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Introdução

A luta pela industrialização

Até  a  década  de  1930,  a  economia  brasileira  dependia  das  exportações  de  produtos

agrícolas, principalmente o café. A atividade cafeeira era o setor mais dinâmico da economia,

com  alta  produtividade  e  rentabilidade,  canalizando  os  recursos  existentes  para  o

desenvolvimento  das  suas  atividades  (plantio,  beneficiamento  etc.).  Como  havia  a

dependência do mercado externo, comprador do produto, principalmente dos Estados Unidos,

a partir do início do século XX, os problemas internacionais, como recessões econômicas e

guerras, afetavam as exportações, acarretando dificuldades para toda a economia. 

A paralisação ou queda da rentabilidade, gerada pela comercialização do café, foi fruto

da dependência do comércio exterior e da superprodução que geravam desvalorização. Abria-

se  espaço,  devido  ao  acúmulo  de  capital  efetuado  em  outros  momentos,  para  que

investimentos fossem feitos em outros setores: nas estradas de ferro, no comércio, nos bancos

e na indústria, que vinham apresentando oportunidades rentáveis.

Com a I Guerra Mundial (1914-1918), houve uma expansão da indústria, principalmente

no estado  de  São Paulo,  ocasionada pela  necessidade  de  produtos  imprescindíveis,  como

combustíveis e alimentos. A economia paulista, segundo Cano (1981), respondeu melhor do

que outras economias regionais aos efeitos da crise externa. Isso, porque estava mais bem

preparada e dispunha do mercado interno do estado e de outras regiões do país,  às  quais

fornecia  produtos  e  insumos.  Junta-se  a  esses  fatores  a  diversidade  agrícola  que  criava

condições de expansão para a indústria ligada a esse setor (têxtil e alimentício). A expansão

industrial realizada no estado de São Paulo compensou, pelo dinamismo de seus produtos, a

péssima situação das demais indústrias regionais,  passando a funcionar como apêndice da

agricultura, proporcionando maior concentração industrial no estado.

A indústria paulista expandiu-se, quantitativamente, entre 1919 e 1929, mas tal aumento se

deve às inúmeras oficinas e pequenas fábricas que funcionavam de maneira artesanal, além

das grandes empresas que funcionavam como aglomerados de oficinas. Qualitativamente, a

expansão limitou-se à maior diversificação de produtos, que foram introduzidos em alguns

ramos mais dinâmicos e complexos, como siderurgia,  cimento e equipamentos.  Com isso,

garantiu-se maior autonomia para o parque industrial, o que criou uma reserva de mercado
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para atender à demanda da década seguinte, originada pela crise internacional. No interior das

indústrias não houve relevante modificação estrutural nas técnicas e equipamentos utilizados,

mas uma diversificação do que se produzia.

Em outubro de 1929 deu-se a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, acontecimento

que levou as economias dos EUA e da Europa, a uma grande depressão. Ao caírem os níveis

de demanda e despencarem os preços do café, a Grande Depressão acabou por revelar a frágil

e insustentável situação da economia baseada no modelo agro-exportador, contribuindo para a

ruptura do modelo de desenvolvimento brasileiro. 

Crescem, então, os debates internos sobre a política de industrialização, à medida que

alguns grupos influentes, como os industriais paulistas, alegaram não ser mais possível para

uma nação prescindir do desenvolvimento da indústria de base, que lhe daria autonomia e

permitiria que o país não fosse dependente das vicissitudes da conjuntura econômica externa.

Na década anterior, porém, já havia várias movimentações de setores da sociedade que,

por  meio  de  tentativas  da  criação  de  associações,  discutiam  políticas  industriais  de

desenvolvimento, visando à modernização da sociedade. Desde o início da década de 1920,

associações  como o Instituto Paulista  de Higiene,  a  Seção Paulista  de Higiene Mental,  a

Sociedade de Biologia e a Sociedade de Educação, passaram a agregar vários profissionais –

como  médicos,  engenheiros,  administradores,  empresários  e  educadores  –  em  torno  da

discussão  de  mudanças  que  consideravam necessárias  para  a  transformação  da  sociedade

brasileira. Dentre os assuntos debatidos, figurava a necessidade de adaptação psicofísica do

homem à máquina, a fim de aumentar o rendimento e diminuir os acidentes na indústria. 

Um grupo ligado à Associação Comercial, de 1929, criado por intermédio de cursos e

palestras ministrados por Léon Walther, especialista suíço em Psicologia Industrial, discutia

ensaios  nas  áreas  de  Fisiologia,  Higiene,  Psicologia,  desenvolvidas  para  se  organizar  o

processo  produtivo,  segundo  os  princípios  tayloristas,  planejando  formar  um instituto  de

organização científica do trabalho, plano abalado com a crise de 1929.

