primas a gêneros
alimentlcios e alguns produtos industriais. O surto industrial repercutiu nas
grandes capitais (Rio e SP) dando uma aparência de centros urbanos mundiais.
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empregados com 13.336 estabelecimentos (no eixo Rio- São Paulo).
Está evidenciado com isto um- significativo aumento na taxa de
urbaniza9ão. Nas décadas seguintes (1930-40), a situação
desEmvolvimentista torna-se mais evidente a este segmento
empresarial: "A produç§o industrial oresoeu em oeroa de 50% entre

1929 e 1937 ... " 27

Ao crescimento quantitativo de "indústrias" está
acoplado um movimento no campo do Trabalho: surgem 06 primeiros
sindicatos e alguns grupamentos anarquistas, lançando-se à luta
por melhores oondí.cõee de trabalho e salários (até então, as
jornadas de trabalho iam de 12 a 16 horas/dia com diféito a dois
dias no mês para descanso).

A partir de 1910, influenciados pelos imigrantes
italianos e com forma9ão politica anárquico-sindicalista. os
sindicatos iniciam a luta por melhores condí.cõea de trabalho;
este movimento tem seu marco principal na "Greve Geral",
organizada em 1917; em conseqüência direta, os "italianos" (maior
composição étnica no movimento) são ameaçados de extradição e
chegam aos anos 20 sem terem conseguido, aparentemente, qualquer
dos direitos pelo qual tanto lutaram.

26 Vieira, Dorival Teixeira(1951), The induatrialization oi Brazil; IN:
Brazi1:portrait oi hali a continente Smith T. Lynn & Marchant Alexander(New
York:DrydenPreaa) p. 246

27 "Durante a década de 20, explica-aeuma rápi~aacensão da produção
induatrial pela buaca intensa por moeda no aetor exportador e aliada ao
encarecimento rápido de importações" Vide: Furtado, Celao(1967),Formação
econOmicado Braail(7aed.;São Paulo:Cia.Edit.Nacl.;1967) pp. 210-13
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Estes comentários permitem uma evel í acão do processo

industrial brasileiro e mostram um lado inconteste da influência

de imigrantes estrangeiros sobre o trabalhador brasileiro, sem

distinção a operários ou empresários. Todavia, além Qa influência

dos que aqui "aportaram" trazendo novas idéias sobre o campo de

trabalho, há que se considerar a influência Qatural de uma elite

de "homens de negócio" já estabelecidos, buscando em modelos

europeus d~ desenvolvimento econômico - na ideologia empresarial

inglesa - a continuidade de aeue negócios; isto promove uma

influência forte e direta sobre os novos empresários que

vislumbravam no sucesso destas atividades sua chance de

estabelecer um patrimônio. Todavia, é perigoso assUmir que o

processo brasileiro de industrialização tenha se pautado

exclusivamente em um processo ideológico externo; há que se

considerar também os movimentos politicos liberalistas e

republicanos, internos ao Pais, que na luta por uma hegemonia

politica propiciam espaços de contestação a modelos existentes em

nosso campode Trabalho.

A este ponto pode-se inserir o "nascimento" de uma

ideologia empresarial no Brasil e estabelecida sobre fragmentos

de vários interesses econômicos, políticos, sociais,

religiosos, colonizantes, latifundiários determinando a

segmentos sociais nativos um novo "modue vivendi". Realizar a

exploração da complexidade desta conformação não é de interesse

deste trabalho mas, ê importante notar que são nestas bases,

diferenciadas, onde temos o indicio mais forte de que uma
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ideologia empresarial brasileira tenha se constituido
literalmente não foi sob forma autóctone; até o inicio da la
Grande Guerra Mundial teve influências marcantes do processo
ideológico europeu, tanto politico quanto empresarial.

o processo de industrialização no Brasil tem uma
diferença clássica sobre aqueles observados no Hemisfério Norte -
não houve oLar-a ascensão de um segmento "aristocrático" ou mesmo
de uma elite econõmí.ca brasileira em luta por novo espaço de
abuacão (mesmo considerando o segmento de cafeicultores: estes,
lutaram pela sua continuidade hegemõnica na economia nacional) e
não houveram amplos movimentos contestatórios. cafàcterizados
como de "lutas de classe" na Europa de século XIX.

Para tentar situar no "tempo", a conformaoão do
processo ideológico empresarial no Brasil, necessário se faz uma
reconstituioão histórica do momento politico e das variáveis
sociais, ~os sentimentos, significâncias presentes ao imaginário
social da sociedade brasileira durante a passagem ao século XX.
Não havia existido um "momento adequado" quando da instalação da
República em 1889, assim como não foi a primeira década, do
século XX, o "momento" para o inicio de um processo de
industrialização amplo no Brasil. O esforço de Rui Barbosa,
enquanto Ministro da Fazenda. para a promoção da industrialização
nacional cai por terra com a chegada de seu substituto no
ministério: Rodrigues Alves. um homem pertencente à tradicional
famllia paulista e ligada exclusivamente à monocultura do café;
este, entende ser o desenvolvimento industrial prejudicial ao
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Pais por que cria embaraços à agricultura - atividade entendida
como sendo a base do modelo de desenvolvimento ao pais. 28 - 29

o perlodo considerado como de pré-industrialização,
referenciado aos padrões de Hemisfério Norte, ocorre após 1920 -
em paralelo a grandes transforma~ões politicas e econômicas que
varrem o mundo de pós-guerra. Até então não haviam preocupações,
ou eram minimas, sobre a produção em larga escala e conseqüente
divisão do trabalho a este processo produtivo. No período de
1914-18, por contingências de guerra, os paises europeus demandam
grande quantidade de produtos brasileiros, o que provoca novo
surto industrial apesar de restrito a demandas peculiares. Após a
I Grande Guerra Mundial, os palses aliados retomam sua produção
industrial e dispõem em oferta ao Brasil todo tipo de
manufaturados; o incipiente mercado brasileiro, produtor e
consumidor, vê-se novamente em desvantagem ao do Hemisfério Norte
e neste fato reside boa parte da composição de significados de

28 Citam inclusive vários contemporâneos que no dia da Proclamação da
República, o Marechal Deodoro, encima de seu cavalo, teria dito comosaudação
final ao discurso: Viva o Imperador !

29 "O mundo se tornava, cada vez mais, parte de um único sistema
eooncenco, um sistema dominado pela Grã-Bretanha. O Brasil, assim como as
demais nações latino-americanas, foi sendo integrado nesse mercado mundial
capitalista e nessa nova divisão internacional do trabalho. Essa integração
não decorria apenas de um processo continuo e cumulativo de penetração de
mercadorias e, mais tarde, de capitais estrangeiros. [ ... J era possibilitada,
reforçada e acelerada através de uma série de mecanismosde dominação política
dos governos de nosso continente por parte da Inglaterra. Quando uma nação
tentava dificultar sua própria subordinação econômica, a Inglaterra não
hesitava em utilizar-se da violência e da guerra. Foi o que aconteceu com o
Paraguai, barbaramente massacrado pela Triplice Aliança e, principalmente,
pelo governo imperial brasileiro, que agiu no episódio comoponta de lança dos
interesses bri t&licos [ •.. ] custou a vida de 600.000 paraguaios, entre os
quais 92%da.população masculina do pais, mortos entre 1865 e 1870." Hardman,
Francisco Foot (1982) ,História da indústria e do trabalho no Brasil: das
origens aos anos vinte(1aed.;São Paulo:Ed.Global,1982)pp. 43-4
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que o ~roduto "importado" tem melhor qualidade; o surto

desenvolvimentista estrangeiro, agora não tem influências sobre a

indufr~rialização brasileira e, distanciam-se os parâmetros de

qualidade e quantidade à produção nacional.

Umquadro polêmico a vários autores, no Brasil, é sobre

a relação dos imigrantes e sua efetiva contribuição ao processo

de desenvolvimento nacional. De 1904 a 1913 temos um volume de

imigrantes na ordem de 1.006.617; de 1914 a 23, mais 503.981 e

até 1933, de 737.223 pessoas das mais diversas origens (36% de

portugueses, 17%de espanhóis, 16%de italianos, etc.). Todo este
(- -

volume de imigrantes até 1930 (2,2 milhões), correspohdem a menos

que 6% da população de todo o pais (em 1930 37.625.516

habitantes; destaque-se 6 milhões em SP contra 7 milhões em MG).

Todavia, os imigrantes tem uma acentuada influência cultural-

sobre a sociedade brasileira - costumes, hábitos, sentimentos e,

significâncias pertencentes ao imaginário social de sua origem

pátria. Até 1930, o total de imigrantes fixados no Brasil

representava 16,26% da população brasileira; com isto, dá-se

margema sérias dúvidas sobre se foi o "evento" imigratório um

fator determinante para a Lnat.aLacão do processo industrial no

Estado de São Paulo. Não se pode negar que a imigração tenha

contribuldo, principalmente na difusão dos novos "costumes e

hábitos industriais" ao nosso meio, mas não parece ter se
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constituido em contribuição eine que non naalavancasem deste
processo. 30

Baseado em dados estatisticos do IBGE, temos em 1930

uma relação indústria / agricultura de 43.85%; ou seja, pode-se

estimar com alguma certeza, pelas proje~ões históricas do

crescimento da indústria no pais, que antes de 1940, este

segmento industrial tenha representado um valor econômico acima

de 50%· sobre o setor primário; em paridade com o indice aplicado

aos processos no Hemisfério Norte, pode-se caracterizar o inicio

da Industrializa~ão no Brasil "em fins da década de 30". 31
( -
'/

"8 somente a Pdrtir dos anos 30 que a polftica econômica
passa a adotar medidas visando explicitllllJente a indústria. A crise
da agricultura, relacionada à crise /lUJiordo setor externo da
economia, colocou em relevo a atividade industrial comoalternativa.

30 Mesmoporquê a grande massa dos imigrantes que a partir do fim do
século passado e nas primeiras décadas deste século vieram para o Brasil,
tiveram. comoocupaçãoprincipal as lavouras de café. Em1903, a relação de
ganhos entre funcionários públicos, operários e lavradores era de 60$000a
300$000ao primeiro, 50$000ao segundoe 25$000ao terceiro; o custo de vida
nos centros urbanos pode-se estimar pelos preços relativos de: aluguel (casa
velha.) 200$000,de um"cortiço" 40$000e para construir umsobrado 50:000$000.
Isto denota a idéia de que o imigrante, posto no meio rural, teria uma
dificuldade quase intransponivel de se "mover" para o urbano; apesar de
haverem dados mostrando que boa parte destes, através de culturas de
subsistência. safavam-se para a cidade grande.

81 "A história e a reflexão socio16gica, entretanto, não andam
necessariamente Pdri passu. As modificações previstas nem sempre ocorreram,
pelo menos na forma esperada. [ ... ] o recurso interpretativo utilizado tem
sido, cada vez mais, a construção de modelos abstratos capazes de reter
variáveis simples [ ... ] suportama prova da hist6ria: de "redução em"redução"
[ ... ] explicando comela processos diferenciais, que por sua natureza, são
hist6rico-sociais. Como resultado eliminou-se pouco a pouco, além da
preocupação com os "porquês", a preocupação coma "natureza" dos processos
sociais para reter-se o "como" de combinações possiveis entre variáveis
abstratas" Vide Cardoso, F. Henrique (1964), Empresário industrial e
desenvolvimento eco-nômico no Brasil{1aed.;São Paulo:Dif.Européias do
Livro)pp. 59-60
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o estJJDuloinicial à indústria decorreu de llmsproteção genérica ao
mercadointerno por parte da polltica caJllbial" 32

Apesar do considerável surto industrial da década de
30. não há possibilidade de analisá-lo mais profundamente pela
carência de dados registrados no periodo, quer seja pêlo lado das
contas nacionais. quer seja pelo incipiente registro das
atividàdes dos setores primário, secundário e terciário da
economia nacional e, na necessária confrontação dos setores, algo
que permita "medir" a performance econômica dos mesmos.

