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O tema proposto para este artigo está vinculado a um maior conhecimento 
dos problemas relacionados com as formas utilizadas pela classe dominante mi
neira para o exerdcio da dominação. No interior dessas preocupações o trabalho 
objetiva analisar a atuação da burguesia mineira, principalmente dos setores 
comercial e industrial, no processo de reorganizar a sociedade, na regulação do 
novo trabalho e do novo capital. Para tanto, privilegiou-se a prática associativa 
da classe, destacando a Associação Comercial de Minas Gerais e a Federação das 
Indústrias de Minas Gerais que irão se constituir, paulatinamente, num centro 
formulador e irradiador das propostas de luta conjunta para a concretização das 
suas demandas. Assim, sabe-se desde Gramsci que as tarefas partidárias não 
são monopólio de organizações que se denominaram explicitamente "partidos". 
Sindicatos, associações, igrejas, jornais, etc., são via de regra efetivamente parti
dos, seja formulando verdadeiros programas globais para a sociedade, seja bus
cando a organização daquilo que consideram sua base C1l. Neste sentido, convém 
lembrar que em Minas Gerais os comerciantes e industriais conjuntamente com 
o resto do pafs já formul~vam programas para o Brasil (2) desde a década de 20. 
Portanto, o texto a seguir se propõe a reconstituir a maneira de como são for
mulados os mecanismos de racionalização do trabalho, bem como se dâ a ação 
desencadeada em torno dessa racionalização, face à valorização/acumulação do 
capital e controle da classe trabalhadora. 

Nos anos 20 e no imediato pós-30 a classe trabalhadora faz-se presente no 
cenário polftico, através de uma gama de manifestações dentro e fora das fábri
cas, tornando-se, assim, no decorrer deste momento histórico, uma classe peri
gosa para a burguesia: sua presença e condição assinalam os perigos de uma 

(1) MUNAKATA, Kazumi. Compromisso do Estado. Revista Brasileira de Hist&ria. São 
Paulo, Marco - 7 mar 1984, p. 65 

(2) Ver VIEIRA, Evantina P. Minas Gerais: a dominaçáo burguesa - conflitos polfticos 
e formas de organizaçáo, São Paulo, USP, tese de doutoramento, 1984, mimeo. 
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contestação social. Nessa medida, passam a se articular, no interior da burgue
sia, além da repressão ffsica e direta outros mecanismos complementares de 
controle do trabalho e a classe trabalhadora que começa a ser minuciosamente 
estudada dentro de suas casas, na rua ou nas fábricas. 

Como se vê, a classe dominante tem clara a necessidade de reelaborar os 
mecanismos disciplinadores pelos quais assegura a perseguição de seus objeti
vos. Já não lhe é suficiente exercer uma forma de violência visfvel, direta, 
pessoal sobre os trabalhadores, mas é necessário criar tecnologias domesti
cadoras sofisticadas, leves, sutrs. 

A organização corporativa da década e 30 e 40, através de suas realizações 
juridicas, cria condições formais para que a racionalização do trabalho possa 
realizar-se em larga escala, sem que os operários possam se opor a ela ou lutar 
para serem os seus portadores. 

De fato, é a conjuntura pós-37 que vai propiciar as condições ideais, viabi
lizando a racionalização do trabalho. Os setores populares são cuidadosamente 
controlados pela estrutura corporativa, garantindo-se a "ordem" e maximizando 
a acumulação, que passa a exigir, em contra-partida, o adiamento de suas de
mandas econômicas, a sua despolitização, a subordinação ou liquidação das or
ganizações de classe, que se vinham autonomizando durante o perfodo. Tal me 
canismo preventivo implica, entre outras coisas, o impedimento de lideranças 
surgidas "de baixo", do próprio setor popular, à cooptação das que, apesar de 
tudo, tinham podido manifestar-se; a capacidade de anular e reprimir organiza
ções que, de qualquer forma, tinham sido tomadas por dirigentes ''rebeldes" e a 
geração de reações antecipadas, mediante a aplicação de severas sanções aos 
que se tinham apartado da subordinação requerida. 

Assim, conforme desmonstrou Gramsci, "a existência dessas condições 
preliminares, racionalizadas pelo desenvolvimento histórico, tornou fácil realizar 
a produção e o trabalho, combinando habilmente a força (destruição do sindica
lismo autônomo), com a persuasão (altos salários, beneficios sociais diversos, 
propaganda ideológica e polftica habilíssima), para, finalmente, basear toda a vi
da do pafs na produção" (3). 

Tendo em vista esse tipo de reflexão, é fundamental atentar para a linha 
do discurso do Estado Novo, que procura mostrar a importância do trabalho, in
corporando, como tema e alvo de suas formulações, o indivfduo-cidadão, defi
nido como trabalhador brasileiro: 

" •.. os aparelhos, os recursos, os meios de trabalho carecem, para ser efi
cazes, do fator homem que é fundamental. Portanto, o novo trabalhador brasi
leiro, artífice e apoio maior do Estado Novo, se educará como fator humano 
consciente, disciplinado, sadio e generoso" (4l. 

" ... A organização das classes trabalhadoras nos moldes impostos à con
veniência do nosso programa de ação, encontra, assim, da parte do Governo da 
República, interessado em assegurar-lhes o máximo de prestígio, no desejo de 
uma assistência, tantas vezes reclamada, o estfmulo encorajador para que com 
mais decisão e mais seguras garantias possamos realizar o grande sonho da 
nossa libertação econômica" (Sl. 

Assim, o Estado Novo procura articular uma poHtica ideológica que de
monstre a importância da sua inovação, legitimando o aparato poHtico-institu
cional perante todos os agentes sociais do sistema, objetivando com ela mobili-

(3) GRAMSCI, Antônio. Maquiavel, a polftica e o Estado moderno, S. Paulo, Brasiliense, 
1984, p. 381. 

(4) VALADARES, Benedito. Impulsionando o Desenvolvimento Racional da Economia do 
Povo Mineiro. Revista Comercial de Minas. Belo Horizonte, mai/1939, p. 24-5. 

(51 O GRANDE banquete de confraternização das classes conservadoras do Brasil. Revista 
Comercial de Minas. Belo Horizonte, 1938, p. 38·43. 
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zar diversos recursos específicos, para assegurar a produção e a divulgação de 
idéias que conformam seu projeto poHtico. 

A ideologia coloca-se, portanto, como elemento central do programa polr
tico do Estado Novo. O lugar dos órgãos de propaganda e difusão, nesse proje
to, é de importância decisiva, já que. constituem mecanismos fundamentais na 
divulgação da imagem do regime. E significativo que esse órgãos de difusão 
- imprensa, rádio, cinema, teatro, turismo- tenham sido subordinados ao poder 
público pela Constituição de 1937. 