No final de 1930, sob a iniciativa de Aldo Mario de Azevedo, administrador e proprietário

de uma fábrica de tecidos, foi composto um grupo interessado na discussão de administração

dos  negócios  do  trabalho,  com o  surgimento  de  propostas  para  a  formação  do  Instituto

Paulista de Eficiência. O fato ganhou maior impulso após o contato com Armando de Salles

Oliveira, presidente da sociedade anônima O Estado de S. Paulo (OESP), em razão do apoio
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financeiro,  das influências e dos contatos possibilitados.  Da união desses grupos nasceu o

Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), entidade1 assim definida:

[...] pode-se  dizer  que  o  Instituto  de  Organização  Racional  do  Trabalho  é  uma
sociedade de estudos e de ação, voltada, imediatamente, ao melhor aproveitamento de todo
esforço  humano  empregado  em  qualquer  das  múltiplas  manifestações  da  atividade
moderna, não só na indústria, mas também no comércio e na agricultura, na administração
pública, na própria ciência e no trabalho intelectual, em tudo, enfim, onde a arte de fazer e
de administrar tenha de se fazer sentir. Em uma palavra, Racionalização exprime o nosso
programa. (IDORT, 1932, pp. 2-3)

Antes de fazer referência às propostas da entidade, é preciso lembrar que o país vivia em

meio à crise econômica internacional e às discussões sobre os direcionamentos da política

interna, em face de desejos diferentes de industrialização ou manutenção do regime agrário-

exportador.  Em  um  país  de  antigas  tradições  agrárias,  que  tinha  no  café  o  seu  produto

principal,  privilegiar  o  setor  secundário  da  economia  seria  medida  ousada.  Da  parte  do

governo, ações basicamente ligadas às taxas de câmbio, à compra dos excedentes produzidos

e não comercializados,  e  às tarifas  de importação que permitiam que o preço do café se

mantivesse apto a sustentar o lucro dos fazendeiros, vinham privilegiando o produto como o

principal alvo das políticas econômicas. 

De fato, apesar de alguns incentivos governamentais, ao menos até 1937, a condução das

questões econômicas pendeu bem mais à manutenção e impulso da economia cafeeira do que

à industrialização. Não se promoveu aceleramento satisfatório do desenvolvimento industrial

porque se entendia que as alternativas da economia agrária exportadora ainda não haviam se

esgotado. De acordo com Dean (1971, p. 219), “durante as fases provisória e constitucional

dos anos de Vargas o governo continuava a acreditar que o mundo de 1913, de uma forma ou

de outra, pudesse voltar a organizar-se”.

A relação entre os industriais paulistas e Vargas, se tornaria ainda mais difícil quando o

governo concedeu vários benefícios aos trabalhadores, desagradando, assim, os interesses do

grupo de empresários. Entretanto, segundo Weinstein (2000, pp. 85-86), após a revolução de

1932, tal descontentamento se tornou manifesto, havendo, porém, com o término do episódio,

uma reconciliação entre ambas as partes, a que a autora atribui à percepção de Vargas, a

respeito do importante papel que já era desempenhado pela indústria paulista, no conjunto da

economia  do  país:  “Poucos  meses  depois  da  rendição  dos  constitucionalistas,  Vargas

1 Apesar de se intitular com instituto, o IDORT, por não ter sido outorgado por nenhuma instância
governamental, deve ser referido como entidade.
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concedeu aos rebeldes uma de suas mais importantes reivindicações,  convocando eleições

para  uma  assembléia  constituinte”.  Simonsen2 seria  eleito  deputado,  Armando  de  Salles

Oliveira, indicado a governador e Vargas abriria espaços para a discussão sobre a educação

profissional, em 1934, contando com nomes como Lourenço Filho, Robert Mange e Horácio

Silveira, todos membros do IDORT:

Por  um  breve  período,  as  tradicionais  alianças  regionais  e  idéias  políticas  liberais
manteriam unida a frágil coalizão paulista, alimentando a ambivalência dos industriais em
relação ao regime de Vargas, mesmo quando este atendeu a algumas de suas reivindicações
mais importantes. Só alguns anos depois os porta-vozes da indústria paulista passariam de
forma mais resoluta para o campo getulista. (Weinstein, 2000, p. 86)

O reconhecimento de Vargas da importância da industrialização e a luta dos industriais

pela substituição das importações, por produtos nacionais, desencadearam maiores incentivos

à importação de máquinas e políticas de redução da importação de bens. 