3.5 Implicações e decorrências da Industrialização
\/

No que se refere à urbanização, verifica-se na
arquitetura das duas primeiras décadas algumas transformações;
nesta época é que se constrói o Teatro Municipal e o Viaduto
Santa Ifigênia, marcos de urbanismo da capital - ao final da
década de 20 tem-se o inicio do primeiro edificio (com 32
andares). Outro dado significativo, mostrado por um censo do
IBGE, evidencia a existência de cerca de 1700 carros; em 1917 a
empresa Ford amplia ~uas instalações e começa a produção em série
de caminhões e utilitários. No final desta década de 20, São
Paulo também supera a produção têxtil do Rio de Janeiro e
rapidamente perde seu aspecto interiorano para transformar-se. na
década seguinte, no maior parque industrial da América Latina. De
cenário para a caça à raposa, das ruas de São Paulo de inicio do

82 Suzigan, Wilson (1978),Indústria: pol1tica, instituições· e
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século, passa a um cenário de centro de acencõee do
desenvolvimento industrial; já em 1920 tinha uma populaoão de
cerca de 1,6 milhões de pessoas em todo o Estado. 33

o eixo Rio - São Paulo comeoa a consolidar-se como polo
de desenvolvimento econômico nacional; São Paulo, como centro
industrial e Rio de Janeiro, como centro administrativo do Pais.
o Estado do Rio de Janeiro tinha em 1910 - 905.000 pessoas; dez
anos depois já contava com 1,2 milhões só na capital. Alguns
marcos de seu urbanismo crescente podem ser vistos: em 1912,
inaugurava-se o bondinho do Pão de Açúcar, os primeiros contornos
da Cinelândia e. avenida Rio Branco, com uma eér-í.e> imensa de
cinemas e teatros; e a Biblioteca do Rio de Janeiro, tida como a
mais opulenta da América Latina. Outros pontos do pais acompanham
este desenvolvimento urbano; no Rio Grande do Sul, c9m um intenso
fluxo migratório no inicio do século, acelera em Porto Alegre um
planejamento urbano e ao final da La Guerra Mundial já se notavam
os primeiros "bairros industriais" ao longo das linhas de bonde:
Navegantes, São João e Floresta. Esta mesma colonizaoão européia
caracteriza as cidades de Santa Catarina e Paraná - Joinville,
Blumenau, Itajal, Curitiba, Paranaguá (como um dos principais
portos de expor-t.acão do pais), etc. Na Amazônia, de final do
século XIX e até 1913, tinha-se um clima de euforia econômica,
desenvolvimento(1§ed.;Rio:IPEA/INPES-Monografia nQ28) p. 46

s3 "O aparecimento de grandes cidades no Brasil, à medida que avançava o
processo de urbanização, exigia a realização de uma série de obras eestradas
de ferro, instalação de luz elétrica, limpeza pública, serviço de água e
esgoto, telégrafo) para cuja execução tornavam-se necessária grandes somas de
capital, que foram obtidas quase sempre por meio de empréstimos externos como,
por exemplo, junto aos Rotschild na Inglaterra." Ibid p. 68
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pelo extrativismo da borracha; em 1915, tanto Manaus quanto Belém
despedem-se desta época áurea (ruas com paralelepipedos
importados, casas de estilo europeu com vidros e azulejos
importados, etc.) pela entrada no mercado internacional da
borracha, a preços mais competitivos, provenientes dos seringais
da Malâaia. O Norte do pais entra em total colapso econômico e é
lançado à margem do desenvolvimento do resto do pais.

Em 1915 na Bahia, tem-se a capital Salvador como a
terceira concentraçãq urbana do pais (cerca de 270.000 pessoas);
.de seu porto parte a matéria-prima para os chocolates euí.coa e
franceses, além do cacau, o fumo, a mamona e o sisal(,quecompõem
a pauta de exporta~ão do Estado. O comércio é fortalecido e tem-
se nestas regiões o sistema precursor de supermercados: o
"Mercado Modelo", com luz elétrica, chafarizes internos, parque
de diversões e sistema de esgoto próprio. Nestas décadas. o único
indicio de algum surto industriàl na região Nordeste foi
verificado em Pernambuco, onde a montagem de usinas de Açúcar e
beneficiamento do algodão fizeram o seu papel. O processo
industrial, até 1920, está em crescimento mas limitado à região
ao Sul da capital federal.

O que se y~rificou no processo industrializante inglês.
em inicio do século XIX, em alguns aspectos do tema Trabalho, tem
ocorrência similar em São Paulo durante a década de 20: noticias
de que algumas associações patronais estariam aplicando métodos
extremos para a manutenção de um ambiente de trabalho sob o
pretexto de se manter a "ordem e fidelidade" às necessidades da
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produção nas fábricas. Este fato, per si. denota os primeiros
contornos de uma tendência à opressão ao trabalho - é setorial,
mas indica <lue há "preocupações" do empresariado em conter
qualquer manifestação contrária aos seus interesses. E neste
sentido que a ação do CIFTSP (Centro das Indústrias de Fiação e
Tecelagem de São Paulo). com sede em Sorocaba, assume a tarefa de
"proceder à identificação cientifica de todos os Operários".
Neste ato. resume-se um sentido policialesco de triagem dos
pretendentes a emprego nas fábricas e estabelece-se uma Ficha de
Identificação patrocinada pela própria policia local; tem o
intuito primeiro de distinguir entre os pretendentes aqueles que
tenham participado, direta ou indiretamente de al'Suma greve;
segundo, aqueles que por qualquer motivo tenham sido "expulsos"
de alguma das fábricas de seus "associados". Este procedimento de
controle policialesco rapidamente se alastra por todo o Estado e
"organiza" verdadeiras "listas negras" de elementos considerados
indesejáveis; isto impõe dificuldades a movimentos de organização
de trabalhadores- 34

o tratamento dado à mão-de-obra se faz sob forma rude e
arcaica (remontando a sentimentos da época da escravidão); numa
citação do Centro das Indústrias de S. Paulo, tendo o Conde
Matarazzo como presidente, observamos este sentido autocrata:

&I As "fichas" eram elaboradas na seguinte forma: uma foto e impressões
digitais dos operários - dados gerais (nome, nacionalidade, etc.) - informação
sobre ocorrências "indesejáveis" do portador; e eram catalogadas no Centro,
distribu1das cópias para todas as fábricas e requisitava-se de pronto qualquer
informação "nova" sobre o operário, registrada no Centro e remetida para as
outras indústrias. Um processo que antes de mais nada, impunha forte repressão
à organização de classe. .
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_ as nossas fábricas estão abertas â toda 8.

escUmalhasocial ~Jeitada pelas velhas civilizações da EUropa[ ... J
O nosso venerando presidente, tão profundo observsdor, chegou à
convicção de que, para os-nossos operários, imbuidos de idéias novas
e inquletadoramente ousadas, o roubo já não representa delito: o
roubo, o furto, representam tributo pago à força pelo patrão. Quem
retira das fábricas sllb~pticilU1Jente~ um objeto qualquer, retira a
sua parte de lucros e, ou muito nos enganamosou isto é cOJ11unl8l11oen
herbe" aG

No campo politico, surge o PCB (Partido Comunista

Brasileiro) em março de 22 (alinhado aoa ideais presentes na

revolução bolchevique de 1917, na Rússia); em julho do mesmo ano,

o primeiro levante militar (Clube Militar e Forte de Copacabana

no Rio). Emnovembro, Arthur Bernardes (presidente eleito) muda a

Consti tuição para reforçar a autor idade do poder central. Isto

mostra que em vários sentidos, existe uma cont.eat.aeão à Ordem

tradicional e os segmentos da sociedade atingidos promovem formas

de revide dentro de seus respectivos campos de atuação.

No que se refere ao Empresariado, este contra-ataque

aomente é "aliviado" quando do advento da legislação trabalhista

no governo de Getúlio Vargas (alguns pontos da Legislação Fabril,

de Inglaterra do século XIX, estão presentes na correspondente

brasileira). 38

38 CIFTSP,Circular no 39, S.P.; 25/7/1921, fls. 1-2
38 As elites tinham emRui Barbosa (ministro da fazenda de Deodoro), a

figura máximade sua insatisfação com a situação econômico-pol1tica; Rui
Barbosa, tipico liberal de classe média, descomprometidocomgrupos econômicos
rurais, torna-se um lider da CampanhaCivilista - o primeiro movimento
significativo de opinião pública a agitar a República Velha (Barões do Café).
Este momentoinicia aascens!o de nova classe social - os industriais. Em
relatório, comoministro, cita: "Fugindo à sistematização do protecionismo
[ ••• ] ir preparando a indüstria nacional para, emépoca mais ou menospróxima,
confiar exclusivamente emsi mesma"IN Duque,Hêlio(1972),As contradições no
desenvolvimentobrasileiro(laed.;Rio:Ed.Parelelo)pp. 25-6
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Em 1923, inaugura~se o voto secreto e é dada maior
autonomia aos Estados da.Federação, conseqüência de uma luta pelo
poder; civis contra militares, os "tenentes" contra o governo
federal. O Tenentismo. apesar de seu titulo sugerir, não foi um
movimento estritamente militar. Ainda em 1923 explode a revolução
civil no sul do pais (por 9 meses) e em 24 a "revolta dos
Tenentes". Estes fatos trazem repercussão a todos os segmentos da
sociedade e não se pode negar que, ao -segmento trabalhista,
significa abertura para maiores contestações e projetos de luta
(tem um marco na pr6pria legisla~ão trabalhista de Vargas). 37

Outro fato que concorre para instalação de uma
ideologia -empresarial, tal qual evidenciado nas "eeooLaa de
caridade" da Inglaterra, é o ambiente em que se-faz a Educação no
Pais. No plano desta educação, em 1911, está consolidada como
sisnificância predominante da sociedade da época que este é um
"problema nacional" - prega-se o fim do analfabetismo e o acesso
da população à instrução pública. Não há evidências de que esta
preocupação seja inerente à especialização de mão-de-obra ao
processo industrial brasileiro, mas presume-se que permitirá um
estado de progresso econômico e social; com isto, o avanço a uma
sociedade democrática. Todavia, a educação serve no Brasil como

87· O Tenentismo agrupa militares e civis em torno de algumas idéias
gerais: a de renovacão tdoa costumes politicos no Brasil, a de contenção dos
interesses estrangeiros, a tendência a resolver os problemas do Brasil (por
brasileiros) comacão mais centralizada e necessariamente mais autoritária. Em
1928 Oswald de Andrade marcava esta retórica de Brasil por brasileiros com:
"Tupyor not Tupy - That's the question". Depoimentode Boris Fausto em: "1930
- TEMPODERRVOLUCJID"; video produzido pela Secretaria do Estado da Cultura,
governo de SP(1990)
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veiculo para reprodução de uma ideologia colonizadora, com o
propósito de exploração econômica e acumulação de fortunas. Este
fato carrega para o imaginário social mais amplo uma
significância de "sobrevivência econômica" onde somente os mais
fortes sobrevivem; na composi~ão deste Darwinismo ao aspecto
colonizante e, acrescido da significância dada ao "produto
importado" temos um bom indicio para tentar explicar o "porquê"
de n08SO parque industrial ter tido um "boom" retardado no tempo
(somente após a década de 60) e, indicios para explicar o assédio
e fácil penetração no mercado intelectual brasileiro de técnicas
e teorias .de Administração exclusivamente "estrangeiras" (o que
dá certo lá, com certeza será bom aqui..•). /

Ainda com relação à Educação tinhamos que, até o final
do século XIX. educar no Brasil era sinônimo de doutorar; e
aprender era decorar - a educação brasileira estava totalmente
voltada às elites do pais - com uma pedagogia antiga e antiquada,
herança da tradição educacional portuguesa. Com a criação da Liga
da Defesa Nacional, procura~se atender a uma emergência do
segmento industrial e de centros urbanos que acolhem indústrias -
há demanda por fornecimento de mão-de-obra com formações técnicas
e especializadas.

Em 1912, existiam 50 escolas superiores e 299 escolas
profissionais - o censo de 1920 indica 75% de analfabetos na
faixa até. 15 anos e 65% na faixa acima desta idade. Em 1907

haviam 52.621 alunos em nivel primário e 5.795 no nivel superior;
para as mesmas faixas e· condições. em 1929 haviam 1.748.97 4e
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12.239; em 1939 2.652.081 e 21.235 respectivamente. Neste
11ltimo ano, surge o primeiro dado do IBGE sobre o nivel
secundário (255.466 alunos). Nas duas décadas seguintes. temos
uma taxa de crescimento por volta de 100% (Fonte: Anuário
Estatistico do Serviço de Estatistica - MEC). as

Em 1925, reformula-se o ensino secundário no Pais e dá-
se a conformação técnico-profissional ao ensino; renova-se desde
a conoepcãc pedagógica e social, do processo de escolarização,
até sua estrutura institucional. E o prenúncio de uma politica
nacional de educação, implantada a partir da Revolução de 1930,

voltada ao abastecimento de mão-de-obra ao processo brasileiro de
industrialização. Em 1922, magnatas e intelectuais paulistas
preparam a "revolução modernista" e surgem alguns escritores,
como Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato, voltados
a um novo tema que prioriza as atenções sobre o homem do campo e
as injustiças sociais. A partir de 1920, o Modernismo ganha
força: Lasar Segall. Anita Malfatti, Vitor Brecheret, Guilherme
de Almeida, Mário de Andrade, Menotti deI Picchia, Oswald de

as Em1900 o númerode analfabetos (acima de 15 anos) girava pela ordem
de 6.348.869; em 1920 este número cresce assustadoramente: 11.401.715 - as
taxas nas décadas seguintes oscilam a uma razão crescente de 6% (Fonte:
Anuário Estat1stico e SEP)
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Andrade, entre outros, iniciam o movimento que marcará uma época
de grandes transformaQões culturais nos centros urbanos. 39

Este movimento abrange todos os sentidos da Arte e trás
em seu bojo uma reação quase natural da sociedade aos "costumes
culturais" aqui implantados desde o século XIX. A palavra de.
ordem na Semana de Arte Moderna sintetiza o sentimento nacional
que em décadas mais tarde vai S6 evidenciar: "Condenados ã