Procurar-se-á, agora no decorrer desta análise, destacar como se opera
cionalizam, em Minas Gerais, a "racionalidade do trabalho", isto é, a construção 
desse "novo homem" em face de diferentes polfticas. É necessário assinalar que 
não preocupa a avaliação dos resultados reais dessas iniciativas polfticas e, as
sim, a identificação de alguns exemplos capazes de demonstrar o esforço, o cui
dado e a amplitude das demandas _polfticas do empresariado e do Estado mi
neiro. 

Desde 1928, a classe dominante mineira, através de suas entidades de clas
se, já se posicionava ante uma política de organização do trabalho em que pro
curava encontrar um justo equilfbrio entre as necessidades da produção e do 
trabalho, levando ao foro dos debates, contituído pelos diverss congressos clas
sistas, propostas como o ensino profissionalizante, a valorização do trabalhador 
nacional e outras medidas de caráter tutelar da classe trabalhadora, assim como 
a necessidade do desenvolvimento técnico e econômico do Estado. 

A educação profissionalizante exerce um papel fundamental no processo 
de racionalização do trabalho, uma vez que vai desenvolver racionalmente as 
habilidades e as aptidões requeridas para cada atividade, qualificando, discipli 
nando, formando a nova mentalidade, conforme os interesses do novo tipo de 
trabalho "numa época em que a técnica tem a palavra de ordem, vencendo os 
povos mais bem preparados nas diversas espécies de atividades humanas e tor
nando-se, assim, nações lideres do globo ou nações dirigentes- mais e mais se 
impõe às administrações, como necessidade inadiável, preocupando-se como 
problema vital e urgente, a formação de técnicos, de homens especializados nos 
diversos setores do trabalho, guias e monitores nos vários terrenos do labor e 
sem os quais, torna-se imperfeitamente produtiva a ~ção mais esforçada, os 
empreendimentos mais bem esboçados e concebidos. E uma verdade demons
t rada pela prática, que as nações onde os técnicos abundam e proliferam, agindo 
como orientadores do trabalho nacional, dando todo o seu esforço e inteligência 
à obra do engrandecimento pátrio, têm chegado todas a admirável grau de pro
gresso, conseguindo o constante desenvolver de suas forças produtor!=ts".(SJ 

A intervenção do Estado Novo, fixando os postulados da educação dos 
brasileiros, tem em vista as necessidades decorrentes da época, visualizadas 
também no discurso de posse de Francisco Campos no cargo de Ministro da 
Educação e Saúde do governo ditatorial: "Na instrução serâ indispensável con
siderar, a fim de que se possa atender às exigências do estado atual de civiliza
ção e de cultura, que o Brasil não é um pafs de liberais, mas também, e sobretu
do, um pafs de produtores" (7J , 

Constituindo um sistema pedagógico completo, o "trabalho" podia ser 
sintetizado na fórmula "aprender fazendo", sendo implementado por medidas 
como a criação de escolas técnicas que visassem ao atendimento do mercado 
em expansão. 

{6) O ENSINO profissional e o problema da formação de técnicos no Brasil. Revista Co
mercial de Minas, Belo Horizonte, fev/1942. 

(7) CAMPOS, Francisco. Discurso de posse no cargo de Ministro da Educação e Saúde. 
APUD . ME DElA OS, Jarbas. A ideologia autoriMria no Brasil. RJ, FGV, 1978. 
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A experiência de Minas na preparação de técnicos é, em muitos sentidos 
pioneira. Desde a década de 20 já se discutia a sua realização e se lutava por ela. 
Tal experiência é inovada e implementada durante o Estado Novo. Esse pro
grama visa, segundo o Governador Benedito Valadares, "ao desenvolvimento 
racional da economia do povo mineiro, de modo a facilitar-lhe o trabalho, torná
lo mais produtivo, aperfeiçoá-lo e aumentar-lhe a remuneração. Assim, o Esta
do não poderia deixar de avocar a si tão importante tarefa, porque entende to
dos os interesses dos mineiros e os realiza cooperando com o Governo Fede
ral" (Bl. 

Observa-se que a burguesia tranfere ao Estado os encargos da formação 
técnica, livrando-se de um ônus, contra o qual já se havia insurgido, quando das 
discussões sobre a fixação do salário mfnimo. 

A materialização dos princípios concernentes ao ensino técnico P. à inter
venção estatal concretizam-se na criação e/ou aperfeiçoamento de diversas es
colas. 

A Escola Superior de Agricultura de Viçosa, organizada com a colaboração 
do americano Dr. Rolfs, é um estabelecimento destinado a adquirir e a dissemi
nar conhecimentos relativos à economia rural em todos os seus graus e modali
dades, realizando em conjunto os trabalhos de ensino, experimentação e pesqui
sas agronômicas. Possui ela todas as caracterrsticas de um grande e moderno 
estabelecimento agrfcola, tais como campos de cultura, edificações rurais, labo
ratórios, museus, animais, pastagens, tendo como objetivo preparar agricultores 
competentes, com cursos de extensão, aptos a realizar todas as pesquisas e ex
perimentações sobre o solo e clima do país. 

A Fábrica Cândido Tostes, em Juiz de Fora, especializando operários em 
laticínios e em fermentos selecionados, influi em pouco tempo, na melhoria de 
produtos derivados do leite, que representam apreciável percentagem da rique
za de Minas Gerais. A Fábrica Escola de ltajubá, para o preparo de operários e 
técnicos no fabrico de doces e conservas vegetais, impulsiona o desenvolvi
mento de uma indústria que pode aproveitar produtos que se dão bem no meio, 
principalmente na zona sul do Estado. A Fábrica Escola localizada em Belo Hori.: 
zonte com o fito de preparar técnicos em conservas de carne e aproveitamento 
de res[duos, facilita a exportação de uma das maiores riquezas do Estado. Ou
tros institutos para menores abandonados, visando a transformá-los em cida
dãos úteis à sociedade, como sejam o Centro de Pasteurização do Leite, a Seção 
de Tecelagem de Algodão que vai ser a Fábrica Escola Benjamim Guimarães, 
fundada pelo Estado com a colaboração desse brasileiro, que procura sempre 
empregar parte de sua fotuna em obras de alcance social e humanitário, vão in
tegrar, em todos os seus desdobramentos, o programa do Governo quanto à 
proteção, defesa e eficiência do trabalho. Assim o Instituto João Pinheiro e ·o 
Barão de Camargos, este especializado no preparo de chá em sua zona própria e 
aquele para o ensino de offcios diversos ligados à agricultura, orientam racio
nalmente a atividade dos menores, que cumpre ao Estado amparar e educar 19). 