Os  últimos  anos  da  década  de  1930  marcaram extrema aproximação  entre  governo e

industriais.  Aumentou-se  o  campo  para  as  inovações  e  as  propostas  de  racionalização,

especialmente nas áreas educacional e da política social. Segundo Weinstein (2000, p. 27), os

industriais, aliados a tecnocratas, procuravam assumir a reorganização das relações industriais

para a  construção de uma nova sociedade urbano-industrial.  Apesar  de  os  porta-vozes  da

indústria rejeitarem a intromissão do Estado, cada vez mais determinadas facções políticas

colocavam os  patrões  para  debaterem  a  legislação  trabalhista,  especialmente  no  final  da

década de 1920. 

Nota-se que as principais fases de rompimento ou de aproximação entre os líderes do

IDORT e o governo federal deram-se em torno das questões industriais. Fatos que podem ser

descritos em três momentos: a revolução de 1932, em que os paulistas se insurgiram contra o

governo; a reaproximação em 1934, com a nomeação de um interventor, Armando de Salles

Oliveira,  ligado  ao  IDORT,  para  o  estado  de  São  Paulo;  e  a  convergência  para  a

industrialização em 1937. Segundo Tenca (1987), em 1937 com a confluências dos ideais

governistas e de parte dos idortianos, houve uma redefinição da estratégia do IDORT, em que

os maiores defensores de organização nos moldes da indústria (Simonsen e Mange3) teriam

ganho a disputa contra os políticos (Armando de Salles Oliveira e  OESP), que desejavam

2 Simonsen era um industrial estudioso e implementador dos princípios de organização científica do trabalho,
tendo sido um dos nomes mais importantes do IDORT, principalmente ao entrar para o campo político, tendo
sido um dos responsáveis pela condução dos ideais da entidade e sua influência na política do país.
3 Mange é fruto de comentário posterior, devido a sua estreita ligação com os projetos educacionais do IDORT.
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ocupar o poder federal, enquanto os defensores da organização não pensavam em poder de

fato, mas em condutores das políticas do país, por meio de competência técnica.

Estrutura e funcionamento do IDORT

A estruturação e o funcionamento do IDORT baseavam-se nos princípios de administração

científica,  nas  práticas  de  racionalização  e  o  método  de  trabalho  era  definido  pelo

procedimento cartesiano e resumido, pela própria entidade, da seguinte maneira:

1º) Não aceitar como verdade nada que não seja conhecido, evidentemente, como tal;
2º) Dividir as dificuldades em tantas parcelas quantas possamos;
3º) Conduzir ordenadamente os pensamentos, indo por graus do simples ao composto;
4º) Proceder a desdobramentos tão completos e a revisões tão gerais que estejamos
seguros de nada ter omitido. (IDORT, 1932, p. 2)

As  ações  foram  organizadas  e  os  objetivos  traçados,  de  acordo  com  os  planos

estabelecidos em sua fundação, em torno de dois grupos de trabalho: a 1ª divisão, composta

pelo grupo dos empresários, cuidava das questões de administração científica; e a 2ª divisão,

formada pelo grupo da psicotécnica, cuidava do fator humano. 

A 1ª  divisão  ficaria  responsável  pelos  trabalhos  e  estudos  de  gabinete,  administração,

estatística,  contabilidade,  compras  e  vendas,  produção,  padronização,  legislação  e

financiamento; pelas questões referentes à concepção do processo de trabalho, atividades de

divisão  e  especialização  de  funções,  definição  e  demarcação  de  tarefas,  simplificação  e

padronização da produção e do produto. 

A 2ª divisão ficaria com os assuntos de organização da tecnopsicologia do trabalho, de

orientação, seleção e educação profissional,  além de higiene do trabalho.  O fator humano

ganharia as atenções na adaptação do homem à máquina (psicotécnica), e, inversamente, na

adaptação dos instrumentos de trabalho e do ambiente fabril ao homem. A análise do trabalho,

das  máquinas,  das  ferramentas,  dos  movimentos,  do  ambiente,  da  força  de  trabalho,  da

matéria-prima, objetivariam conduzir à simetria, à simplificação, à padronização e à precisão

dos gestos e movimentos, facilitando o controle da produção.  