Modernidade" . No campo das, ciências exatas, é introduzida a
matemática "moderna" - como reação 8.0 positivismo de Augusto
Comte. Na Medicina, as teorias de Freud sobre a psicanálise
promovem uma grande transformação na psiquiatriai/do Brasil
(iniciada em 1914). Na indústria iniciam-se os processos de
produção em escala para atendimento de consumo interno
indústria alimentícia, têxtil e agro-pecuária. 40

Esta corrente Modernista sofre influência das novas
manifestações estéticas européias: o "futurismo" passa a ser
buscado pela sociedade e o termo em si, passa a ser sinônimo de
extravagância, desvario e barbarismo nos periódicos brasileiros.
Em fevereiro de 1922, dias de escândalo marcam a Semana de Arte
Moderna; esta iniciativa conta com um apoio polltico de peso: o

as A cidade é uma condição sine-qua-non para a instalação da indústria,
pela configuração de· uma base de serviços necessários à circulação e
distribuição das mercadorias industriais, todo o sistema comercial e
financeiro inerente e também o sistema viário e de transportes, os serviços de
energia elétrica, etc. Note-se que s6 em São Paulo, entre 1886 e 1893 a
população cresceu de 44.030 para 192.409 pessoas - mais de 300%
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consentimento formal, à sua realização, por Washington Luis -
então presidente do Estado· de São Paulo e "apoiado" por
empresários que viam, neste esforço cultural, um alento à entrada
de novas idéias para desenvolvimento do incipiente parque
industrial - o termo futurismo foi substitu1do e abrandado em sua
conotiacêo por "modernismo". No Rio de Janeiro, neste mesmo ano,
erguem-se vários pavilhões (mais de 50 paises) para a Exposi9ão
Internacional; havia de tudo - desde vinho do Porto a objetos de
decora9ão,passando por equipamentos industriais "produzidos no
Brasil". A partir desta Mostra, às na~ões industrializadas
comeQam a se interessar pelo mercado consumidor brasileiro - um
mercado em potencial haja visto a luta pói- mercados
consumidores para repor o que sobrou do pós-guerra. Na
inauguraQão da Exposi9ão, Epitácio Pessoa discursa através de um
estranho aparelho - o mesmo que à noite transmite "O Guarani" do
Teatro Municipal do Rio de Janeiro - o rádio é inaugurado no
Brasil e a "difusãe;>de noticias e idéias" é acelerada. 41

3.6 Influências da I Guerra Mundial

No quadro de comercio externo, um fato inicia nova fase
de~influências ideOlógicas sobre o Brasil -o modelo europeu

40 No caso da inúsica,a dominaQão cultural reduziu aeatrutura natural da
música dos indlgenas, diferente das escalas e esquemas harmônicos europeus, à
marcação de um ou outro instrumento de percussão, isto ocorre pela introduQão
na nossa cultura, por jesu1tas, dos segredos do órgão, do cravo e do fagote
que melhor se adaptavam à música sacra. .
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começa a declinar e o modelo americano começa a ascender. A Grã-

Bretanha deixa de ser o maior fornecedor internacional para o

mercado brasileiro (23%) e cede lugar para 06 Estados Unidos

(28%). Isto é resultado de uma violenta disputa, entre os paises

capitalizados, pelo controle de novos mercados de consumo; isto

provoca ao Brasil (e à América Latina) uma situação de inversão

nas fontes de investimentos: os ingleses, de 1914 a 30, tinham

aumentado o investimento de capitais a uma taxa de 10% (254 a 282

milhões de libras) enquanto que os americanos passavam de 10

milhões de libras a 120 milhões. Os ingleses davam apoio

explicito no Brasil à cafeicultura. enquanto que os americanos, a

partir de fins da década de 10. apostam no segmento:/industrial,

visando atender ao seu parque industrial em carência por

materiais "semi-acabados" e a custos mais baixos. 42

Neste momento a Ford Motor Co. inaugura uma linha de

montagem de seus veiculos "Ford T". no Brasil (1919); seis anos

depois, a General Motors Co. também segue os mesmos paSSOB da

concorrente com uma produção inicial de 25 veiculas-dia. Este

processo de produção, mesmo incipiente. inicia a conformação de

41 Em1920, existiam 13.336 estabelecimentos industriais no Brasil; em
1940passa para 40.860 - umsalto de 307% e 616% na décadaseguinte. (Fonte:
Recenseamentode 1920)

42 "Em1930, quandoa crise chegouno seu mais forte ponto, aqui, neste
escritório - disse o Conde[S/A Indústrias ReunidasF. MatarazzoJ - recebi a
visita. de dois emissârios dos Bancos de Londres. Perguntaram-mecomoiam
minlUlsindústrias. Mal, respondi-lhes. Então eles me disseram que.mevinham
pôr à disposição o crédito necessário, porque, no dizer deles. Matarazzovaleo que assina. Depoisque falaram, eu então lhes disse que muito lhes agradecia
o oferecimento mas que n!o precisava ainda do crédito ilimitado que me
ofereciam. Os ingleses ficaram espantados" IN Martins, José de Souza
(1967),Empresârioe empresana biografia do conde matarazzo(llled.;Rio:Edição
do Instituto de Ciências Sociais da UFRJ,1967)p. 38 .
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um mercado tlpico interno e com seus métodos inéditos no Pais
serve como exemplo "s ser· seguido" por outros setores da
indústria esta linha de produção carrega principios de
organização do trabalho, inéditos ao mercado brasileiro, e
influencia os demais setores da indústria. Retirando-se um certo
toque romântico, é possivel inferir que este tenha sido o momento
de primórdios da ideologia administrativa no Brasil.

Na extensão da questão de urbanização, todos estes
fatos carregam algumas implicações: em termos de população por
exemplo. na capital de São Paulo, o surto de investimentos
estrangeiros repercute em uma mudança significativa no perfil da
população: de 64.944 (1890) para 1.326.261 (1940) de habitantes;
no Distrito Federal (Rio), para os mesmos anoe, temos 522.651 e
1.~64.141 respectivamente. Isto mostra uma taxa de crescimento no
periodo de 2.042 % para São Paulo e 337 % para o Distrito Federal
(RJ). (Fonte: Censos IBGE-1950); sobre a conta de Receita/Despesa
da União temos um valor em papeI moeda. em 1920, de 922.259
contra 1.226.735 e, em 1940, 4.644.813 contra 5.188.986
cruzeiros, respectivamente. Apesar de uma subida nominal, em
verdade cai de 33% para 12% o valor diferencial; em 1950 (únicos
dados dispon1veis) a União injeta 0,08% de sua receita na
Indústria contra 4,52% na Agricultura. (Fonte: Brasil em Números,
Anuário Estatlstico, IBRE-FGV); entre as décadas de 20 e 40
houveram mudanças significativas na "estrutura de apoio" aos
segmentos produtivos: enquanto a agricultura diminui sua
população ativa (de 69,7% para 67%) a industria aumenta sua
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vinculação a individuos economicamente ativos (13,8% para 14,8%).

Aparentemente não é um dado com grande significância mas indica
que uma inversão está ocorrendo rapidamente entre estes dois
setores da economia nacional.

Um fator que contribuiu sobremaneira é o fim da lA

Guerra Mundial, onde uma grande parte das industrias nos palses
envolvidos diretamente no conflito estão em situação critica; e o
Brasil' passa a importar grande quantidade das suas "máquinas e
equipamentos" (usados) para instalar, a custos mais baixos, o seu
parque industrial. Ao final da Guerra de 1914, .os paises europeus
necessitavam de uma renovação de seus equipamentos Cprodutivos,
visando novo salto industrializante, e encontram nos palses em
fase inicial de industrializa~ão um mercado tipico para consumo
deste lastro produtivo.

No rastro desta vinculação econômica a paises
desenvolvidos, alterações no mercado externo tem repercussão
imediata no mercado nacional. O Brasil entra na cadeia de palses
que são atingidos duramente quando da repercussão de "desastres"
mundiais. Em 1929, tem-se o primeirO grande exemplo deste estado":
a crise deflagrada pelo "crack" da Bolsa de Nova York traz graves
conseqüências para a economia brasileira. No final da década de
20,·haviam quase 2 milhões de desempregados por todo o pais (579
fâbricas fechadas só no eixo Rio / S. Paulo). As poucas
indOstrias que continuaram em funcionamento operavam por doia ou
três dias na semana.
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A fase que antecede a crise do café, lastreada na

dependência econômica brasileira aos mercados estrangeiros, tem

um outro lado: promove um incentivo indireto à industrialização e

neste momento ocorre novo surto industrial no Pala nova

tentativa de substituição do modelo econômico brasileiro.

Motivado pelo crescimento no número de indústrias do pais, em

1928 é criado o "Centro das Indústrias do Estado de São Paulo".

tendo o Conde Francisco Matarazzo à frente e Roberto Simonsen

como seu vice. Uma organização de industriais à parte dos

comerciantes. Em 1930. este Centro começa seu envolvimento na

frete pol1tlca da NaQãoe lanQa manifesto apoiando seu candidato

6. Presidência da República - Julio Prestes. Neste':>apoio está

conformado o bloco de poder em ascensão do segmento industrial: a

elite industrial coligada à elite governante. 43

EmSetembro de 1930. já eleito, "seu Julinho" visita os

Estados Unidos numa viagem de 9 dias e traz aos Industriais

Brasileiros uma série de idéias e medidas a serem implantadas no

Brasil. Como surto de desenvolvimento industrial verificado na

43 "A Industrializa~o ( ..• ] foi umaquestão mercantil e o industrial um
mercador, Já que essa era a racionalidade dominante 'e o meio possível de
efetivar o industrialismo. ( ••• ] O caso Matarazzodenota, fundamentalmente.um
conflito entre o empresário e a empresa. ( .•. ] ..• o empresário ter reservado
para" si, no interior da empresa, papéis que se referem às relações com o
mercado (comprador. vendedor) e exercer sua autoridade na empresapara testar
a viabilidade mercantil das inovaQões técnicas. Isto é, o empresário
apresenta-se comocomerciante. ( ••. ] A sociedade industrial neste pals, para
compensaras adversidades econ&licas. fez largas solici tacõee não-econômicas
para consti tu ir-se e impor-se. Deslocou boa parte do atendimento de suas
necessidades para a esfera sócio-cultural do sistema. Portanto, a empresa
clônica, o capitão-da-indústria e o paternalismo empresarial" não são
simplesmenteheranças culturais marcandoo surgimento da indústria brasileira,
mas slo. isto sim, produtos indispensáveis da economiade umpais que precisou
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década de 30, o governo brasileiro tem pouco ou nada a ver - nem
ao menos "planejamento", tal··qual efetuado por Rui Barbosa no
inicio do século; ao máximo, algumas medidas isoladas, como as
tomadas em decorrência desta visita e, posteriormente a
implantação de tarifas protecionistas à indústria. assim como
algumas medidas de controle sobre importações; ao longo da
década. Lembro o fato de que nessa época. o Brasil já pertencia
muito mais à esfera americana de influências do que à inglesa,
apesar'de curiosamente nossa divida externa ainda ser calculada
em libras esterlinas. 44

A visão de desenvolvimento tecnológicoC~também tem
presença marcante junto aos industriais brasileiros e serve como
empuxe a significâncias no imaginário social destes industriais.
Um exemplo ê o marco tecnológico representado pela chegada. no
Brasil, do Graf Zepelim (Maio/30) ao Rio de Janeiro; uma multidão
de 15.000 pessoas assiste ao mais novo desenvolvimento alemão e
com ele, inaugura-se o tráfego aéreo de passageiros entre a
Europa e América Latina e, a mala postal.