Entre todas as realizações do Governo no campo do ensino profissionali
zante, destaca-se a fundação da Fazenda Escola de Florestal, onde podem per
ceber os elementos constitutivos que informam a necessidade dessas escolas: "A 
Fazenda Escola de Florestal, que vem de ser inaugurada pelo presidente Getúlio 
Vargas, contitui uma das mais importantes realizações do governo Benedito Va
ladares, cujo empenho é constante em amparar e estimular as fontes econômi
cas do Estado. Integrada no grande plano de ressurgimento econômico que vem 
sendo cumprido rigorosamente pelo Governo mineiro, essa iniciativa destina-se, 

(8) VALADARES, Benedito. Op cit., p. 24. 

(9) VALADARES, Benedito. Op. cit. , p. 24-5 
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principalmente, a servir as que cooperam para a grandeza e prosperidade esta
dual, através das atividades da vida agrkola. É sentido que se tornou rapida
mente uma das mais felizes realidades, dando infcio a um novo ciclo de vida mi
neira, pelo fntimo e direto contato que irá a Fazenda Escola Florestal provocar 
entre fazendeiros, agricultores e os poderes públicos. A feição que a informa e 
domina é a de escola viva, em que se aprende pela prática, se adquirem conhe
cimentos pela ação, e o aprendizado é o trabalho. É uma fazenda, é uma escola 
na fazenda. O homem rural não sai de seu meio, de seu mister, de sua vocação, 
do ambiente que guarda os seus costumes e atrativos de sua existência. O tra
balho aqui não é impositivo, porque cada um pode escolher o labor que melhor 
se ajuste à sua vocação de fazendeiro, de homem que vive da terra e com a terra. 
Na parte pecuária, destina-se à criação de reprodutores puro sangue- bovinos, 
eqüinos, suínos e aves- que são cedidos aos fazendeiros para pagamento em 
prestações. Na parte agrfcola, destina-se à reprodução de sementes selecionadas 
de algodão, milho e de fumo e de mudas de mandiocas para o fornecimento dos 
agricultores. A escola tem por fim facilitar a aquisição e aperfeiçoamento de co 
nhecimentos de agricultura e pecuária e todos quantos lidam com a lavoura e 
criação (10l. Conjuntamente ao preparo técnico da indústria alimentfcia e ao de
senvolimento progressivo do comércio, os cursos técnicos de peritos e conta
dores vão se aperfeiçoando. Existe na Associação Comercial de Minas, um de
partamento encarregado de facilitar o provimento de cargos nos estabeleci
mentos comerciais e industriais (11). 

Concomitantemente à ação estatal, os empresários mineiros procuram de
senvolver, também ao nfvel das suas empresas, o ensino profissionalizante e, em 
alguns casos, até mesmo se antecipam ao Estado: "O recente decreto lei do Pre
sidente da República instituindo a aprendizagem profissional foi acolhido pela 
Usina Queiroz Júnior Ltda., com o maior interesse e entusiasmo, como é sabido, 
de há muito que ali se vem reconhecendo a necessidade de dar uma preparação 
técnica ao pessoal, sobretudo ao que se destina a especialidades mecânicas e 
fundidoras. A Usina mantém, de há muito, um núcleo de aprendizagem profis
sional, porquanto noventa e cinco por cento de seus operários especializados, 
inclusive o pessoal torneiro, ali mesmo tem sido preparado. De maneira que 
muito simples será adaptar-se o que já existia às novas exigências da lei e a es
cola se encontra em plena atividade, com trinta e dois alunos. A modernização 
dos serviços requer do operário uma preparação que só poderá ser obtida atra
vés das escolas. Dar se conclui que ótima foi a impressão causada pela recente lei 
federal" (12>. Também na Usina Siderúrgica de Monlevade, defende-se que o de
senvolvimento técnico, necessário à maior produtividade, só será resolvido atra
vés de quadros especializados: "A questão técnica só será resolvida pela educa
ção profissional de nossos operários, pois temos o exemplo da Suíça que, sem 
carvão e sem ferro, fornece seus maquinismos a todo mundo em concorrência 
com os demais pafses europeus. Esta vitória explica-se pela capacidade técnica e 
preparo do seu pessoal" (13). 

Tal posição é reforçada pelo posicionamento do diretor da Usina Louis 
Enseh, ao justificar-se pela impossibilidade de estabelecer um revesamento 

(10) UM VALIOSO elemento de propulsão para a economia nacional. A Fazenda Escola 
Florestal. Revista Comercial de Minas, mai/1937, p. 28. 

(11) A FEIÇÃO prática do ensino comercial. Revista Comercial de Minas. Belo Horizonte. 
set/1939, p. 128-30. 

(12) A USINA Queiroz Júnior, em Esperança, e a sua apreciável contribuição à solução de 
nosso problema siderúrgico. Revista Comercial de Minas, jun/1942, p. 23. 

11 3} O PRESIDENTE Getúlio Vargas em Monlevade. Minas Gerais, Belo Horizonte, 
set/1935. 
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além de duas turmas de trabalhadores no funcionamento da empresa. Atribui tal 
fato à falta de pessoal competente, considerando-se o preparo profissional do
minante. 

"Como os operários trabalham doze horas para cada turma, dez horas são 
de trabalho e duas de refeição e descanso; sobre o excedente de duas horas so
bre as oito horas legais, pagam o extraordinário à razão de 100% a mais do salá
rio, o mesmo acontecendo com a Usina Queiroz Júnior em relação aos salários, 
que são bem altos, e as horas extraordinárias pagas com 50% a mais"(14). 

No campo do ensino superio r, ligados às necessidades técnicas do traba
lho industiral e ao atendimento do mercado, a Escola de Minas de Ouro Preto e 
o Instituto Eletrotêcnico de ltajubá preparam quadros de especialistas para a or
ganização técnica das empresas, realizando uma das propostas do Congresso de 
1930 da classe dominante, que reclamava, naquela época, a falta de mercado de 
traba lho para esses especialistas. A Escola de Minas merece destaque pelo seu 
traba lho expressivo no desenvolvimento técnico e cientffico e no preparo de 
pessoal especializado na área, e pela atuação de seus ex-alunos no cenário na
cional. 

A Escola de Minas de Ouro Preto é fundada em 1875, começando a fun
cionar em 1876. Organizada pelo francês Claude Henri Gorceix que foi o seu 
primeiro diretor, a escola não teria apenas o objetivo de introduzir o estudo da 
geologia e da mineração "mas também o de criar um estabelecimento onde es
tas ciências pudessem ser ensinadas com os métodos de seus mestres e onde 
fosse possfvel submeter os alunos a um trabalho com base ao mesmo tempo 
teórica e prática. As minas, os estabelecimentos metalúrgicos serão os melhores 
livros de nossa biblioteca". A tarefa fundamental da escola deveria ser o levan 
tamento das riquezas de Minas e do pars e a dinamização do seu aproveitamento 
através da mineração e da siderurgia. 