Em resumo:

Atacamos  assim a  questão  por duas  direções  opostas:  uma centrífuga,  do patrão  ou
chefe de empresa para os operários, determinando os órgãos e coordenando racionalmente
as  respectivas  funções;  outra  da  periferia  para  o  centro,  isto  é,  partindo  do  operário,
analisando-o,  selecionando-o,  orientando-o  e  instruindo-o  de  acordo  com suas  aptidões
físico-psicológicas, em ascensão. (IDORT, 1932, p. 38)
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Com o passar dos anos, em dois momentos, o IDORT revisou seus objetivos e suas formas

de atuação. Em um relatório de diretoria de 1934, destacou-se a dificuldade para atingir os

objetivos da entidade, somente pela aplicação dos princípios e métodos de racionalização;

seria preciso difundir os ensinamentos e criar uma “mentalidade racional” por meio de um

trabalho “inconsciente” de propaganda, baseado na seguinte argumentação:

[...] semeadura constante de idéias, a difusão de ensinamentos e a conseqüente criação
da mentalidade racional, por assim dizer.
É o trabalho inconsciente da propaganda.
Essas  sementes,  caindo  em  terrenos  propícios  na  maioria  das  vezes,  germinam,  quer
queiram, quer não queiram os seus receptores, pois o homem, em geral,  não é capaz de
dirigir as atividades do seu subconsciente. (IDORT, 1934, p. 3)

Em 1941, o IDORT se reestruturou e concentrou suas atividades nos estudos e
em ações de divulgação dos princípios e métodos racionais:

Tendo em vista a experiência colhida em seu primeiro decênio de atividade e de acordo
com sugestões apresentadas pela 1ª divisão, o nosso instituto, já no início deste exercício
tomou  a  orientação  de  não  mais  assumir  o  compromisso  de  executar  serviços  de
organização por parte de suas Divisões Técnicas, deixando esse campo para as empresas
privadas e instituições com caráter comercial ou científico, que já se constituíram para tal
fim e reservando ao IDORT a ação de divulgação dos princípios da Organização Científica
do Trabalho. [...] Baseada nessa ordem de idéias, a Primeira Divisão Técnica concentrou a
sua  atenção  na  propaganda  dos  cursos  providos  pelo  IDORT,  assim  como  nos  cursos
correlatos, de iniciativa de entidades cívicas e culturais desta capital. (IDORT, 1942, p. 3)

A entidade concentrar-se-ia na divulgação de seus cursos e na propagação dos métodos de

racionalização, tomando para si o papel de formador de técnicos em organização científica do

trabalho.

O IDORT realizou várias atividades de assessoramento à empresas, elaboração de códigos

de ética profissional e uma série de jornadas e campanhas sobre diversos temas de amplo

interesse,  como desperdício, alimentação, habitação econômica,  economia, Brasil  no após-

guerra e educação. As jornadas desenvolvidas pelo IDORT foram consideradas por Picheli

(1997,  p.  39),  como educação não formal,  atividades  pedagógicas  desenvolvidas fora dos

limites da escola, mas com o intuito de transformar o operário em um novo tipo de homem:

 É necessário  salientar  que  o  empresariado  na  época  estava  comprometido  com a
difusão  de uma nova ética  junto  às  camadas  populares.  Primeiro  para  desqualificar  sua
própria cultura e, em segundo lugar, para criar o chamado novo-homem: dócil, disciplinado,
colaborador, patriota, etc.

Com  muita  freqüência,  a  visão  do  empresariado  sobre  o  trabalhador  nacional  se
revestia de preconceitos que, na verdade, eram preconceitos de classe: doente, improdutivo,
ignorante,  indisciplinado,  etc.  Isso  significa  dizer  que  a  força  de  trabalho  adquirida  no
mercado pelo industrial deveria se adaptar às regras da produtividade fabril. É nessa direção
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que o IDORT se comprometeu, no período analisado, em algumas campanhas de orientação
que pode-se associar a um processo de educação não-formal. 

Claro que essas campanhas sempre estiveram de acordo com os princípios maiores do
IDORT, notadamente o da eficiência, visando a ampliação da produtividade fabril.

A mais destacada das jornadas, de acordo com os estudos realizados sobre o IDORT, e

mesmo pela dedicação de várias edições de sua revista, foi a Jornada contra o Desperdício,

realizada em meados de 1938 e início de 1939. Esta jornada teve o objetivo de conscientizar

as pessoas a tornarem o seu cotidiano mais eficiente e produtivo: “a jornada destinar-se-á a

chamar atenção para os múltiplos  desperdícios de várias ordens:  de espaço,  de tempo,  de

materiais, de energia etc.”. (apud Picheli, 1997, p. 46) 

Ao utilizar uma série  de locais,  como exemplos  de onde se  poderia  e deveria  utilizar

práticas racionalizadoras, desde como realizar as atividades, na cozinha, a como se sentar no

bonde, englobando uma série de exemplos de desperdício, em todos os sentidos como os de

energia e tempo, a entidade fez uma verdadeira cruzada para a propagação da organização

racional por todas as partes em que se desprendesse atividade humana, sempre pautada pelo

ideal fabril de eficiência e produtividade. 