"Eram caminhões bondes autobondes anúnoios-
luminosos relógios faróis rádios motocicletas telefones
gorjetas postes chaminés... ErBJ11máquinas e tudo na
cidade era só máquina. O Rio está se tornando lnabl tável"
(crônica de l1ário de Andrade).

industrializar-se antes do pleno romptmento das relaQÕes econâmicas e 80ciais
internas fundadas n08 vinculos coloniais" Ibidem pp. 97~104

••.• Era voz corrente em vârios setores que, com a subida de Vargas ao
pode!', a nova pol1tica econômica estaria prtmando por reservar o mercado
brasileiro ao prOprio Brasil; com isto, medidas são tomadas para garantir e
protege!' a Industria dos competidores internacionais, o Governo pr01be a
importação de máquinas e limita a importação de artigos de luxo em 1931.
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A repercussao de vários fatores, como o deste exemplo
do Zepelim. provocam mudancae em vários niveis: no campo de
Trabalho, medidas trabalhistas são bem vistas e o Governo retira
disto uma adequada vantagem polltica: as classes trabalhadoras
estão sendo agraciadas com grandes concessões e o sentido
paternalista de atua"ão do Governo é ampliado. 48

3.7 O·per lodo de Vargas e a atuaQAo do. Governo no processo

Em Novembro de 1930 o governo provisÓrio de Vargas cria
\/

o Ministério do Trabalho. que tem como primeira preocupação
consolidar a "legisla9&0 trabalhista"; JlO dizer de Warren Dean, a
maneira pela qual o ministro do Trabalho aplicava e fazia cumprir
os novos regulamentos demonstrava, a empresários e trabalhadores,
que o único propósito do Governo era o de manter a Ordem
existente - ao fazer concessões aos trabalhadores, sugeria em
troca que se abstivessem de qualquer atividade politica. Com

4!S O direito ao trabalho, pelo segmento feminino e pelo de menores - é
garantido e são vistos comonova força produtiva. As mulheres grávidas é
garantido o direito de estabilidade no empregoenquanto assim estiverem. Uma
conseqdência da Revolução de 30 é a retirada do poder das oligarquias
conservadoras. No ano de 1932, por press~ de São Paulo, é regulamentado o
trabalho na Indústria e Comércio, assim tambémocorre coma jornada de oito
horas diárias. Em1932,com as necessidades bélicas ao esforço da revolução
paulista, podemos ter uma idéia do parque ·industrial: . a FIESP promoveum
eaforço de guerra para a produção de caPacetes de aço, armas e munições.
Rapidamentea industria responde comumaprodução diárià de 200.000 cartuchos
de fuzil e 8.000 granadas; como se tinha uma preocupação, por parte dos
dirigentes da FIESP, comrelação à adesão dos trabalhadoras à causa (poderiam
ser simpáticos a Vargas), cria-se uma Milícia Industrial para reprimir
eventuais sabotagens.
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isto, os Direitos de Trabalhadores e seus representantes legais -
os sindicatos - chegam à sociedade tutelados pelo Estado. 48

Não se pode negar que esta "tutela" tenha repercussão
direta na praxis do Trabalho: uma conseqüência direta é a
implementação de medidas, junto ao "trabalhismo crescente", que
estejam virtualmente em acordo com os interesses da elite
governante e seu novo parceiro externo de pós-guerra - os Estados
Unidos; não se pode negar também, que todos os movimentos
trabalhistas estejam "contidos" a esta esfera de influências e.
por isto mesmo os movimentos por luta de direitos trabalhistas
estejam cerceados a esta esfera de atuação - mesmo sem sentirem
diretamente as suas prerrogativas limitantes. O canal de
reivindicações da classe operária brasileira não foi
definitivamente uma conquista exclusiva deste segmento social. Em
1930 a retórica oficial admitia pela primeira vez que havia
miséria no Pais e Uma "desigualdade social" gritante; somente no
percurso desta retórica é que os trabalhadores "ganham Direitos".

Este··canal de influências ganha .dimensões maiores
quando. a partir de 1930, aparecem as estações de Rádio comercial
- um veiculo de difusão rápida de idéias a estes interesses. Na
prática. duas empresas estrangeiras são agraciadas inicialmente

4à.. Segundo Luis Carlos Prestes, em seu famoso manifesto no exilio em
Buenos Aires, Getül.io Vargas estava propondo com a revolução uma simples
troca: ..••• além disso, ele(Getúlio) não vai fazer revolução alguma; o que ele
quer ê substituir a oligarquia paulista [ •.• ] pela oligarquia gaúcha".
Depoimentode L.C.Prestes in: "1930 - TEMPODE RRVOLU\AO"; v1deo produzido
pela Secretaria do Estado da CUltura, governo de SP(1990)
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com a concessao de Vargas: à Philips (holandesa) e à Colúmbia

(americana). O Rádio tambémé utilizado para garantir o acesso de

classes mais baixas a "palestras instrutivas", segundo Paulo

Machadode Carvalho da recém fundada "Rádio Record".

o Rádio não se limita a uma atuação no campo de lazer;

tem outras funções e fica claro que argumentos ideológicos,

pollticos ou não, significados de "progresso", enfim toda uma

gama de influências cognitivas se processam através deste

instrumento de difusão. A Record em São Paulo, por exemplo,

inaugura um programa polltico em 1934 e é rapidamente seguida

pela Nacional, Jornal do Brasil e Tupi do Rio; codae as idéias

mais novas. do "mundo" eram comentadas e referendadas como bOAS,

tendo influência ainda do "ideologismo" presente ao radialista.

Em 1940, o Governo resolve que a Rádio Nacional (DF)

poderia ser um instrumento de legitima~ão pol1tica do regime e

Vargas, decreta a encampação da empresa. No inicio de 1937 havia

cerca de 360.000 aparelhos de rádio espalhados pelo pais. Para

Vargas, uma lndustrlaliza~ão do pais era a solução para o

des~nvolvilllento econômico; e portanto, todas as medidas

governamentais acabam por desembocar na elaboração de um

sentimento nacional único: o empenho ao desenvolvimento do·
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segmento industrial, tendo o referencial estrangeir'o como

alicerce de idéias. .7

Segundo o sociólogo Orlando Miranda:

•• O JornaliSl/lo i.I11pres8o~ainda erudito, tinha apenas
relativa eficácia (a grande maioria da po~llação nacional era
analfabeta) ( ••• 1 Os progressos da industrialização ampliavam o
mercadoconsuaido», criando condiç6espara a padronização de gostos,

'crenças e valores. As classes médias urbanas (principal público
ouvinte do rádio) passariam a se considerar parte integrante do
universo siJllbólico representado pela nação, de for/IJa id! Lice: não a
naçãoela pr6pria~ masa ,iJIlagemque dei« está se fOrJ/Jando.•. 48

Pelo lado institucional, tambémhá divulgaQão de dados

que permitem endosso às medidas governamentais; uma destas
( -
\/

"contribuições" pode ser vista pelos relatórios sobre o

desempenho da nossa economia. Estes relatórios são encomendados

por Getúlio Vargas (nascido no Rio Grande do Sul): em 1931, o

Relat6rio Niemeyer '(sob o pretexto de estudar a situação

econômica do pais), - acusa a precariedade da economia ligada à

,monocultura do café (sua maior base de plantio está situada em

São Paulo ,e Paraná).

Mais tarde e pelo mesmo motivo, a missão "Cooke"

americana (1942) sugere dividir o pais em três regiões distintas

- Nordeste, Centro-Norte e Sul - sua conclusão é de que deve

.7 Pelo tipo de programação, pode-se ter uma idéia da massa de ouvintes;
a Tupi, em 4/9/37 anunciava mOsica vienense, oriental, um Programa Portuguez,
mostca argentina, operetas, Hora do Brasil, Symphonica TUpi e um programa de
Hora doa Garotos. Na conatruQão desta rádio participaram Nolf Klabin, donos da
Ant4rtica e Sul América Seguros, Conde Matarazzo, J.Maria Nhitaker, G. Guinle,Assia Chateaubriand - a Ordem •.• econ&lica.

4B Nosso Sêculo-1930/45(S.P.:Abril CUltural,19BO) p. 72
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haver um esforço do governo junto ao desenvolvimento industrial
e, concentrando-se geograficamente no Sul do Pais. Seus autores
tinham como visualiza~ão de desenvolvimento econômico o modelo da
experiência americana.

Neste relatório, apontaram-se como "entraves" para uma
montagem de parque industrial de porte - o inadequado sistema de
transportes, o sistema arcaico na distribuição de combustlveis.
as restri~ões ao capital estrangeiro, as limitações à imigração,
o baixo nivel das instituições de ensino para um treinamento
técnico, a baixa produ~ão de energia elétrica e uma ausência de

( .visão dos empresários a sistemas de produção em làrsa escala.
Recomenda. ainda como saida natural desta situação, a instalação
de uma Siderúrgica e o desenvolvimento acelerado da industria
têxtil (incipiente até então) para suportar todo o esforço de
exportação e formar lastro econômico que financiasse os outros
setores da economia.

Um pano de fundo é assegurar o abastecimento de tecidos
e uniformes a demandas dos paises Aliados na 11 Guerra Mundial;
como Getúlio ainda via com bons olhos os Palses do Eixo, a
polltica externa americana preocupa-se em assegurar o Brasil,
devido a sua posição geopolltica, como adido aos palses que detém
a hegemonia polltico~econômica mundial; este esforço, com cessão
de vantagens econômicas, tem reflexo direto e por muitos anos nas
idéias sobre os sentidos de industrialização e de gestão
administrativa desta empreitada - acorre uma série infindável de
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influências americanas em nosso meio industrial: no .nivel

intelectual, produtivo, comercial, gestor; e reprodu~ão do

principal sentimento americano: o modo de vida e seu consumismo

inerente.

Isto tem influência direta nas ideologias de âmbito

trabalhista. empresarial, administrativa e politica. Pode-se

argüir que o Brasil, pelo modelo de colonização presente, insere

o mesmosentimento de dependência em seu modelo induatrializante;

a realidade mostra que seu modelo de desenvolvimento industrial

sempre se manteve sob a tutela de modelos de desenvolvimento

econõmí.eo de palses que. nos perlodos de· tempo correspondentes,
<>:

detém a hegemonia polltica e/ou econômica mundial.

Em 1930 tem-se a primeira tentativa de instalação da

polltlca do Pacto Social. ou seja, da "colaboração" entre o

capital e o trabalho através da mediação do Estado. Em 1931,

regula-se a existência de Sindicatos de Operários e de Patrões,

pela Lei da Sindicalização. 48

.~ complexidade dos problemas· morais e materiais
inerentes à vida .oderna alargou o poder de ação do Estado.
obrigando-o cJ intervir mais diretlll/Jente COIDO óri!ão de coordenação e
direção nos setores da atividade econômica e social" (Getúlio
Vargas)

-. Nesta época surge umasérie imensa de decretos-lei que mostramuma
intervenÇãocrescente do Estado nas relações Capital/Trabalho e na iniciativa
privada; na Lei de sindicalização, por exemplo, nota-se claramente a
interferência: "terá o Ministério (•.• ) junto aos sindicatos. às federações e
confederações, delegados coma finalidade de assistir às assembléias gerais e
a obrigação de ( •.• ) examinarema situação financeira dessas orsentaacõee",
Abre-se espaço vital para a constituicão de burocracia sindical e sua legião
de pelegos.
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Até 1930 as preocupações com o setor industrial frente
à economia nacional, eram restritas e esporádicas. A Industria,
de uma forma ou outra, crescia em atendimento às necessidades
regionais e mantinha o treinamento de sua mão-de-obra sob
parâmetros de relação pessoal - as competências eram repassadas
através de relações entre os pr6prios operários. Não se notavam
bruscas mudan~as nos hábitos e costumes sociais; era um
desenvolvimento particularizado e em funQão exclusiva de esforços
"caseiros" - as industriaa,' caracterizadas como incipientes em
relação a um processo de larga escala, mantinham-se sob um
enfoque descentralizante e em atendimento quase que exclusivo ao

(consUDlOloCal, ou ao máximo regional. Este exemplo sedimenta uma
situação:,a necessidade externa de manter o Brasil como provedor
de màtéria~prima e todo o seu movimento interno é voltado a este
empenho, em todos os niveis de compreensão da questão. A partir
dos anos 30, introduz a efetiva dependência aos mercados externos
e coneeaüent.e necessidade de absorção, pelo setor Industrial
local, a técnicas que permitam maior exploração de seus recursos
e resultem em maior produtividade. ao

No campo' político, esta década é marcada por vários
embates de extrema eSQuerda e direita e que trazem ao pais,
mudan~as em todos os setores da vida nacional. Este processo tem

..

como pano de fundo a manutenção de uma Ordem que disponha ao pais
os mesmos caminhos supostamente percorridos em regiees mais

ao Provavelmente a forte dependência da economia brasileira, até os anoa
50, sobre a monocultura do café constitui-se como fator dete~inante para a
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industrializadas do mundo, concebidas como sociedades

desenvolvidas - de sucesso. "A cultura industrializante passa a

dirigir e. reorientar a vida do brasileiro comum; o capital

estrangeiro impõe formas de trabalho e adentra o seio da familia

através do rádio. em sua sala de estar. comunicando os mais novos

"sonhos" do modernismo. No campo de desenvolvimento tecnológico.

paralelo às necessidades Que se instalam e para atender demandas

de modernização na área de pesquisa e desenvolvimento cientifico,

cria-sé em SP (1931) o Instituto de Pesquisas Tecnol6gicas." Em

1934. a Universidade de São Paulo (USP) pelas mãos de Armandode

Sales, atende à política do Estado na esfera da educacãc com

"exigências" de instalação de um moderno parque irídustrial. E

sancionada a Lei de Segurança Nacional para "resolver" o que é

melhor aos anseios dopais e do povo (pais e povo ganham

conotações diferentes e abstratas). D1

A repercussão desta ideologia desenvolvimentista é

sentida diretamente em alguns centros urbanos.""A partir de 1938.

ocorre novo surto de industrialização e desembarcam nas estações

ferroviárias das grandes capi tais, levas de nortistas e

nordestinos, que afugentados pelas sêcas no Norte-Nordeste do

conformaQão de um ambiente sem identidade própria e onde modelos
"estrangeiros" entram semqualquer contestação macro-social.

151 A guerra colocava o regime em situação incânoda. Ideologicamente. o
Estado Novo achava-se muito mais pr6ximo do fascismo italiano do que dos
regimes liberais. O Ministério se dividia: enquanto Osvaldo
Aranha(Rel.Exteriores) era favorâvel aos americanos, Góis Monteiro(Guerra) e
Francisco Campos(Juatiça) pendiam para os alemães. Setores ligados ao
Ministério da Guerra preferiam armamentoalemão e estavam descontentes como
bloqueio da Marinha inglesa no Atl&ntico, que impedia o envio de armas
germ8nicas ao Brasil. Em 1938, os produtos americanos"constitulam 24,2% do
total das importações brasileiras; e os alemães 25%
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Pais buscam'emprego. A esperan~a por melhores condi~ões de vida é

o chamariz das metrópoles. No Distrito Federal coment e.-ee que "o

Cristo, no alto do Corcovado e de braços abertos, vive bancando o

guarda de trânsito. a fechar o sinal para impedira entrada de

novos nordestinos"; é o boomda indústria da construção civil.