Gorceix selecionou o co rpo docente de maneira que se ajustasse ao seu 
estilo de trabalho. No grupo de professores que ensinou até o final do século, 
destacam-se os franceses Armand de Bovet, Arthur Thiré e Paul Fernand. A 
preferência pelos professores franceses assim se justifica: "os métodos seguidos 
no ensino da Escola de Minas de Ouro Preto e o esprrito que anima o seu corpo 
docente são totalmente diferentes dos que prevaleceram até hoje em outros es
tabelecimentos de instrução superior do pars e são eles os elementos de sucesso 
do nosso ensino. Em todos os nossos cursos reina uma harmonia de idéias que 
dão aq nosso ensino uma homogeneidade que faz sua força e seu valor". 

E a partir de 1910 que se faz~m sentir transformações na orientação curri
cu lar da Escola. O Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB) é criado 
em 1907 e o incentivo a empresas de mineração e siderurgia, iniciado em 1910, 
deve-se à influência de ex-alunos da Escola. No pedodo de 1912 a 1920, já se 
vêem vários de seus ex-alunos preenchido por eles ou em empresas de minera
ção e siderurgia. A tendência acentua-se no último perfodo, quando também as 
firmas particulares de en enharia começam a se tornar relevantes como alterna
tivas de emprego. 

A Escola de Minas e Ouro Preto exerce desde então, uma grande influên
cia no desenvolvimento da ciência, ensino e tecnologia, da economia e da polfti
ca em Minas e no Brasil. 

No que se refere ao desenvolvimento cientrfico, o aspecto mais importante 
é o desenvolvimento de uma ciência geológica desenvolvida no Brasil por pes
quisadores nacionais, na sua maior parte formados pela Escola de Minas de 

(14) NA BELGO-MINEIRA senti a plenitude de minha função. Pormenores da excursao do 
Ministro do Trabalho Waldemar Falcão ao Parque Industrial de Monlevade. Revista 
Comercial de Minas. Belo Horizonte, nov/1937, p. 62-5. 
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Ouro Preto, organizados em torno do Instituto de Tecnologia Industrial de Mi
nas Gerais (ITI) e da Divisão do Fomento Mineral, sob a liderança de Djalma 
Guimarães. Na formação do novo grupo de geóJogos de São Paulo, há a contri
buição de ex-alunos de Ouro Preto, como Morais Pego, Otávio Barbosa e Alceu 
Barbosa. O grupo que trabalha no Rio Grande do Sul é todo ele de ex-alunos 
dessa Escola .. Fleury da Rocha no Departamento Nacional de Polrtica Mineral 
(DNPM), teve sua melhor contribuição dada à elaboração da política mineral, 
através do Código de Minas, do Código de Águas e da legislação do petróleo. 

Nota-se, ainda, a colaboração de ex-alunos da Escola na criação de várias 
escolas técnicas de Minas. Tal é o caso das Escolas de Engenharia de Belo Hori 
zonte, de Juiz de Fora, de ltajubá e da atual Universidade Federal de Viçosa. 
Fora de Minas, sua contribuição faz-se sentir especialmente na criação das Es
colas de Engenharia do Pará, de Goiás e do Ceará e em Escolas de Agricultura 
como a de Piracicaba, em São Paulo. 

No perfodo de 1902 a 1925 a sua contribuição maior concretiza-se na área 
de tecnologia. Augusto Barbosa da Silva projeta e constrói, na Escola, um forno 
elétrico para a produção de ferro-manganês. Esse forno elétrico é durante a 
guerra, um dos principais fornecedores da Central do Brasil. Outro destaque é 
Alberto Augusto Magalhães Gomes, que inspira e projeta o primeiro par de 
aparelhos Cowper no Brasil, os da Usina Burnier, o forno n~ 2 da Usina Esperan
ça. 

Na esfera econômica, percebe-se a preocupação da Escola e d.e seus enge
nheiros em dinamizar a siderurgia, principalmente em Minas Gerais, seja através 
de ação direta, seja através de medidas políticas de incentivo. Oferece-se assis
tência a pequenos produtores de ferro e a pequenos mineradores, no intuito de 
auxiliá-los a introduzir modificações tecnológicas que melhorassem a produtivi
dade. 

As contribuições mais substanciais dão-se .. contudo. através da criação da 
Companhia Siderúrgica Mineira, em Sabará, em 1917, por Amaro Lanari, Cris
tiano Guimarães e Gil Guatimosin. Em 1921, a companhia une-se à ARBED, 
criando-se então, a Companhia Belga Mineira, que conta a partir dai, com a par
ticipação maciça de engenheiros da Escola de Minas. Ex-alunos dessa Escola 
fundam também a Companhia Metalúrgica, em Ribeirão Preto. Mário Rache e 
José Jorge da Silva constroem um alto-forno perto e Lafaiete. Euvaldo Lodi e 
José da Silva Brandão criam, em 1931, a Companhia Ferro Brasileiro, em Caeté. 
Os engenheiros da Escola participam, ainda, da Companhia Vale do Rio Doce. in
clusive da direção. A Alumfnio Minas Gerais S.A. é fundada por América Renné 
Gianetti. 

Além de toda essa participação, os engenheiros da Escola de Minas contri
buem nos programas de luta contra a seca no Nordeste, dirigindo obras de sa
neamento, de abastecimento d'água e de construção de estradas em inúmeros 
municípios. São diretores de companhias de eletricidade, de cimento, de tecidos, 
de refinarias de petróleo, de bancos, de firmas particulares de engenharia. Des
tacam-se, ainda, na direção do Departamento Nacional do Café, do Instituto do 
Açúcar e do Álcool. do Conselho Nacional do Petróleo, da Inspetoria de Obras 
Contra as Secas. Fleury da Rocha participa da redação do Código de Minas e do 
Código de Águas publicado em 1934, contando com o apoio do Ministro Juarez 
Távora e dos deputados federais Furtado de Menezes e Euvaldo Lodi. A criação 
do Conselho do Petróleo é, também, sugestão de Fleury, que foi seu presidente 
de 1938 a 1944. No Conselho Federal do Comércio Exterior, o principal órgão de 
assessoria do Governo no Estado Novo, estiveram, por longo tempo, José An-
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tônio Alves de Souza e América Renné Gianetti. No Conselho Nacional de Minas 
e Metalurgia, criado em 1940, a Escola possui um representante permanente. 
Israel Pinheiro foi o primeiro diretor da Companhia Vale do Rio Doce (15l. 

A Escola de Minas, através de seus professores e ex·alunos, tem conside
rável influência na poHtica mineral, seja do governo Estadual ou Federal. Sobre a 
posição que o Governo deveria ter em relação à indústria siderúrgica, tanto Gor
ceix quanto Thiré consideram necessária a intervenção do Estado, que se deve 
dar principalmente através do mercado e dos preços, da garantia de capitais, das 
tarifas especiais nas estradas de ferro e da isenção de direitos de exportação. 