Das atividades desenvolvidas pelo IDORT, as que mais repercutiram foram as ligadas à

reorganização administrativa dos estados, principalmente São Paulo, onde o instituto elaborou

um plano completo de organização administrativa, com mudanças nas formas de trabalho e

criação de departamentos e secretarias, iniciado em 1934. Por esse trabalho, o IDORT foi

considerado uma entidade de interesse público estadual, em 1934, e federal, em 1936. Outros

Estados  receberam serviços  do IDORT: Pernambuco,  Paraná e Goiás.  As atividades e  os

projetos educacionais serão apresentados e analisados adiante.

Racionalização e americanismo

A maior identificação ao se pensar no IDORT é com a racionalização. Porém, este termo

apresenta bastante diversidade de conceituação, entre os vários autores estudiosos da entidade.

Há várias definições, expostas abaixo, mas esta pesquisa utiliza a racionalização como um dos

mecanismos do americanismo,  conceito  desenvolvido por Gramsci  de forma intrínseca ao

fordismo, mas que com o decorrer de outros trabalhos foi ampliado, fato que também será

abordado mais à frente.

Para o IDORT, racionalização significava:
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[...] a ação de tornar racional alguma coisa. E “racional” é o que está de acordo com a
razão, isto é, com a inteligência humana, esclarecida pelos princípios, pelas normas e pelos
dados  da  ciência  experimental.  Isso  em  síntese.  No  mais  alto  sentido,  (racionalização)
aplica-se a toda uma Política Econômica, concebida e executada pelo Estado ou por grande
grupo industrial ou financeiro, geralmente de acordo com o Estado. Mas não é tudo, nem é o
mais  importante.  A  racionalização  começa  –  e  deve  começar  –  de  baixo.  Primeiro,  os
alicerces e, por fim, a cúpula. Depois de racionalizadas as partes é que será o conjunto. Esse
é o procedimento científico. (IDORT, 1932, pp. 2-3)

É de se perceber que a entidade pensava em penetrar suas idéias e anseios por toda a

sociedade, mas de acordo com o Estado que deveria ser o condutor, mas começando debaixo

para cima, o que pode ser considerado uma semelhança com as práticas americanas em que a

hegemonia foi sendo construída tomando-se por base a fábrica.

Weinstein (2000), em seu estudo sobre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

(SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI), formula este significado para o termo:

O termo “racionalização” deve ser entendido como abrangendo uma grande variedade
de estratégias para a reorganização do trabalho, e mesmo da vida cotidiana, de acordo com
princípios que seus defensores consideram “científicos”. O que havia de comum a todas
essas estratégias era a recusa aos métodos empíricos baseados na prática e na tradição, em
favor  de  métodos  desenvolvidos  por  especialistas,  a  partir  de  “princípios  científicos”.
Aplicados na fábrica, seja à administração, ao transporte ou ao planejamento urbano, esses
métodos deveriam resultar,  segundo se esperava,  numa maior eficiência e produtividade,
que  redundariam  em  benefícios  para  patrões,  empregados  e  consumidores.  (Weinstein,
2000, p. 23)

Já Antonacci (1993), em trabalho que realizou sobre o IDORT, ressalta que para se chegar

ao termo racionalização houve uma adaptação do taylorismo mesclando-o com a psicologia

social, o aproveitamento de partes do fordismo e novos conhecimentos científicos.  Parte do

empresariado considerava, tal modificação do modelo teórico, como taylorismo ajustado às

descobertas  da  psicologia,  nas  formas  de  trabalho  dos  operários,  o  que  aumentaria  a

produtividade e adaptação do homem à máquina:

Simonsen  refez  o  caminho  dos  industriais  em  torno  do  taylorismo,  fordismo  e
racionalização, como formas de gestão científica do trabalho. Neste sentido, fez uma revisão
dos  métodos  de  Taylor  a  partir  das  vantagens  do  “sistema  Ford”,  chegando  ao  termo
racionalização através de adaptações que Ford sofreu na Alemanha com o desenvolvimento
de  novos  conhecimentos  científicos  e  com  o  estabelecimento  da  economia  integral.
(Antonacci, 1993, p. 97)

No que tangia ao próprio Simonsen, a definição era a seguinte:

A  racionalização  abrange  o  ciclo  integral  da  produção.  Foi  iniciada  pelo  aspecto
financeiro, promovendo um novo tipo de concentração das indústrias, de modo a facilitar o
controle da adaptação da produção ao consumo, e evitar a dispersão de atividades e recursos
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financeiros. Passa à padronização dos produtos e dos aparelhamentos da produção. Abrange
a adoção do tipo de trabalho fluente ou contínuo, adotado inicialmente por Ford com outras
modalidades que o elevam ao mais alto grau de depuração científica. Adota o sistema de
altos  salários  e  métodos  eficientes  de  mão-de-obra,  mas  introduz  a  psicotécnica  como
elemento primordial do tratamento do fator humano; desenvolve-se no estudo do aumento
do  poder  aquisitivo  dos  mercados  procurando  apreciar  a  vida  social  alemão  dentro  de
fórmulas técnicas cientificamente determinadas (...) É tal a força construtora que emana de
semelhante  concepção  que  já  se  admite  que  a  racionalização,  formando  um  adiantado
sistema de política de trabalho, evolui para um sistema político que absorverá os demais,
por  constituir  uma  doutrina  em  que  se  consegue,  pela  razão  e  pela  técnica,  um  justo
equilíbrio entre as aspirações e tendências das  forças construtoras e econômicas de uma
nação.