Uma repercussão imediata na urbanizaQão é a

verticalizat;ão dos centros e horizontalizaQão de bairros que se

constituem como cidades periféricas às áreas industriais. "São

Paulo não pode parar: um prédio a cada duas horas". Em 1939
chegam na capital de São Paulo 89.651 nortistas e nordestinos que

já conta com cerca de 30.000 veiculos a motor e uíne série de

problemas de infra-estrutura de apoio. Em 1941, tem-se São Paulo

comomaior parque industrial da América Latina com cerca de 4.000
fábricas. 152 - 63

Os hábitos sociais das grandes capitais são alterados e

norteados por visões de "modernismo"• aos moldes europeus e

americanos (Paris e Hollywood) nas salas de exibição da

Cinelândia. o filme Extase com Heddy Lammartraz o primeiro nu do

cinema americano. Os padrões morais na sociedade brasileira

sofrem rápida transformação. Para "controlar o pais", chega o

62 Em1938a literatura de Graclliano Ramoscomovea intelectualidade
urbana coma descrição realista e crua de uma famllia pobre na aridez do
Nordeste- emVidas Sec8.a"E andavampara o Sul, metidos naquele sonho [... ]
Chegariama umaterra desconhecidae civilizada, ficariam presos nelas. E o
sertão continuaria a mandargente para lá."

aa NossoSêculo-1930/45(S.P.:AbrilCultural,1980) p. 93
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império da Censura através do DIPno Estado-Novo de Vargas.
(Departamento de Imprensa e Propaganda / 1939).'

"Polir a inteligência e temperar o caráter do cidadKo é
o primeiro dever do Estado" (Getúlio Vargas)

"E possivel hoje, (...] transformar a tranqüila opinião
pública do século ,passado em um estado de del1rio ou de
alucinação coletiva, mediante os instrumentos de propagação, de
intens1-ficação e de contágio das emoções, tornadas poss1veis
precisament~ graças'ao progresso que noEsdeu a imprensa de grande
tiragem, a radiodifusão, o cinema, os recentes processos de
comunicação" (Francisco Campos ideólogo do Estado-Novo e

;;
Ministro da Justiça)

3.8 Operlodo de Brasil após 11 Guerra ....implicações no processo

Para o Estado-Novo, o principal entrave para uma
indústria nacional estava na siderurgia (Relatório Cooke). Desta
forma, por arranjos pollticos feitos durante a 11 Guerra, tem-se
um empréstimo americano para construir a Usina de Volta Redonda
(CSN). Edgar Carone comenta sobre Percival Farquhar, um dos
proprietários de ,siderurgia em Minas Gerais: "capitalista

americano que dominava as maiores e melhores jazidas de Minas

Gerais, atravds de oonceeeõee que começamem 1920" M

&4 Carone, Edgar(1976),O estado-novo 1937-1945(lAed.; Rio: DifeI) p. 171
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Em .31 de Agosto de 1942 o Brasil declara guerra à

Alemanha e à Itália. Os Estados Unidos constroem uma base aérea
.emNatal(RN); em Janeiro de 1943, Roosevelt desembarca em Natal e
mantém um encontro com Vargas onde sugere que o Brasil fosse um
dos membros fundadores das "NaQões Unidas". O Brasil recebe
armamentos· militares americanos e em troca manda 25.000 homens
para combate na Itália. Está se consolidando a "ajuda reciproca"
entré Brasil e EUA. 66

A influência ideológica do Estado americano no Brasil
se faz sobre formas diretas, também: desde 1823, a· Doutrina
Monroe estabelecia que os EUA deveriam "proteger" o.>hemisfério
ocidental contra a expansão dos impérios europeus. Na 8a
Conferência PANAMERICANA. realizada em Lima em 1939, os enviados
americanos chegaram com uma idéia fixa: desencadear uma ofensiva
moral. econômica e cultural sobre o continente, assegurando ricos
mercados e eliminando do horizonte rivais europeus. Para o Brasil
atenções especiais estão dirigidas: empréstimos para saldar sua
divida externa com ingleses e franceses e, 50 milhões de.dólares
em mercador ias made in USA. 68

Em troca, empresários americanos teriam facilitada a
sua participação no desenvolvimento brasileiro; neste momento é

66 "Comoestamos em guerra, nossa cooperação com os Estados Unidos deve
ser completa. Continuaremos a ceder tudo o que os Estados Unidos julgarem útil
[ ••• ] como cooperação do Brasil" Discurso de Vargas no encontro com Roosevelt
emNatal(RN) em 1943.
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oficializada a "entrada" da cultura industrializante americana

neste pais. Desta forma, o Brasil se insere nos padrões de

produção em larga escala, visualizados nos modelos americanos de

administração. 67

As vésperas da I I Guerra, os alemães compravam café

brasileiro e pagavam com "marcos de compensação" que por sua vez

davain direito à compra de qualquer produto alemão; o Brasil

trocava estas divisas com 'qualquer pais que quisesse comprar

produtos alemães e assim, mantinha eqilidistância do controle de

moeda que faziam os EUAe Inglaterra. as

</
Após 11 Guerra e nos primeiros anos da década de 60, o

Brasil atravessa umperlodo de forte crescimento, vislumbrando-se

um cenário inédito o American Way of Life na terra do

G8 Norádio era anunciada, pelo somde trombetas, Umanova voz destinada
a marcar época no radiojornalismo: a do "Repórter Esso". Noticiava o
invenclvel poderio da Américae sua emergência comolider de mundolivre onde
o heroao dos Aliados e os sabonetes das estrela0 se flUldiamnumasó imagem
democrllticae reconfortante; umbanho de civilização americana. .

67 Nesta politicacle boa vizinhança (Braoi1-RUA),há uma intensificação
das relações culturais entre os dois paises, concessão de bolsas de estudo
para brasileiros e o comércioé ativado emgrande escala.

as "As importações deviam ser substituidas pela produção interna.
IndOstrias de maior importância, como as de cimento, ferro e siderurgia,
tiveram grande impulso. A produção de aço foi grandemente influenciada pela
inauguração da usina estatal de Volta Redonda"Vide: Baer, Werner (1966),A
industrialização e o desenvolvimento econômico do
Brasil(6~d.;Rio:Ed.FGV,1985)pp.36-9
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"jeitinho"; e o movimento industrial ganha novas dimensees de

importância ao cenário social, politico e econômico: 69

Produto Real
Agricultura
Indústria
Comércio

(1945)
101
137
124

(1947)
112
167
145

Fonte: Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para Desenvolvimento
Econômico - Relatório Geral, Rio de Janeiro, Brasil, 1954,
tomo 1, p. 43

"Já não S0lJ10S UlI1 pais esaluslveaente agrário
eS/JJagadopelo peso das aquisições de produtos industriais no
exterior" (Getúlio Vargas, 1936)

Os surtos de desenvolvimento econÔmicobrasileiro podem

ser sintetizados por estes pontos: a face econômica do Brasil

tinha mudado na crise de 1929 - a maior jâ vivida pelo mundo

capitalista; em 30, com avanços e recuos a indústria· ganha uma

nova configuração e, voltada para o mercado interno, passa a ser

o "eixo dinâmico" da economia nacional; a partir de 33, sobrevém

uma recuperação econômica e a ação do Estado.prepara as bases a

uma nova expansão da economia - o personagem central passa a ser

a Indústria Brasileira.

88 "O mundo conheceu a América através do cinema, e para muitos a América
foi apenas o cinema. Uma sala escura dedicada A narração de um longo sonho,
onde o cow-boy, o mocinho, o cidadão honesto e a moça pobre sempre venciam o
1ndio, o bandido, o desonesto e a moça rica. HOllywoód criou esta América,
onde o bem derrotava o mal, o amor se realizava e as pessoas de vida pequena
sonhavam com a grande vida." IN Nosso Século-1930/45(S.P.:Abrll Cultural,1980)p. 243 .



152

A taxa media de crescimento no Brasil entre 1933-39
atinge 11,2% ao ano. Expandem-se com maior rapidez as indústrias
básicas, metalurgia. mecânica, cimento e papel. Acelera-se a
substituiQão de importações nos setores básicos:. em 1937 a
industria de cimento atende 90% do consumo. a de ferro gusa 99%,
a de a90 em lingotes a 75% A taxa média de crescimento em São
Paulo, no mesmo per10do é de 14%; no ramos metalúrgico (24%), no
de material de transporte (39%) e no qu1mico-farmacêutico (30%) o
crescimento é acentuado. O, censo industrial de 1940 mostra o
indice de 41% para a indústria "paulista", em relaQão ao total do
valor adicionado do pais.

o governo age em todas as frentes; um dos fatores mais
empregados· para impulsionar o setor secundário da economia tem
sido o movimento de subsidios oficiais. Esta "oper-ação" (similar
à ocorrida na industrializaQão da Rússia - vide Capitulo 2) ao
mesmo tempo em que procura incentivar a ala de empresários,
promove um sentido de ação do governo sob padrões paternalistas;
esta atitude tem repercussões em todos os campos de atividade da
àociedade.

No que diz respeito ao âmbito de ideologia
administrativa, modela a relação dirigente/subordinado a uma
forma distante de relação do trabalhador com seu objeto de
trabalho; limita a r-eIacão a um único fator "o econômico" e, no
caso brasileiro, reduz a contestação dos individuos com uma
sublimação a heróis nacionais - isto pode explicar o porque de
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termos .tão baixo indice de· "movimentos cOntestatórios" ao
processo lndustrializante, em relação a outros palses. A
ideologia colonizante atua diretamente sobre este contexto
social; padrões de cidadania, .tal qual visto nos paises
analisados de Hemisfério Norte, nunca tiveram um espaço de
penetração no cenário brasileiro.

Na prática destes subsidios governamentais, tem-se por
exemplo um respaldo histórico amplo: para atender necessidades de
financiamento a médio e longo prazos na compra de máquinas· e
equipamen'tos industriais é criada em 1937 a Carteira de Crédito
Agrlcola e Industrial (CREAI) no Banco do Brasil. Na década de
30, a preocupação com as questões estruturais da industrialização
estava a nivel de funcionários do Estado (técnicos). Os
empresários, somente tinham em mente o atendimento de suas
necessidades imediatas; não têm a visão histórica do momento como
atores principais.

Pelo lado do Estado, Vargas via no fortalecimento de
uma burocracia em volta da presidência a meta politica a ser
alcançada; afinal, desde a República Velha, tinha-se como
"necessidade" à modernização do aparelho de Estado, via:
centralização, para poder atender à emergente necessidade de
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desenvolvimento industrial e poder atingir o nlvel alcançado
pelas grandes potências mundiais. 80

Vargas trabalhava a questão politica nacional de
crescimento econômico com base no impacto ilusório que este
trazia em seu bojo: o aspecto de superávit da balança comercial
brasileira durante a II Guerra e nos primeiros anos de pós-
guerra. 81

Luis Simões Lopes (1938), o paladino da reforma
administrativa, acena com a necessidade de introdução de um
sistema de mérito e de exames competitivos no setor público, para
combater as velhas e arcaicas formas de seleção de pessoal pelo
sistema de "clientelismo polltico" e, assim, Vargas alcança seu

ao Preocupado em garantira aplicação de uma politica industrial que
permitisse a auto-suficiência do Brasil, Vargas oferece todas as condições
posslveis aos empresários: chega ao cúmulo de permitir uma situação de
monopólioà Klabin no ramode papel e celulose, segundoWarrenDean. IN Nosso
Século-1S30/45(S.P.:Abril CUltural,1980) p. 284

81 "Durante a maior parte desse perlodo o Brasil foi deficitário nas suas
relaçÕes comos Estados Unidos. Comoas moedaseuropéias eram inconverslveis
logo depois da guerra, grande parte das reservas brasileiras são podia ser
utilizada para cobrir o crescente déficit comos Estados Unidos. As divisas
possuídas pelo Brasil, ao fim do primeiro trimestre de 1947, foram estimadas
em US$673 milhões. Desse total, o equivalente a US$354 milhões era
representado por ouro e US$262milhões por libras esterlinas, sendo o restante
constituldo por dólares e moedas européias. No entanto, o saldo em libras
estava bloqueado; totalmente congelado estava tambémo saldo com a França,
devido a um acordo que estipulava não poder ser feito nenhumsaque para
conversão até que o saldo brasileiro alcançasse o equivalente a US$44,3
milhões; soma desconhecida estava tambémimobilizada por um acordo com a
Bélgica; finalmente, a lei brasileira exigia que US$275milhões ficassem
retidos comolastro da moedade circulação interna. Levando-seemconta todos
esses fatores, estima-se que, em lugar de US$675milhões, o Brasil contava, no
máximo, como valores liquidos em moeda estrangeira, com US$91,7 milhões,
montante que se reduziu ainda mais no segundo trimestre de 1947." Baer-, Werner
(1966),A industrialização e o desen-volvimento econômico . do
Brasil(6,Aed.;Rio:Ed.FGV,1985)pp. 40-1
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intuito junto ao funcionalismo. SimõeB~como presidente do DASP