A participação a Escola, por outro lado, tem caráter nacionalista, princi
palmente quando se trata do problema do minério de ferro. Exemplo disso é 
o relatório elaborado pelo Conselho Técnico da Sociedade Mineira de Enge
nheiros e entregue ao Ministro do Exército em 1938. Esse relatório, intitulado 
"Siderurgia Nacional e Exportação de Minério de Ferro", faz oposição ao projeto 
da ltabira lron, lembrando a tradição da Escola e do Estado de Minas Gerais em 
defender interesses nacionais. Propõe que se crie uma empresa nacional a car
vão vegetal, localizada no Rio Doce. Defende, ainda, a planificação e a interven
ção do Estado na economia. A Revista Mineira de Engenharia é, no entanto, 
obrigada pela censura estadonovista a restringir a circulação do número em que 
divulga o relatório, pois a situação polftico-militar não se mostra favorável aos 
planos dos mineiros (1e>. 

Verifica-se que as escolas profissionais criadas nas décadas de trinta e 
quarenta não representam nenhum saber neutro- pois nem esse nem outro sa
ber é neutro. Todo saber é, pelo contrário, político, servindo como um instru
mento de domrnio de um grupo social sobre todas as forças produtivas da so
ciedade. 

A potencialização do capital pela racionalização, ao aplicar métodos de in
tensificação do trabalho, procura organizar uma empresa intelectual, buscando o 
apoio decisivo das ciências, capazes de investigar métodos e formar personali
dades que possam colaborar eficaz e conscientemente para um maior aprovei
tamento do trabalho. 

Assim, as novas necessidades de controle do trabalho, objetivando sua 
maior produtividade, necessitam, além da formação técnica proporcionada pelas 
escolas, de uma nova organização e de desenvolvimento técnico do processo de 
trabalho. 

Sob esse ponto de vista, as indústrias siderúrgicas estão empenhadas no 
seu desenvolvimento e organização técnica: seções de fundição, oficinas mecâni
cas, laboratórios para análise de material, seções de laminação. Pode-se cons
tatar essa afirmação, tomando-se como exemplo a Usina Queiroz Júnior, que 
possui um departamento que é definido pelos diretores como a "alma" do esta
belecimento. Trata·se de uma seção de carpintaria e modelagem, dirigida por 
um engenheiro e por hábeis carpinteiros. Nenhum aparelho é fabricado na usina 
sem antes se confeccionar um modelo dele. Dispõe, ainda, para seu abasteci
mento, de uma usina hidrelétrica (17). 

(15) A parte referente à Escola de Minas de Ouro Preto foi um resumo do livro: CARVA
LHO, José Murilo de. A Escola de Minas de Ouro Preto - o peso da glória. São 
Paulo, Nacional, 1979, p. 71-115. 

(16) A participação dos engenheiros formados pela Escola de Minas de Ouro Preto conti
nua a ter influência na polttica siderúrgica do Estado. Da criação da USIMINAS par
ticipam ativamente vários ex-alunos que, na época, dirigiam a Sociedade Mineira 
de Engenharia e a Associação Comercial de Minas. 

(17) A USINA Queiroz Júnior, em Esperança, e a sua apreciável contribuição à solução de 
nosso problema siderúrgico. Revista Comercial de Minas. Jun/1942, p. 21-3. 
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A usina Gorceix também se organiza com a mais moderna técnica e tem 
capacidade para uma grande extensão de suas atividades. Seus aparelhos de 
controle e aquecimento são o que há de mais atual. Para conservação e conserto 
de material, a Gorceix mantém diversas oficinas mecânicas. No mesmo local 
mantém, ainda, depósitos para minério, carvão, ferro-gusa e tubos. Bastante 
interessante é o seu laboratório para as pesquisas de que a usina necessita (lBl 

O mesmo impulso verifica-se em relação à indústria agropecuária, quando 
o Governo traça um programa visando ao desenvolvimento racional da econo
mia mineira, tornando-a mais produtiva. Apesar do grande desenvolvimento da 
siderurgia, as indústrias de produtos alimentfcios detêm a primazia no valor da 
produção dentre os principais setores industriais, conforme se pode visualizar na 
Tabela 1. (Ver página 50) 

Nessa Tabela, pode-se notar que, não obstante tenha o capital das indús
trias metalúrgicas crescido 31 ,9%, entre 1919 e 1939, contra um decréscimo de 
8,5% do setor de alimentos, o valor da produção dess.e último, em 1939, atingia 
41,8% do total, contra 23,7% do setor metalúrgico. E evidente a arrancada do 
setor metalúrgico, que apresenta um aumento, nesse intervalo, de 21,5% no seu 
valor de produção, contra um aumento de 6,4% do setor alimentício. A primazia, 
contudo, continua a pertencer às indústrias de alimento - $415.466, em 1939, 
contra $236.144 do setor siderúrgico, no mesmo período. 

Quanto à burguesia, o caminho para se acelerar a acumulação seria intro
duzir novos métodos de trabalho que possibilitassem um desenvolvimento rápi
do da indústria. Essa racionalização deveria atingir todo o aparelhamento finan
ceiro do Estado, que teria a incumbência de dirigir o fluxo do capital e da pau 
pança social para a área da indústria. Também pressuporia a necessidade da di
versificação da agricultura, o que viria beneficiá-la. Ao fornecer matérias-primas 
e capitais à indústria, poderia a agricultura usufruir desses estimules pela intro 
dução de novas máquinas e de novos métodos de trabalho e pelo desenvolvi
mento científico que a racionalização promoveria. 

O discurso do Governador Benedito Valadares é estratégico para o enten
dimento da intervenção do Estado nesse processo de racionalização da produ
ção: 

"É necessário que o governo coopere diretamente com o produtor, 
mantendo campos de cooperação aos quais o Estado, além de fornecer 
agrônomos especializados, também concede tratores~ máquinas agrí
colas, com o fim de auxiliar e incentivar a produção. E preciso moder
nizar a técnica do trabalho agrlcola, visando ao rendimento do esforço 
humano, o que só se obtém pelo emprego da máquina, que multiplica 
a eficiência do trabalho no tempo e na economia" (191. 

Como Minas Gerais tem sua economia fundamentada em grande parte na 
pecuária, o Governo, visando a amparar esse setor, funda, em Belo Horizonte, 
um Instituto Biológico, para o fabrico de soros e vacinas, que passa a fornecer 
seus produtos aos criadores pelo preço de custo. Além disso, constrói entre
postos de leite e de carne no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, aproveitando
se, no caso de Belo Horizonte, do Matadouro Modelo, que é equipado com ins
trumentos modernos. Percebe-se, ainda, a presença do Estado em face da infra
estrutura, no setor de transporte, quando solicita ao Governo Federal a compra 
de carros-frigorlficos para a Central do Brasil. 