Afetando  a  vida  social  alemã,  a  racionalização  deixa  de  ser  um problema  de  mera
economia privada para se refletir profundamente na economia pública e daí a justificativa da
intervenção  do  Estado.  O Estado,  no  domínio  legislativo  e  administrativo,  tem tomado
importantes  medidas  em  relação  à  paralisação  das  usinas,  aplicação  da  legislação  do
trabalho, arbitragem nos conflitos de classe, socorro aos desocupados, legislação sobre as
concentrações,  larga  subvenção  aos  empreendimentos  de  estudos  técnicos  para  a
racionalização etc. (apud Antonacci, 1993, pp. 97-98)

Para  Tenca  (1987),  também estudioso  do  IDORT,  a  palavra  que  melhor  exprimiria  o

IDORT seria organização, que abrangia a racionalização e objetivava converter a sociedade

em um organismo baseado na grande indústria, com metas definidas, unidade de comando,

hierarquia,  divisão  de  funções  e  reciprocidade  de  obrigações.  O  IDORT  pretenderia

“generalizar para todo o social a vontade da grande indústria”:

A defesa intransigente da racionalização em todos os setores da sociedade, que aparece
como necessidade imposta pelo princípio de Organização, é que faz do IDORT o atualizador
das  práticas  políticas  dos anos 30. Numa época em que a racionalização aparecia  como
bandeira comum aos diferentes grupos, o fazer IDORTiano dava forma e conteúdo preciso a
essa expressão. Racionalizar é organizar a sociedade segundo os imperativos do mundo da
produção.  É generalizar para  todo o social  a vontade da grande indústria,  já que esta só
atingira um alto nível de otimização – maior produção em menor tempo – como também, e
principalmente,  se  constituíra  num  grande  modelo  de  organização  garantido  por  um
eficiente controle capaz de manter a ordem, a disciplina, o respeito à hierarquia e o espírito
de cooperação. (Tenca, 1987, p. 68)

Na concepção  de  Picheli  (1997),  as  idéias  da  burguesia,  em relação  à  racionalização,

estavam ligadas aos seus  interesses econômicos  e,  por isto,  tudo se reduziria à  lógica do

cálculo de mercado. Na sua visão, a burguesia industrial terminou por “instrumentalizar” o

conceito de racionalização:

Nessa  direção,  todos  os  setores  da  vida  humana,  o  espaço  fabril,  o  cotidiano  das
pessoas, o próprio Estado não deveria escapar das medidas salutares da organização
racional,  já  que  isto  significava  a  adoção  de:  “métodos  de  técnica  e  organização,
planejados para  assegurar o mínimo de gastos, tanto de esforço como de material”.
(Picheli, 1997, p. 25)
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Nesta pesquisa, a vertente de análise da organização racional do trabalho e da sociedade, é

o  fenômeno  identificado  por  Gramsci  como  americanismo/fordismo,  constituindo  uma

estratégia  de  transformação,  não  só  do  processo  de  trabalho,  conforme  projetava  o

taylorismo4, mas de toda a vida social, com o envolvimento dos industriais em atividades de

instrução, recreação e serviços sociais, para os trabalhadores, visando discipliná-los também

fora dos locais de trabalho, porém, nos moldes da indústria. Para Gramsci (2001, p. 241)

poder-se-ia afirmar que:

[...]  de  modo  genérico,  que  o  americanismo  e  o  fordismo  resultam  da  necessidade
imanente  de  chegar  à  organização  de  uma  economia  programática  e  que  os  diversos
problemas  examinados  deveriam  ser  os  elos  da  cadeia  que  marcam  precisamente  a
passagem  do  velho  individualismo  econômico  para  a  economia  programática:  estes
problemas  nascem das  várias  formas  de  resistência  que o  processo  de desenvolvimento
encontra em sua evolução [...]

O  autor  relaciona  de  modo  intrínseco  o  fordismo  ao  americanismo.  Ambos  seriam

resultado da intenção, de certas frações das classes dominantes, de organizar a economia de

forma programática, intenção esta que encontrava, na sociedade, várias formas de resistência;

exigindo  ações,  em  diversos  aspectos  da  vida  das  pessoas,  desde  a  racionalização  da

composição demográfica até questões sexuais e feministas. 