(Departamento de Administração do Serviço Público) ~ tenta

modernizar a estrutura administrativa do Estado.

o avan~o do desenvolvimento industrial tem seus pontos

de estransulamento: em 1944 o maior de todos é o sistema de

transportes, montado para atender a velha economia agro-

exportadora. Umarede ferroviária com escassas ligações entre os

subsistemas regionais em que,se formara~ a navegação de cabotagem

não tem expressão e as rodovias (277.000 Km) em 1943 não são

pavimentadas em sua grande maioria - no Brasil haviam 190.000

veiculos nesta época, sendo quase 70.000 de caminhõés. "Nós que

constitu1mos uma certa elite, temos que instruir o povo"

(Francisco Matarazzo Sobrinho - 1951). Ainda no campo político,

temos com Dutra um alinhamento total à politica de

desenvolvimentismo americano: os principios liberais do lalssez-

falre, i.é., abstenc;ão do Estado em relação aos controles sobre a

economia. Mas, na versão brasileira. com a prática do ministro da

fazenda de Dutra (1946-50), temos um periodo de estagnação na

indúst~ia nacional. Segundo Correia e Castro. "o Brasil deve

continuar sendo um pais essencialmente exportador de produtos
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primérios'e importador de produtos industrializados - esta é uma

caracterlstica da economia latino-americana". 62

Esta polltica teve como conseqitêncla direta o

esgotamento de nossas divisas (US$708em 45 para US$92milhões em

47) e era defendida por teóricos como Eugênio Gudin. Surge um

industrial (Roberto Simonsen defendia uma industrialização

acelerada) que lidera um movimento para que se faça um

"planejamento" da nossa economia, dentro de preceitos da escola
\

americana. Na política de substituição de importações, a

indústria automobilistica foi a mais significativa e importante e

suas repercussões, em termos de valor bruto adicionadó;' foi maior

do que qualquer outra indústria e desempenha papel de grande

relevância na expansão do setor industrial a partir de 1957.

Também acompanha este desempenho a indústria quimica,

especialmente em derivados de petróleo. o padrão seguido. pela

industrialização brasileira aproxima-se bastante do que o estudo

das Nações Unidas classifica de normal; i.é., uma composição

82 Depois do Marechal Hermesda Fonseca, o general Dutra foi o presidente
sobre o qual mais se contaram piadas; quando o presidente Trumanesteve no
BrasU, ao apertarem-se as mãos "Howdo you do, Dutra" ao que este respondeu
"Howtru you tru, Truman"; em outra ocasião. Sebastião Neri conta: "umamigo
de JÀ1trafoi eleito deputado federal. Convidadopara um banquete oficial no
Itamarati. comcasaca econdecora9ões, o tal amigo sentiu-se emapuros; casaca
podia mandar fazer mas condecorações não as tinha. Foi ao Marechal e Dutra,
bom amigo, mandouescolher. Quando entrou no ltamarati, virou a vedete da
noite; ostentava, garboso, uma cruz su4stica e imensa águia nazista. Eram
recordações da época em que Dutra flertava comos alemães. IN Nosso Século-
1945/60(S.P.:Abril Cultural.1980)p. 29
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setorial da indústria, adequada à renda per cap1ta, à população e

ao grau de industrialização. .83

Visto por Werner Baer, a macLca industrialização no

Brasil deu-se após a 11 Grande Guerra (década de 50) e por uma

única circunstância: as dificuldades encontradas para o

equil1brio da balança de pagamentos e a situação de crescimento

rápido da divida externa - a indústria nacional seria a única

forma 'saudável de contornar este problema. Por outro lado, o

empenho pela substituição das importações (meta de governos após

Estado Novo) trouxe ao Brasil uma renda concentrada e as novas

indústrias não criaram empregos suficientes para 'a- população

urbana em expansão. 84

"Nosanos 50, porém, Já se pode 1dent1ficar UIlIlJ polftica
ex;pllcita adotada com o obJetivo de acelerara industrialização do
PaIs. Seus principais instrUl/Jentos foram: Ul/JéJtarifa aduane1ra
efetivamente protecionista, [ ... ] favores cambiais e financeiros ao
c~ital estr~eiro [••• ); financiamento ofic1al à indústria de ~se
[•.• ); maior participação do pr6prio Governo na indústria como
empresário." B6

ea Baer, Werner (1966),A industrialização e o desenvol-vimento econômico
do Brasil(6.aed.jRio:Ed.FGV,1985)p. 124

64 "A seqüência estilizada de mudanças estruturais que caracterizou a
história industrial do Brasil é, na verdade, comuma numerosos palses em
desenvolvimento. Inicialmente, a produção do setor encontra-se fortemente em
bens de consumon!o-duráveis e emuns poucos bens intermediários. Como tempo,
tendem a pesar mais na estrutura industrial os ramos qüe fornecem matérias-
primas e partes anteriormente importadas para a produção interna de bens de
consumoduráveis e de capital. Posteriormente, o dinamismoindustrial tende a
apoiar-se na produção destes últimos bens. [ ... ] a produção de bens de capital
iniciou-se relativamente tarde na economia brasileira ( ... ] aumentou a uma
taxa muito r~pida durante a década de 30 e, mais uma vez, na de 50 e nos
primeiros anos de 70." Suzigan, Wilson (1978), Indústria: politica,
instituições e desenvolvimento(1aed.;Rio:IPEA/INPES- Monografia nQ28)p. 318-9

86 Ibid p. 47
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3.9 O fim da era Vargas e surgimento do "Brasil Novo"

Em 24 de Agosto de 1954: Getúlio está morto e o pais em
plena crise. Termina a era Vargas. E empossado Café Filho que
escolhe Eugênio Gudin como ministro da fazenda (dizia-se que
representava a Bond and Share), adepto de um liberalismo
monetarista e antiestatizante; promove enfim uma pol1tica de
abertura ao capital estrangeiro:

'~través dela, reconheoie-ee às empresasestrangeiras
interessadas eJ/loperar no Brasil a concessãode favores caJllbiais
para transferir de seus pals8s de origem maquinários indllstriais
depreciados C01/10 S8 fosseJJJ 8qrzipamentos novos, embora Já
funcionassem aqui indústrias nacionais similares" (Plinio de A.Ramos) ee {;

Em 1955 comeQa a guerra pela sucessão presidencial com
Juscelino Kubitschek·de Oliveira, tendo dois lemas de oampanha -
"50 anos em 5" e "Energia e Transportes". Sob o comando do "Pacto
de Unidade Intersindical", o movimento operário de São Paulo
realiza aquela que será. a maior greve geral até então; dela
participaram cerca de 1 milhão de trabalhadores. E o governo de
Café Filho que procura contornar a crise institucional e polltica
que Vargas deixara; em janeiro de 55 uma ohapa orientada pelo PCB
vence as eleições para o Sindicato dos Metalú~gioos de S.Paulo e
no Sindic~to dos Motoristas de Santos: o Ministério do Trabalho
anula as eleições. ·Para aliviar a tensão entre industriais,
nomeia para o lugar de Gudin um banqueiro paulista - José Maria
Whitaker. E para liberar o capital estrangeiro, a instrução 113

se Skidmore, Thomas(1975),BrasU: de Getúlio a Castelo (4a ed. ;Rio:Paz eTerra,1979)pp. 199-200



159

da SUMOC. nos Cltimos meses de seu governo provisório. Metas
propostas:

"Indllstrializar aceleradaJ11enteo pais; transferir do
e~erior Pdra o nosso território as bases do desenvolvimento
eutônoao: fazer da indústria //ldnufatureira a centro dinâllJico das
atividades econÔll1icasnacionais - isto resUlDiao meu prop6sito, a
//linha opção"87

Em 1956, a euforia toma conta do Brasil. De Norte a
Sul. clama-se por progresso; e Juscelino promete tudo a todos -
uma ponte entre o velho e o novo Brasil. O grande apelo de JK foi
o otimismo desenvolvimeptista gerado pelo Plano de Metas (50 anos
em 5); uma ideologia muito particular, unindo o povo em torno de
uma mesma bandeira, segundo L. C. Bresser Pereira. ~/- 69

Neste momento, ousa-se "duvidar" da vocação agricola do
pais; era uma proposta essencialmente industrializante através de
um desenvolvimento planejado com pressuposta elevação do nivel de
vida da população pela geração de oportunidades de emprego. 70

87 Kubitschek, Juscelino(1978),Meu caminhopara Brasilia-cinquenta anos em
cinco(Laed.;Rio:Bloch Ed.)p. 19

88 E ummestre emhabilidade politica; para os militares revoltosos. a
anistia; para a oposição, barganha; para os estudantes em greve, diálogo em
vez de repressão; para os americanistas de Gudin, o mercadobrasileiro; para o
partido comunista liberdade de ação.

68 A base do Plano de Metas consistia-se em30 itens; em resumo',dotar o
Brasil de indústrias de, base e de bens de consumoduráveis (automóveis). O
pro~ama sô fracassou nas áreas de educação da agricultura. "Os capitais
estrangeiros s&> bem-vindos ao Brasil, e a melhor maneira de combater o
comunismoseria enfrentar a miséria com prosperidade, .e não com repressão to •

Comentáriode JK emumade suas visitas ao EUA.Ibid p. 20
70 E no governo de JK que 08 militares passama ocupar postos civis. Esta

é a forma de JK manter politica de boa vizinhança comos militares da nação.
Exemplos:Gen. Ernesto Geisel (CNP),Cel. Jarbas Passarinho (Petrobrás), Cel.
AmauriKruel (Chefe de Policia do Distrito Federal), etc.
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Para este desenvolvimento, o recurso ao capital
estrangeiro foi a alternativa vislumbrada como mais eficaz; entre
os anos de 55 e 61 entraram no pais US$2.180 milhões, centrados
na indústria automobil1stica, na construção de estradas, em
geração de energia elétrica e na produção de aço. Já em 1952,
através de Vargas, introduziu-se uma proibição à importação de
auto-peças que estivessem sendo produzidas no mercado nacional e
isto, no governo de Juscelino, foi consolidado através do GElA
(Grupo·Executivo da Indústria Automobil~stica); o esforço inicial
de Vargas em expandir a indústria nacional tem em Juscelino um
aparente defensor. Com a Europa nos anos 50, em seu esforço de
reconstrução econômica e rápida, no pós-guerra, os (EUA desviam
sua atenção àqueles mercados; com isto, grupos europeus é que
inicialmente promovem a instalação de indústrias automobil1sticas
no Brasil; os europeus tinham grande preocupação frente à

expansão norte-americana. Assim é que chega ao mercado nacional o
capital alemão (Volkswagen), francês (Simca), e nacional com
tecnologia italiana (Romi-Isetta) e alemã (DKW~Vemag). De 1957 a
60 produziram-se 321.200 veiculos. 71

71 Cronologia do nosso automóvel: 1955 - Romhlsetta; 1956 - Rural
Willys; 1957 - o Jeep Willys, a Kombi (da Volskswagen) e o Candango (jeep da
Vemag); 1958 - o DKWBelcar e Vemaguet; 1959 - o Fusca 1200, o Dauphine, o FNM
JK, a SimcaChambord,· o Toyota Land-Cruiser, o DKW1000, a Amazonas
(precursora da Veraneio-mn; 1960 - o Simca Presidence e o Aero-Willys. A
participaçãó de mercado em 1960 era de: 48%da Volks, 26%da Willys, 16%da
Vemage 9%da Simca.
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No "boom" desenvolvimentista nasce Bras1lia no cerrado
goiano, lonse das grandes metrópoles (SP e Rio) 72. A nova
capital federal não poderia se isolar em ber-ço esplêndido e
constroem-se 13.169 Km. de rodovias federais, acompanhando.o
desenvolvimento automobilistico; a expansão da rede pavimentada
está por volta de 300%; seria a "posse" do interior, abandonado
desde a saga dos bandeirantes, sendo reconquistado pela
moderniza9ão. A nova capital era o simbolo concreto da euforia
desenvólvimentista: a industrialização frenética. o mercado
brasileiro é invadido pelas mais diversas "produções", pela
Intelligentsia e a Cultura de Massa: O Pato Donald, Seleções do
Readers Digest, Batman, Mickey, Almanaque de Shazam, Àlmanaque de
Vida Juvenil, Cinelândia (a estória dos heróis de Hollvwood), Roy
Rogere, Zorro, Superman, Manequim, O Gato Félix, O Reizinho, e a
famosa Ilusão. Em livros, "Best sellers" brasileiros foram
protagonizados por Jorge Amado, Erico Verissimo, Dinah Queirós e

Mário Palmério a partir da década de 50.