(18) A USINA Gorceix recebe a visita do Ministro do Trabalho. Revista Comercial de Mi
nas. Set/1939, p. 66-7. 

119) VALADARES, Benedito. op. cit., p. 24-5 
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ALIMENTOS 
TÊXTIL 
METALURGIA 

SUBTOTAL 

TOTAL 

Fonte: IBGEIDEE. 1940. 

TABELA 1 

PARTICIPAÇÃO DE ALGUNS RAMOS NA ESTRUTURA INDUSTRIAL 
MINAS GERAIS- 1919/1939 

1919 1939 

CAPITAL VALOR CAPITAL VALOR 
DA PRODUÇÃO DA PRODUÇÃO 

CONTOS % CONTOS % Cr$1.000 0/o Cr$1.000 0/o 

31.782 35,4 88.613 51,6 240.166 26,9 415.466 41,8 
39.002 43,3 51.150 29,7 1e1.115 21,1 169.660 17,1 

3.217 3,6 3.874 2,2 316.706 35,5 236.144 23,7 

74.0001 82A 143.637 83,5 744.587 83,5 821.270 82,6 

89.768 100,0 172.055 100,0 891.973 100,0 994.047 100,0 



A concessão de crédito pelo Estado desempenha papel preponderante 
nesse programa de desenvolvimento das atividades produtivas. 

"A nova orientação seguida pelo Banco de Crédito Real de Minas e, es
pecialmente a do Banco da Produção, que visa ao lucro indireto, conju
gando-se com a atuação das companhias de armazéns gerais e distri
buidora da produção, tendo estas por fim a colocação dos produtos de 
Minas, acobertando o produtor dos azares da oferta e procura, na épo
ca das colheitas, não pode deixar de dar bons resultados. O Banco Mi
neiro da Produção tem desempenhado regularmente sua finalidade 
pela realização de empréstimos ao lavrador na época do plantio, sob 
garantia de seu produto. Como intermediário do Estado, opera a venda 
de máquinas agdcolas e reprodutores, a prestação, e vai agora também 
acudir o agricultor, depois da colheita, pela concessão de adiantamen
tos, de acordo com o depósito de suas mercadorias na Companhia dos 
Armazéns Gerais, sendo-lhe facilitada. por este modo, a venda em 
época de melhor remuneração. Além dessa defesa mercantil, não se 
tem descuidado o governo do beneficiamento da produção, para que 
possa alcançar melhores preços nos mercados. Está promovendo, as
sim, a montagem de usinas de algodão, com verdadeiro êxito. Cobran
do taxas módicas, as usinas permitem aos pequenos agricultores ex
portar o produto beneficiado, evitando-se a predominância de um 
mercado único" (20). 

O inkio de um planejamento racional da economia desenvolve-se em Mi
nas Gerais a partir do Governo Milton Campos, em fins da década de quarenta, 
através do seu plano de Recuperação Económica (21l. 

Pelas considerações apresentadas, verifica-se a possibilidade da burgue
sia introduzir inovações, através de mecanismos de organização técnica mais 
perfeita, tendentes a diminuir os custos de produção e mais aptos à racionaliza
ção do trabalho, com resultados altamente compensadores. Nesse processo, a 
ideologia vai desempenhar um importante papel na articulação de informações e 
ideais legitimadores- o que se garante por sua função de propaganda, que as
sume uma conotação repressiva na medida em que exclui e combate a veicula
ção de mensagens anti-regime. 

Essa articulação se verifica por sua função de censura. Assim, diretamente 
ligado ao Departamento de Imprensa e Propaganda- DIP- existem nos Estados 
os DEIPs, incumbidos de sistematizar e elaborar a montagem de uma propa
ganda sistemática do regime. Dentro dessas orientações, criam-se, em Minas, 
órgãos de propaganda "que prestarão completas informações sobre o desenvol
vimento dos serviços da administração pública e sobre assuntos de interesses 
econõmicos, como a Rádio Inconfidência, a Feira Permanente de Amostras -

(20) VALADARES, Benedito. Op. cit., p. 24-5. 
(21) Apesar de previstos no plano do Governo Milton Campos, os órgãos estatais de con

trole da economia serão implementados a partir do Governo Juscelino Kubitscheck. 
Embora centradas as atenções no bin6mio Energia e Transportes, o Governo do Es
tado cria duas empresas mistas voltadas para o setor agropecuário, já previstas no 
Plano de Recuperação Econômica de Mrlton Campos: a FAIMISA (Frigorfficos Minas 
Gerais S.A.), objetivando a industrialização da produção pecuária dentro do Estado, 
e a CAMIG (Cia. Agrlcola de Minas Gerais), que atuaria na venda de produtos agro
pecuários. na prestação de serviços técnicos. na conservação de solo, na irrigação, 
na drenagem, na perfuração de poços, no planejamento de propriedade, na mecan i
zação e na exploração de indústrias rurais. Cria, ainda, a CASEMG (Cia. de Arma
zéns e Silos do Estado de Minas Gerais S.A.), que objetiva a construção e operação 
de armazéns e silos no Estado. Para um melhor entendimento desses órgãos, ver: 
BDMG- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Belo Horizonte, v. 6. 
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para divulgação da produção mineira, a Feira de Animais, jornais, revistas e ci
nemas, que são órgãos de propaganda e difusão criados com o fito de orientar o 
produtor permanentemente(22). 

Assim, tanto as regras legais como a poJrtica ideológica podem ser pensa
das como mecanismos organizadores do consentimento e controladores do 
conflito social, através de formas diferenciadas, que não se restringem apenas ao 
processo de trabalho, mas procuram atingir o todo social. 

No entanto, o processo de produzir o consentimento não tem somente raí
zes polfticas e ideológicas. Está fundado em procedimentos que asseguram a 
existência de vantagens materiais efetivas para os grupos dominados. Daí uma 
série de medidas que visam a estimular a capacidade de trabalho, através de 
melhores condições de vida, promovendo uma coordenação significativa entre 
os interesses econômicos dos dominantes e estimulando a crença na existência 
de van.tagens mútuas entre eles e os dominados. 

E exemplo disso a concentração de indústrias nos grandes centros e o 
pronunciamento da burguesia veiculando a ideologia dessas vantagens mútuas: 

" ... o Parque Industrial de Belo Horizonte que antevemos como uma 
realidade próxima, com a influência da sua produção, ampliará a linha 
da nossa fronteira econômica, melhorando o n(vel de vida da massa 
trabalhadora( ..• )" (23), 

E para promover o bem-estar da classe trabalhadora, constitui-se um 
vasto programa, que se desenvolve principalmente onde já se alcançara um grau 
de grande desenvolvimento tecnológico. Tudo isso impõe promover uma série 
de medidas que amparem a capacidade produtiva do trabalhador, preservando 
sua saúde e restituindo sua capacidade de trabalho. 