Gramsci (2001) aponta para um processo de mudanças não só na estrutura econômica,

tendo a indústria como modelo. Tal transformação ocorreria também nas dimensões sociais e

culturais,  conduzidas  por  dois  importantes  aliados:  a  racionalização  e  a  psicologia.  A

racionalização necessitava da criação de um novo homem, que se adequasse ao novo tipo de

trabalho  e  de  processo  produtivo,  uma  adaptação  psicofísica  à  nova  estrutura  industrial.

Porém, só as transformações no mundo do trabalho não seriam suficientes,  sendo preciso

também racionalizar todo o cotidiano da vida das pessoas, corrigindo problemas, como o da

sexualidade desregrada e do alcoolismo, que afetariam a produtividade.

A reforma do Estado, por exemplo, seria necessária para acabar com o parasitismo das

pessoas em condições de trabalhar, mas que viviam à custa de pensões. Um Estado liberal

seria  necessário  para  promover  a  livre  iniciativa  e  o  individualismo  econômico,  para

reorganizar o aparelho produtivo e realizar o desenvolvimento, levando em consideração o

4 Entende-se por taylorismo o sistema de administração científica da produção, restrito ao local de trabalho, com
objetivo  de  aumentar  a  produtividade  por  meio da  simplificação  de  tarefas  e  individualização da  força  de
trabalho, levando à hierarquização crescente, da fábrica, com a monopolização do conhecimento nas mãos dos
gerentes. 
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aumento  populacional  e  às  necessidades  coletivas.  A  racionalização  do  trabalho  era

absolutamente necessária para a garantia da eficiência. 

Gramsci (2001) advertiu que os EUA tinham condições melhores do que a Europa para

introduzir esse conjunto de novas práticas:

O americanismo, em sua forma mais complexa, exige uma condição preliminar, da qual
não se ocuparam os americanos que trataram destes problemas, já que na América ela existe
“naturalmente”:  esta  condição  pode  ser  chamada  de  “uma  composição  demográfica
racional”,  que consiste  no  fato  de que não  existem classes  numerosas  sem uma função
essencial no mundo produtivo, isto é, classes absolutamente parasitárias. (Gramsci, 2001, p.
243)

Em outra passagem, o autor prossegue:

A  América  não  tem  grandes  “tradições  históricas  e  culturais”,  mas  tampouco  está
sufocada por esta camada de chumbo: é esta uma das principais razões – certamente mais
importante  que a  chamada  riqueza  natural  –  de sua  formidável  acumulação  de capitais,
malgrado o nível de vida de suas classes populares ser superiores ao europeu [...] Dado que
existam essas condições preliminares, já racionalizadas pelo desenvolvimento histórico, foi
relativamente  fácil  racionalizar  a produção e o trabalho, combinando habilmente  a força
(destruição  do  sindicalismo  operário  de  base  territorial)  com  persuasão  (altos  salários,
diversos  benefícios  sociais,  habilíssima  propaganda  ideológica  e  política)  e conseguindo
centrar toda a vida do país na produção. A hegemonia nasce da fábrica e necessita apenas,
para ser exercida, de uma quantidade mínima de intermediários profissionais da política e da
ideologia. (Gramsci, 2001, pp. 247-248)

Entretanto,  para  Gramsci  (2001),  o  americanismo  não  significava  um  novo  tipo  de

civilização, mas um prolongamento orgânico da civilização européia, com nova concepção

sobre o “clima americano” porque nada poderia mudar o caráter e as relações dos grupos

fundamentais, na constituição das classes sociais:

Os elementos de “nova cultura” e de “novo modo de vida” que hoje se difundem sob a
etiqueta americana não passam das primeiras tentativas às cegas, devidas não tanto a uma
“ordem’  que  nasce  de  uma  nova  estrutura,  que  ainda  não  se  formou,  mas  à  iniciativa
superficial e macaqueadora dos elementos que começam a se sentir socialmente deslocados
pela  ação (ainda destrutiva e dissolutora)  da nova estrutura  em formação.  O que hoje  é
chamado  de  “americanismo”  é  em  grande  parte  a  crítica  antecipada  feita  pelas  velhas
camadas que serão esmagadas pela possível nova ordem e que já são vítimas de uma onda
de pânico social,  de dissolução, de desespero; é uma tentativa de reação inconsciente de
quem é impotente para reconstruir e toma como ponto de apoio os aspectos negativos da
transformação. Não é dos grupos sociais “condenados” pela nova ordem que se pode esperar
a reconstrução,  mas sim daqueles que estão criando, por imposição e através do próprio
sofrimento, as bases materiais desta nova ordem: estes últimos “devem” encontrar o sistema
de vida “original” e não de marca americana, a fim de transformarem em “liberdade” o que
hoje é “necessidade”. (Gramsci, 2001, p. 280)
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Alguns dos aspectos que deveriam ser observados, segundo Gramsci (2001), em relação à