Esta década também promove, pela Universidade de São
Paulo; pensadores como Antônio Cândido e Florestan Fernandes; e
uma elite capaz de elaborar suas próprias teorias (as elites
militares pensam o Brasil), através da Escola Superior de Guerra,
com a obra mais influente e duradoura do Cel. Golbery do Couto e
Silva. (Planejamento Estratégico (1955) e Aspectos Geopolítioos

'12 A idéia de Braallia nasceu numcomlcio de JK: "EmJatal [ ••• ] ocorreu
um fato (. •. ] que iria tornar aquele comlcio hiatórico. 9••• ] um popular me
interpelou ( .•• [ se iria por emprática aquele diapositivo da Carta Magnaque
determina .a transferência da capital da República para o planalto soiano."
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do Brasil (1957). Dent;re muitas interpretações da História do

Brasil, aparece RaimundoFaoro com sua obra "Os Donos do Poder"

(1958) onde ci ta: "a prinoipal ooneeçüêncda oul tural do

prolongado domlnio do patronato no eetiementio burocrático é a

frustraçlio do apareoimento da genuina oul tiure brasileira". Em

forte corrente "nacionalista", Werneck Sodrê (considerado

marxista) declara em entrevista a "O Cruzeiro" : "13 - 74

"Sou contra a importação de livros estrangeiros porque a
leitura deles, pelos autores nacionais, J.mpedeo desenvolvimento de
W'llaliteratura autóctone". 76

A era JK deixa uma divida externa de US$2.000 milhões.

o esforço desenvolvimentlsta deste periodo gerou um'panorama de

inflação e crise econômica; a instrução 113 da SUMOC,aprovada

ainda na gestão Café Filho, foi amplamente utilizada no governo

seguinte, para a importação de tecnologia e maquinário pelas

empresas estrangeiras sediadas no pais, com isenção de impostos

(este subsidio era vedado às similares nacionais). Abria-se assim

a era dos capitais associados. No plano politico, um candidato ã

Kubitschek, Juecelino( 1976) ,Meu caminho par:-a Brasnia a escalada
politlca(laed.;R1o:Bloch Ed.)p. 368

73 Um 11vro importante da época é "Formação Econômica do Brasil", de
Celso FUrtado, onde cita. um esquema teórico dualista pela divisão da economia
em dôis aetorea difer:-e-ntes:um, dinâmico, industrial e moderno; outro,
estagnado rural e atrasado. Segundo este esquema, o sub-desenvolvimento seria
uma formação econômica-social especifica, marcada pela dependência dos países
periféricos em rela9ão aos palses no centro do sistema capitalista. Uma
concepção stalinista da história, vista como sucessão mecânica de etapas a
serem vencidas.

74 IN Nosso Sêcu!o-1945/60(S.P.:Abril Cultural,1980) p. 267
7D O Cruzeiro - RJ, 29/1l/1958 p. 14
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campanha presidencial de 1960, Mal. Lott, resumia o pensamento da
classe média brasileira: 78

"Onecionel iemo , para mim, é umaatitude de defesa, de
vigorosa, contdnusda, intransigente defesa de todos os valores
nacionais em perigo, ou porque grupos econômioos estrangeiros
intenteJIJ a exploração de riquezas brasileiras e111detrimento dos
nossos legitimos interesses, ou porque correntes de pensamento
estrangeiro pretendam atingir a nossas prerrogativas pollticas e
culturais." .,.,

Em 1961, alguns empresários bancam uma idéia elaborada
quando"Jânio era presidente - o Instituto de Pesquisas e Estudos
Sociais (IPES); a entidade definia-se como agremia9ão apartidária
e finalidades exclusivamente educacionais, voltadas para o
problema brasileiro. Contudo, agrupou-se a ela a nata da classe
empresarial e seus aliados no exército. empenhados em articular
um programa de a9ão alternativo para a sociedade brasileira e seu
objetivo explicito constava de uma defesa da livre iniciativa e
da economia de mercado, nos parâmetros de um capitalismo moderno.
o IPES abrigava então a geração mais nova da classe dominante -
formada em universidades estrangeiras intitulava-se como
"tecno-empresários"; com o firme propósito de imprimir novos
rumos de gestão do Estado, aproveitam as oportunidades de
investimento que surgiam no mercado internacional para ampliar

78 Os capitais associados era uma forma encontrada pela ind\lstria
nacional para fazer frente às suas necessidades de crescimento: ou se
"associava" a indústrias estrangeiras, complenos direitos e subsídios para
crescimento, ou afundava na crise econ&11caque se instalava rapidamente ao
mercado nacionalista. Comrelação a este nacionalismo, Jango em discurso
público, em 1962, expressava seu sentimento sobre a causa: "Nos próximos 5
anos devemos alcançar o estágio de um pais que se apóia em sua própria
indOstria para crescer. A partir desse momento,a ajuda externa já não será
essencial para nós. E comesta ampla visão que gostariamoa de considerar a
colaboração da Alianc;apara o Progresso". .

T7 NossoSéculo-1960/80(S.P.:Abril Cultural,1980)p.3
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seu pr6prio patrimônio - como bandeiras, o anti-comunismo, o
combate ao populismo e a qual~uer radicalização do próprio
governo.

Em 1963, o Ipes contava em suas fileiras com cerca de
500 pessoas "influentes" (70% da liderança da FIESP), tendo ação
entre as Forças Armadas, o Congresso, a Igreja, partidos
po11ticos, eto. Na sede do Rio, havia um órgão onde se reuniam
diariamente grandes empresários e militares; só no Rio, segundo o
historiador Renê Dreifu88, mantinha cerca de 3000 telefones sob
vigilância e um dossiê de 400.000 pessoas fichadas (o diretor do
órgão no Rio - Gen. Golbery do Couto e Silva). Fo~ uma ação
ideol6gica, além de organizatória, realizada com sucesso entre as
camadas empresariais e sustentada financeiramente pelos pr6prios
empresários que mantinham um contrato com duas conhecidas
agências de publicidade, que ao simular para efeito fiscal uma
propaganda, emitiam um recibo de "prestação' de serviços" aos
colaboradores. '7B

"O IPES não teria tido o papel de relevância nas
articulaçÕes que resultlU'aJIlno levante de 64 se nllo estivesse
profundSllJenteentrosado com os militares da Escola Superior de
Guerra." "18

"ia Quadro de lpesianos paulistas e cariocas: Gastão Eduardo Bueno
Vidigal, Gaatão Mesquita.Filho, José Ermirio de MoraesFilho, TheodoroQuartim
Barbosa, Heinning Boilessen, Felipe Arno, Fuad Lutfala, Geraldo Alonso, Rafael
Noschese, Paul Norton Albright, Luiz DumontVillares, Nicolai Filizzola, Luis
Simõeswpes, David Beatty III. O IPESreuniu tambémumsignificativo grupo de
economistas, jornalistas e intelectuais; dentre estes, destaque-se Hélio
Beltrão, Delfim Neto, Roberto Campos,Mário Henrique Simonsen, Gamae Silva e
Miguel Reale (Lista extralda do livro 1964: A conquista do Estado de
R.Dreifuss.(Qp.Cit)

?8 N0880 Século-1960/80(S.P.:Abril Cultural,1980)p. 33
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>·No âmbito sócio-politico, ôurgem organismos

..intersindicais": a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT),

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI) e o

Pacto de Unidade e Ação (PUA); este último, reunia os maritimos,

ferroviários, estivadores e aeroviários. No meio rural, as Ligas

Camponesas declaram, através de seu liderFranciscoJulião, que

"a burguesia nacional é vacilante e com tendência a compromissos

com o imperial ismo" a LC, como agrerqiação radical de

trabalhadores rurais, sobressai-se em 1962 como fenômeno

nacional. No âmbito estudantil. várias or-gen í aacõee civis surgem

e conformam a União Nacional dos Estudantes· (UNE): UME, UEE,

AMES,AP (formada a partir da Juventude Universitária~~/Católica) e

UBES. Em 1962, durante o 25.0 Congresso Nacional da UNE, os

estudantes prendem manifestantes que atiravam no Hotel

Quitandinha e jogavam bombas de gás lacrimogêneo: na delegacia,

estes confessam pertencerem ao Ipes, ao MAC(Movimento de Ação

Anticomunista) e ao FJD (Frente da Juventude Democrática); no ano

seguinte, é eleito para presidente da UNEo estudante José Serra

com uma palavra-de-ordem: A Hora é de A~ão.

Este foi o periodo considerado mais politizado da

atividade estudantil e coincidiu com ..um dos mais agi tieâoe na

História do Brasil". O discurso da UNEcontém pedidos de reforma

universitária, expropriação das grandes empresas estrangeiras,
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moratOria,da divida externa e, construção de uma sociedade mais
justa. 80

Em 30 de Março de 1964, o Presidente do Brasil João
Goulart faz seu último discurso à nação e na manhã seguinte,
inicia-se um novo periodo do Estado Brasileiro; neste discurso,
Jango alertou para o caráter cristão de seu programa de reformas
e alertou aos

"iludidos de boa fé que [estav8.DJsendo /IlanipuladosporJ
"grupos de pressão que hoJe controlam facçõespolfticas, agências de

publicidade e 6rgãos de cúpula das classes eJIlpresar1a1s[ ••• J o
presidente não vacilará instante sequer na execuçãode todas as le1s
e todos os decretos". 81

:/

Neste momento, onze horas da noite, os generais em
Minas preparam a tropa para avançar. Era o inicio da Revolução de
64 e o triunfo da classe .industrial: o poder do Estado em estado
de poder total. Um segmento social que emerge e encontra seu
espaço dominante pela junção de interesses e principios,
compatibilizando industriais, militares e aderidos na sociedade
dos mais diversos naipes. Na força deste modelo politico, imposto
em grande parte por militares, tem-se a imposição de uma situação
onde predomina uma ideologia de uso da autoridade sob forma
absoluta; assim como os militares, que sofreram forte influência
ideológica em passado mais distante da Missão Francesa e durante
a segunda guerra - dos americanos - ao empresariado brasileiro
também acorre a mesma influência. Está consagrada, pela força, a

80 Memorex, Elementos para uma histOria da UNE{São Paulo: Ed.Guaraná-USP
DeR Livre, s/data)

81 Nosso Século-1960/BO(S.P.:Abril Cultural,1980)p. 69
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predominância ideológica estrangeira sobre nossas questões

internas

empresariais

"orientação e

Novo".

politicas, econômicas, sociais, culturais e

a administração geral do Brasil sob uma

comando" de funcionários do governo. O "Brasil

As repercussões desta ação são sentidas em todos os

campos de movimentação da sociedade brasileira. Contudo, não há

sentido, neste estudo, em se enumerar os seus efeitos; mas é

importante salientar que a partir deste perl("'1do,no que se refere

ao campode trabalho e especificamente às ideologias inerentes,

ocorrem mudanças significativas no deeenvoIv ímenbo. de novas

idéias. Para fins de delineamento, no tempo, pode-se inferir que

durante o governo Kubistchek acorre uma nova etapa ao processo de

industrialização brasileira e com reflexos amplos em toda a

sociedade; o periodo localizado entre fins deste governo e o de

Goulart é marcado por vários momentos de convulsão da ordem

estabelecida, comconflitos ideológicos, sooiais e politicos; e a

seguir, a tomada do poder, em rad~cal sentido,_ por alguns setoy;s

da sociedade brasileira.

Para fins de atendimento ao obde+Lvo deste trabalho,

escolheu-sé como momentode "passagem" o Governo de Kubistchek.

Para o entendimento-da gênese do processo de industrialização no

Brasil, as _raizes do pensamento empresarial e os primórdios de

seu processo ideológico, insere-se que o material analisado até

este perlodo da República ê significativo e substancioso para o
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entendimento de uma Ideologia Industrial posterior e de suas

nuances no processo mais amplo de transformação social, politica
e econômica.
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3.10 Resumo e considerações

o processo de Industrialização brasileira ocorreu, em
seus primórdios, dentro de um clima político de colônia; aspectos
de paternalismo exarcebado, concebidos por alguns proeminentes
defensores da industrialização, sob uma configuração Imperial de
Estado. O modelo industrializante no Brasil emerge sob o jugo de
idéias disponlveis a uma colônia. Evidencia-se que o processo
ideológico brasileiro não se desenvolveu sob forma autóctone e
ocorreu, isto sim, dentro de um paradigma coIonizante (idéias
balizadas nos interesses dos colonizadores). As repercussõea
deste modelo politico estavam presentes mesmO- após a
"independência", no inIcio do século XIX; a conformação polltica
e cultural brasileira é influenciada por ideologias existentes em
sociedades européias mais industrializadas e o ritmo de absorção
destas idéias passa a constituir-se uma "normalidade" na
sociedade brasileira, em seu modelo de industrializaf;ão e no
pensamento empresarial nascente. Isto explica, em parte, a
tendência quase que natural da sociedade . brasileira, em
referenciar seus padrões de crescimento aos de modelos de
desenvolvimento presentes nas sociedades do Hemisfério Norte.

o processo industrial brasileiro tem seu
desenvolvimento vinculado, por extenso perlodo de tempo, a ciclos
econOmicos regionais o caso do Norte-Nordeste. do Sul e
Sudeste, ligados aos ciclos da cana, da borracha e cacau, do
café, algodão e dos minérios nobres - incentivados por "centros
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de consumo" consolidados no exterior. Até meados do século XX, o
desenvolvimento econômico nacional conforma-se em uma estreita
dependência à expo~tação de matérias primas e importação de
produtos acabados.

o intercâmbio comercial estabelecido nestes principias,
sugere a "importação" de tendências e idéias de desenvolvimento
presentes àqueles mercados externos (isto ocorre a partir da
influência dos modelos de consumo do exterior). Não se pode negar
que estes mercados de consumo, instalados no exterior, tenham
influldo, ao longo do tempo, na conformação do processo
brasileiro de industrialização e, /-por extieneãó-; no seu
desenvolvimento pol1tico, cultural, ideológico e social. O
desenvolvimento industrial brasileiro é lento, se comparado ao
modelo inglês e americano; a sociedade brasileira não tinha
preocupações fomentadas em prol de uma constituição de mercados
de consumo interno. Para o atendimento de necessidades locais de
consumo há plena oferta de produtos importados e, com qualidade
superior aos de "eventuais" correlatos nacionais.