Na Belgo-Mineira, situada em João Monlevade, "os filhos dos operários 
que recebem instrução gratuitamente têm excelente aspecto e denotam alegria. 
Há também o hospital, onde a assistência é, por igual, gratuita, e o magnífico 
hotel dos osperários (. .. ). A casa é excelente. Três quartos, uma sala, cozinha, 
com fogão a eletricidade, instalações sanitárias, um conforto sóbrio, mas 
cmpleto( •.. ). os operários fazem suas refeições no hotel que foi construído para 
eles" 124>. 

E ainda: 

"Na Usina Queiroz Júnior Ltda., além da habitação bastante confortá
vel, os operários da empresa gozam de um serviço completo de assis
tência. Há um ambulatório médico bem dotado e um gabinete dentário. 
Com a mensalidade de dois mil réis o operário dispõe de tratamento 
médico-dentário para sua famnia. Proporciona também, aos filhos de 
operários, gratuitamente, roupas, livros e lanches diários. Contribui 
para o hospital de ltabirito, a fim de proporcionar aos seus operários 
assistência hospitalar. Os operários praticam esportes e há uma igreji
nha para as suas necessidades espirituais ( ... ). Além disso, as siderur
gias pagam os mais altos salários nas indústrias e as horas-extras são 
remuneradas em cerca de 50 a 100% dos salários" f2Sl . 

(22) VALADARES, Benedito. Op. cit., p. 24-5. 
(23) AS EMPOLGANTES manifestações das classes produtoras de Minas Gerais ao Sr. 

Fausto Alvim. Revista Comercial de Minas. Belo Horizonte, dez/1940, p. 18-23. 
(24) NA BELGO MINEIRA, senti a plenitude de minha função ministerial. Revista Comer

cial de Minas. Belo Horizonte, nov/1939. p. 62-5. 
(25) A USINA Queiroz Júnior, em Esperança, e a sua apreciável contribuição à solução de 

nosso problema siderúrgico. Op. cit., p. 21-3. 
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Nessa questão, tornam-se bastante pertinentes as colocações de Gramsci. 
Segundo ele, é preciso analisar as iniciativas "puritanas" dos industriais. Na ver
dade, eles não se preocupam com a "humanidade" e a "espiritualidade" do tra 
balhador, que são imediatamente esmagadas. As iniciativas "puritanas" só têm 
o objetivo de conservar, fora do trabalho, um determinado equiHbrio psicoffsico 
que impeça o colapso fisiológico do trabalhador, premido pelo novo método de 
produção. Esse equirrbrio só pode ser posto pelo próprio trabalhador, e não im
posto de fora, nem proposto por uma nova forma de sociedade, com meios 
apropriados e originais. O industrial preocupa-se em manter a. continuidade da 
eficiência ffsica do trabalhador, ou seja, da sua eficiência muscular e nervosa; é 
do seu interesse ter um quadro estável de trabalhadores, um conjunto perma
nentemente afinado, porque também o complexo humano (o trabalhador coleti 
vo) de uma empresa é uma máquina que não deve ser desmontada com fre
qüência, devendo, pelo contrário, ter suas peças renovadas constantemente sem 
perdas ingentes. 

O chamado alto salário é um elemento que depende dessa necessidade: 
ele é um instrumento para selecionar os trabalhadores aptos para o sistema de 
produção e de trabalho e para manter a sua estabilidade. O salário elevado, no 
entanto, é uma arma de dois gumes: é preciso que o trabalhador gaste "racio
nalmente" grande quantidade de dinheiro, par manter, renovar e, se possfvel, 
aumentar a sua eficiência muscular e nervosa, e não para destruí-la ou dimi
nuí-la. Eis porque as lutas puritanas passam a ser uma outra face da racionaliza
ção" (26). 

Quando da fundação da usina de Monl'evade, esse posicionamento pode 
ser identificado no discurso de Cristiano Guimarães, diretor-presidente da Com
panhia: 

" ... o industrial, por melhores e mais elevadas que sejam suas inten
ções, não poderá dar ao operário assistência completa - poderá for
ncer-lhe o necessário conforto material, mas isso não basta nos dias de 
hoje. Daf resulta o dever de se ampliar a educação moral do operário 
paralelamente com uma assistência espiritual perfeita, dele e de sua 
famrlia, a fim de que o operariado não se constitua apenas de simples 
elementos da produção, mas também de verdadeiros cidadãos. Com
preendemos perfeitamente o sentido da palavra divina "nem só de pão 
vive o homem". Por isso, multiplicamos as obras de assistência espiri
tual aos nossos trabalhadores, neste esforço gigantesco da Companhia 
de fazer de Monlevade uma oficina completa rte trabalho, uma escola 
de civismo e virtudes cristãs e dedicação à causa do Brasil ( ... )" (27). 

Observa-se af a sábia combinação de persuasão e consentimento, para a 
obtenção do maior rendimento no trabalho. Isso é obtido por formas adequadas 
que permitem um melhor nfvel de vida e aperfeiçoamento técnico, capazes de 
manter e reintegrar as forças desgastadas pelo novo tipo de trabalho que exige 
um maior dispêndio de energias musculares e nervosas. 

O processo de racionalização do trabalho, ao estender-se a toda a socieda
de, procura atingir e controlar as migrações da população trabalhadora. De uma 
forma geral, essa questão jâ se constituia, nos anos anteriores a 30, numa das 
preocupações da classe dominante mineira, que a transforma em tema de de
bates no Congresso de 1928, e do Estado, que cria, em Belo Horizonte, a Hospe-

(26) GRAMSCI, Antônio. Op. cit., p. 397-8. 
(27) AÇO para a defesa do Brasil. Inaugura-se em Monlevade a nova usina siderúrgica. 

Revista Comercial de Minas. Belo Horizonte. dez/1942, p. 20-3. 
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daria de Imigrantes, destinada a centralizar a oferta e a procura da força de tra
balho. No entanto, só a partir da década de trinta tal questão é considerada efe
tivamente imprescindfvel. Procurando relacioná-la com a necessidade do "capi
tal humano" nacional, considerado como base e fundamento de toda a riqueza 
social, desenvolve-se uma polftica pública que busca resguardar para o traba
lhador nacional, um número significativo de empregos, possibilitando-lhe o 
acesso "à propriedade de bens materiais". A primeira grande área a ser atingida 
por essa poUtica nacionalizadora de proteção ao trabalho é a imigratória. O pro
blema imigratório tem uma face econômico-social que se agrava com a crise 
que o pafs vive em infcio de 1930. O número de desempregados é, então, bem 
grande, como é grande o movimento que traz ainda mais mão-de-obra do cam
po para a cidade. Tudo isso redimensiona o problema, justificando-se, assim, tal 
poHtica. 