Antes da! Guerra Mundial, o Brasil mantinha sua
produção. de origem industrial, restrita a formas de produção
semi-artesanal e, até a década de 50 (o periodo pós-lI Guerra
Mundial). supre seu parque industrial nascente com máquinas e
equipamentos tidos como sucata nos ambientes industrializados de
Hemisfério Norte. Uma suposição inconteste é a de que há
concomitante -importação tecnol6gica de métodos e processos de
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produção e, suas inerentes formas de administração e gestão desta
produ~ão. E interessante notar que este mesmo processo de
abecz-cão tecnológica, em pa1ses do Hemisfério Norte, produziram
um desenvolvimento acelerado; na sociedade brasil~ira não se
reflete a mesma tendência. Um fato que aparentemente pode
justificar esta diferen~a é o fator de dependência, incutido no
plano cultural da sociedade brasileira pelo modelo colonizante.

Não se pode entender esta, hipótese como sendo uma
critica desfavorável ao modelo de desenvolvimento nacional; menos
ainda. como reflexo de um modelo imposto por sociedades mais
desenvolvidas. Há que se reconhecer os sentidos de límitaQão, da
sociedade brasileira. em lidar com estas questões dentro de um
campo ide.oI6gico·unidimensional - os sentidos de subserviência,
enraizados no imaginário social, e a visão de "melhores dias" sob
dependência de uma a~ão externa ao individuo (relação eu-outro).
Nota-se uma certa inexistência de ideologia industrial
"brasileira" e, com for-ca suficiente que permita a geração de
idéias próprias a este meio.

No campo do Trabalho, não houveram significativas
contesta~ões, por parte de trabalhadores, aos modelos, de
autoridade presentes a dirigentes. No Brasil, até o inicio deste
século. os movimentos reivindicatórios por melhores condições de
vida no trabalho foram, praticamente, inexistentes (se
referenciados aos similares da Inglaterra. ROssia e Estados
Unidos) .
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A partir da década de 20, começam a despontar
movimentos reivindicatórios esparsos (de âmbito trabalhista); os
poucos que ocorreram são influenciados por trabalhadores
"imigrantes" -os italianos foram os que mais se destacaram e,
somente começam a ganhar força e gerar sentimentos de união entre
os operários ,. a partir dos anos 30. o atendimento de
reivindicações trabalhistas começa a ocorrer durante o periodo de
Vargas. O ganho de força, ao movimento reivindicatório de
operários, ocorre a partir da própria figura central no governo.
Explica-se: a partir dos anos 30, Getúlio necessitava de apoio
pol1tico para combate às oligarquias rurais dominantes e sente,
nas fileiras de trabalhadores, a sustentação necess~ria a suas
aspirações pessoais de governante central. Os movimentos
reivindicatórios de operários alcançam algum êxito muito mais por
uma conjugação de interesses, do Estado, do que por ação de seus
militantes.

O perlodo de Vargas destaca-se, no plano pol1tico, pela
imagem de "luta" junto a um desenvolvimento econômico à. nação -
parametrado em um idealismo nacionalista. Contudo, a história nos
mostra que nem o nacionalismo "protetor", nem o sentido
desenvolvimentista embutido em suas ações teve "sucesso" em curto
prazo; não foi neste per10do que a sociedade brasileira alcanQou

. ..

seu "boom" industrial e econômico. Todavia, fol com Vargas que,
neste per1odo de 30 a 45, o Brasil consolidou uma infra-estrutura
de apoio à indústria nacional (produção de aço e metais em geral,
usinas hidroelétricas, melhoria do sistema rodoviário,
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ferroviário e portuário, estabilização cambial, etc.). Além da

coneagz-acãc de idéias de .:..proteção.. aos trabalhadores, o

movimento trabalhista ganha uma dimensão inédita no Brasil: a

formaQão de sindicatos patronais e de operários. Esta ideologia

industrial encerra idéias de manutenção da autoridade absoluta

aos dirigentes, comum paternalismo forte. Na conformação de uma

ideologia administrativa, que emerge a partir do periodo

Kubistchek, nota-se a forte influência deste "principio" nas

formas"e padrões de relação estabelecidas no Trabalho.

Coma morte de Vargas, em 1954, advémum longo período

de estagnaQão da indústria nacional, comparado ao .cr-eec íment.o

industrial do pós-guerra presenciado na Europa e Estados Unidos.

No imaginário social do segmento de empresários, percebem-se

significâncias voltados ao desenvolvimento industrial, balizados

no exemplo americano; o "american way of life", jâ difundido

antes da morte de Vargas, é percebJdo através de propaganda

subliminar dos padrões sociais e econômicos daquela sociedade.

Idéias de Organização, evidenciados na "campanha dos

pracinhas" na Europa (o contato com o eficiente exército dos

aliados), contaminam os empresários brasileiros; e a idealização

de "progresso" junto à sociedade brasileira, tem no segmento

empresarial seu maior defensor. Surge o sentimento positivista de

"Ordeme Progresso", com inscrição inclusive em nossa Bandeira

Nacional; há disposição de fixar no cenário brasileiro um parque

industrial eficiente e procede-se a uma virtual adesão a

principios de administração utilizados no mercado de trabalho



174

americano, com a implantação de uma infra-estrutura educacional

parametrada naqueles padrões de ensino - em São Paulo, surge na

década seguinte a Escola de AdministraQão da FGV, tendo parte de

seu corpo docente uma formação educacional na própria América do

Norte. O "american way of life" preconiza-se como a resultante

mais adequada aos brasileiros e a outras sociedades do Terceiro

Mundo- na ideologia industrial, um exemplo a ser seguido. 82

! oi

B2 Fisher, Tania H.D.(1984),O ensino da administração pública no Brasil -
os ideais de desenvolvimento e as dimensões da racionalidade(São Paulo, Tesede Doutorado: USP)
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CONCWSllO

Na compara9ão dos processos de industrialização. de
Hemisfério Norte e Brasil. este estudo evidencia uma quest&o
básica: o modelo de desenvolvimento industrial brasileiro foi
diferente daqueles protagonizados no Hemisfério Norte. A base
desta diferen9a está nas razões que levaram aqueles paises a
promover seu estado industrial, no momento em que isto se
processou e na necessidade criada, a partir dos piim6rdios da
industrialização, de manutenção ou geração de riquezas que
permitissem uma situação de proeminência econômica e conseqüente
hegemonia econÔmica para alcançar a hegemonia politica no mundo.

A necessidade de criar recursos que pudessem garantir
este status dominante. sobre outros povos, a imposição pela
difusão de principios em que determinada sociedade acreditava.
sobre outras. e a antevisão de um novo modelo gerador de
riquezas, especialmente no caso Inglês, constituiu-se basicamente
como mola propulsora do processo; no Brasil, estas preocupações
não existiam, muito menos teriam espaço de veiculação, como nos
mostra os dados levantados no per1odo, até meados deste século. A
visualização deste tipo de problemas no Brasil, de século
passado, distancia-se em muito daqueles que originaram a
industrialização no Hemisfério Norte. O conjunto de fatos e
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questões que deram origem ao processo ocorrido na Europa e
Estados Unidos são distintos, mesmo entre si.

o objetivo de sedimentar um processo que garantisse, em
primeiro plano, uma hegemonia econômica e depois, que pudesse
prover de recursos suficientes para estabelecer uma manutenção de
hegemonia polltica sobre os demais· paises, eram necessidades
visualizadas numa Europa de século XIX ~ nunca de uma colônia na
América do Sul.

Nos aspectos s6cio-politico-culturais. pela ligaoão
estreita do Brasil co~ seus colonizadores europeus, há uma
similaridade de tendências. Por exemplo: na Rússia e Inglaterra
pode-se perceber uma situação de centralizaoão de poder nas
figuras de Czares e Senhores Feudais, que acarretam às sociedades
de cada pals, um estigma de domina~ão-dependência enraizado. A
idéia de "servo" que acompanha esta situaQão é o elo de ligaQão
entre estes povos, ficando em realce a paridade de seus
principios quando se localizam as origens de discussão das
reivindicações de trabalhadores e o tratamento dado a estes.

o caso Russo se assemelha, em seu inlcio. mais ainda ao
do Brasil pela iniciativa protagonizadana figura 'de um Czar;
aqui, esta iniciativa também teve origem em uma figura de
Governo. O que se sobressai é que ambas foram promovidas dentro
de um estado polltico aos moldes de império - a forQ& governante
é centralizada em único poder. A figura de um poder central, seja
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constituldo sobre um único individuo, ou ...sobre um grupo
aristocrático (no caso inglês), insere na sociedade em geral um
sentimento de haver alguém que olhe por. todos. A similaridade
pode ser constatada da seguinte forma: na sociedade russa, um
Czar; nas sociedades européias de modo geral, uma conotação de
império ou reinado; na sociedade brasileira, uma extensão deste
sentido vindo através do colonizador europeu - em suma, também um
sistema de Império.

o caso americano distancia-se em muito do europeu e,
conseqüentemente, do brasileiro. Na América do Norte, o Estado

i

polltico configura-se desde o inicio sob forma de UlÓà Repllblica
que elege o Trabalho como o sentido maior de sua "vida terrena" -
a ligação com o divino só pode ser alcançada através de um
esforço e dedicação árduas ao Trabalho. Na Europa e Rússia, este
mesmo Deus vem, nas palavras de seus representantes terrenos,
proteger. cuidar e castigar seus filhos ( exatamente como um pai
humano) não há uma ligação direta estabelecida ao tema
Trabalho. Esta mesma noção chega ao Brasil nas mãos dos
portugueses e posteriormente nas dos .1esultas, o que traz uma
similaridade de conduta entre todos estes palses, sob aspectos
culturais.

No caso brasileiro há que se salientar um ponto
agravante: enquanto nos casos de Inglaterra e Rússia os processos
de mudança podem ser argüidos em sua própria origem, i.é, pode-se
alterar as regras dentro de casa, a situação de colônia acarreta

,.
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Um sentimento de distância destas discussões. Apesar de uma
independência declarada, o sentimento de distância persiste. no
imaginário social e com ele, a sensação de dificuldade para a
promoção de mudanças se faz maior - algo distante e diflcil de se
atingir.

Entretanto, esta discussão ao longo do estudo acaba por
se esvaziar em importância (se o processo de industrialização foi
similar ou diferente), quando se tem em mente, tentar argumentar
a validade da absorção indistinta de técnicas e teorias ao modelo
brasileiro de gestão e na Administração de Neg6cios. Isto se deve
ao fato de estarmos inseridos num mundo onde as C/nações são
interdependentes e, portanto, influenciarem e serem influenciadas
em seus processos de desenvolvimento.

Neste sentido todas as teorias ou técnicas elaboradás a
partir de certas necessidades podem ser ocasionalmente utilizadas
desde que, ou sejam de cunho universal. ou possam ser aplicadas
coerentemente. Se ficassemos tentando discutir a validade de uma
teoria de queda natural dos corpos, por ter sido descoberta na
Inglaterra. a Lei da Gravidade ainda estaria sendo ponderada para
adaptação ao modelo brasileiro de entendimento e· os corpos
continuariam a cair. "i

o que se deve retirar como leitura principal do
"trabalho é sobre a questão de "universalidade". Neste princlpi~,

estâ contida a slntese da raça humana: tudo faz parte de um mesmo
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Todo. Não se pode separar um contexto politico de um econômico 7

assim como não se pode separar um individuo de seu plano material
e espiritual, isolando-o para estudo. O mesmo ocorre em relação a
uma sociedade, um pais ou uma civilização. Tudo está interligado
e em função de algo. A administra9ão não pode ser entendida como
um ato isolado, que serve para este ou aquele determinado
segmento produtivo; há que se considerar todos os fatores, sem
qualquer exclusão, e adaptá-los às necessidades individuais ou de
uma mesma coletividade. Qualquer atitude inversa ou contrária
acarreta em uma abstração deslocada e, ao mlnimo, em uma longa
discussão polêmica.

-:

Ao longo da extensa pesquisa bibliográfica realizada
para este trabalho, acorre um pensamento que sintetiza o que
poderia ser visualizado como estudo de Administra9ão:

Umaarte que procura resgatar aos seres huaano«, no
CIJJIJPO do Trabalho, Buas ligações CO/IJ o Divino; e ao prazer de tel'llJos
UlD4 função no Universo.

(o autor)
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