Uma série de iniciativas já havia sido tomada antes do estabelecimento do 
Estado Novo. A chamada Lei dos 2/3- Decreto n<;! 19.482-, que obrigava o em
prego, nas empresas, de trabalhadores nacionais nessa proporção, datava de 
1931. O Departamento Nacional de Povoamento, criado em 1930, tinha por ob
jetivo encaminhar para o interior do pars uma quantidade de elementos sem tra
balho que ameaçava a ordem pública, já que eles não tinham condições de so
breviver nas cidades. 

Com o estabelecimento do Estado Novo, a matéria ganha novo impulso, 
na medida em que se associa ao grande movimento de ocupação do território, 
lançado pelo Presidente Vargas. A política de Marcha para o Oeste visa à expan
são brasileira dentro de suas fronteiras e recoloca o problema da mão-de-obra 
necessária à coordenada conquista do interior do pafs (2Bl. Cogitar da ocupação 
do território nacional implicava, no entanto, procurar enraizar o homem em 
áreas rurais, melhorando suas condições de vida e atendendo às demandas da 
produção agrícola. 

Assim, a conquista do interior necessita de uma orientação científica se
gura; enraizada no conhecimento dos problemas do homem do campo. Em
campando esses postulados do Estado Novo, o Governo de Minas Gerais, den
tro das necessidades do desenvolvimento da agropecuária, cria, conforme já se 
colocou, escolas técnicas profissionalizantes, como a Fazenda- Escola de Flores
tal, com o objetivo de, também, fixar o homem no campo, através da melhoria 
das técnicas do trabalho rural. 

Por outro lado, contudo, o sentido da Marcha para o Oeste, ao valorizar 
a terra e o trabalhador, enfatiza o nacionalismo. Essas formulações fazem-se 
acompanhar da apropriação, pelo empresariado mineiro, de certos elementos da 
ideologia nacionalista, que se ajustam às suas demandas conjunturais. Assim, ~o 
se referir às palavras do Presidente Vargas "definindo o verdadeiro sentido do 
nacionalismo na marcha para o oeste", o presidente da FIEMG, América Gia
netti, traduz a visão do empresariado: 

"A idealização desse conjunto de Monlevade é o que há de mais per
feito na técnica da siderurgia e se adapta perfeitamente às condições do 
Brasil, pois que foi em função dessas mesmas condições que ela foi 
projetada. ( ..• ) Não se arriscaram a construir uma grande usina para 
ter como combustfvel o carvão ou o coke importado, pois esta solução 
lhes poderia ser fatal, ao mesmo tempo que aos interesses do Brasil. 
( ... ) A sabedoria os impediu de cometer um grave erro. E na nossa 
opinião, criou-se com essa grande usina uma escola de preciosos ensi
namentos para os interesses nacionais. Chamamos a atenção dos bons 

(28) GOMES, Ângela Maria de C. Estado novo. ideologia e poder. Rio de Janeiro, Zahar, 
1983, p. 160-3. 
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brasileiros para a grande lição que nos foi dada. Ela tem a virtude de 
encarar o verdadeiro sentido da marcha para o Oeste, porque so
mente as obras dessa grandiosidade se enquadram dentro das pala
vras do Exmo. Sr. Presidente da República: o verdadeiro sentido de 
brasilidade é a marcha para o Oeste. Fazer siderurgia a carvão ou coke 
importado será marchar em sentido contrário, para Leste. Criar nos 
sertões brasi leiros, como tem feito a siderurgia a carvão de madeira, 
uma economia nacional sólida é fazer obra profunda de civilização, de 
progresso e de independência polttica (., .. ). Caso contrário, é demolir 
a economia e a civilização dos sertões. E procurar escravizá-lo ad per
petum ao estrangeiro e não compreender a significação elevada e pa
triótica das palavras do presidente da República. ( ... ) Somos de opi
nião que a próxima grande usina deve ser montada no Vale do Rio 
Doce, dentro do Território mineiro, entre S. José da Lagoa e Figueira, 
alimentada a carvão vegetal, projetada nas linhas gerais da usina de 
Monlevade, mas com a capacidade final de 300.000 toneladas de aço 
por ano" .(291 

Essa releitura da Marcha para o Oeste contém um sentido polftico esclare
cedor: a defesa da instalação da grande siderurgia em Minas Gera1s, movida a 
carvão vegetal e localizada em região onde se encontra uma grande reserva de 
força de tra alho, que pode ser recrutada para as atividades industriais. Em ou 
tros termos, os industriais incorporam do nacionalismo os elementos mais coe
rentes com o seu próprio programa de racionalizar o trabalho, combinando. ha
bilmente a localização do parque siderúrgico com o fator de fixação do homem 
na região. 

Dessas reflexões, pode-se apreender que o exercício do poder obedeceu a 
táticas variadas. Pouco a pouco, formou-se em torno da classe operária uma sé
rie de discursos que, generalizando-se em uma rede de instituições, colocaram, 
conscientemente, propostas de seu controle, segundo as circunstâncias do mo
mento e do lugar, a ponto de obter uma estratégia global, coerente e racional. 

Na discussão sobre o exerclcio da dominação, nessa conjuntura, procurou
se demonstrar que a realização da proposta de dominação em alguns aspectos 
resultou de um longo processo de lutas, iniciadas na década de vinte, entre a 
burguesia e a classe trabalhadora, em que se definiu o papel do Estado na inter
venção do mercado de trabalho. 

Dessa maneira, a proposta da burguesia de um mercado livre modificou
se, passando a defender o controle estatal, desde que a sua participação não se 
configurasse em todas as fases de decisão. 

A crise do perfodo, desorganizando a economia e, conseqüentemente, o 
mercado de trabalho, favoreceu ainda mais a promulgação de leis e de outros 
mecanismos de controle da classe trabalhadora, que vão ao encontro dos intere
ses da burguesia. A intervenção do Estado na economia constitui-se em outra 
grande vitória para essa classe. Se ela perdeu o seu maior sonho, a construção 
de uma grande siderurgia no Estado, obteve ganhos pelo amparo à diversifica
ção da indústria e, conseqüentemente, do comércio e das atividades agrfcolas. 
Assim, também, se esse processo de luta se definiu com a sua intervenção no 
aparelho de Estado, ele o fez mais precisamente no embate direto da burguesia 
para subordinar o trabalho, fora desse aparelho, através das suas entidades de 
classe. 

129) UMA SOLUÇÃO verdadeiramente nacional pa a o assentamento da siderurgia no Bra· 
si I. Revista Comercial de Minas. Jul/1939, p. 15-17. 
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