implantação  da  nova  ordem econômica,  social  e  cultural,  para  formar  um novo  tipo  de

homem, uma nova sociedade, seriam: substituição da plutocracia por um novo modelo de

acúmulo e distribuição de capital, baseado na produção industrial; questão sexual; observação

do  poder  do  americanismo  para  determinar  um  desenvolvimento  gradual  ou  se  tal

desenvolvimento  teria  caráter  temporário;  racionalização  da  composição  demográfica

européia; investigar se o desenvolvimento teria ou não seu ponto de partida na indústria; os

altos salários pagos pela indústria “fordizada” e racionalizada; o fordismo como tentativa de

superação, por parte das indústrias, das quedas nas taxas de lucro; a psicanálise, que passava

por grande difusão, após a I Guerra Mundial, como expressão do aumento da coerção moral,

exercida pelo aparelho estatal e social, sobre os indivíduos. De forma resumida poder-se-ia

destacar a racionalização, por todos os setores (sociais, econômicos, demográficos, culturais,

etc.)  e,  a psicologia  (interferir  no comportamento e  no ajustamento  das pessoas ás  novas

necessidades da nova sociedade), por abranger todos os demais aspectos. 

Um exemplo  da  ligação entre  racionalização e  psicologia  se  daria  pela  conexão,  para

Gramsci (2001), entre a racionalização do trabalho e o proibicionismo, já que as investigações

e  o  controle  da  vida  dos  operários,  inclusive  aplicados  à  moralidade,  eram  condições

imprescindíveis para a aplicação do novo método de trabalho:

Na América,  a racionalização e  o proibicionismo estão  indubitavelmente  ligados:  as
investigações  dos  industriais  sobre  a vida  íntima  dos  operários,  os  serviços  de inspeção
criados por algumas empresas para controlar a “moralidade” dos operários são necessidades
do método de trabalho. Quem ironizasse estas iniciativas (mesmo fracassadas) e visse nelas
apenas  uma  manifestação  hipócrita  de  “puritanismo”  estaria  se  negando  qualquer
possibilidade de compreender a importância, o significado e o alcance objetivo do fenômeno
americano,  que  é  também  o  maior  esforço  coletivo  até  agora  realizado  para  criar  com
rapidez inaudita e com uma consciência do objetivo jamais vista na história, um novo tipo
de trabalhador e de homem. (Gramsci, 2001, p. 266)

A racionalização  determinaria  a  necessidade  da  criação  de  um novo  tipo  de  homem,

adequado ao novo tipo de trabalho e processo produtivo.  Porém, o novo tipo de homem,

segundo Gramsci, não poderia ser desenvolvido, conforme o exigido pela racionalização da

produção, sem que o instinto sexual fosse regulado, ou melhor, racionalizado:

Esses novos métodos exigem uma rígida disciplina dos instintos sexuais (do sistema
nervoso), ou seja, um fortalecimento da “família” em sentido amplo (não desta ou daquela
forma do sistema familiar), da regulamentação e da estabilidade das relações sexuais.
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[...] os novos métodos de trabalho são indissociáveis de um determinado modo de viver,
de pensar e de sentir a vida; não é possível obter êxito num campo sem obter resultados
tangíveis no outro. (Gramsci, 2001, pp. 264-266)

A questão sexual era de caráter decisivo por se tratar  de influenciadora e geradora de

contradições  e  perversões.  Na  função  econômica  de  reprodução  e  no  progresso  da

higienização se faziam sentir mudanças que interfeririam no comportamento humano e que

afetaria a nova vida industrial, sem resolver os impasses da questão sexual não seria possível

criar uma nova sociedade:

[...]  a  vida  na  indústria  exige  um  aprendizado  geral,  um  processo  de  adaptação
psicofísica a determinadas condições de trabalho, de nutrição, de habitação, de costumes,
etc., que não é algo inato, “natural”, mas exige ser adquirido, ao passo que as características
urbanas adquiridas são transferidas por herança ou absorvidas no decorrer da infância e da
adolescência. (Gramsci, 2001, p. 251)

No trecho  a  seguir,  Gramsci  (2001)  destaca  que  a  mais  importante  questão  ligada  à

sexualidade era a formação de uma nova personalidade feminina:

[...] enquanto a mulher não tiver alcançado não apenas uma real independência em face
do homem, mas também um novo modo de conceber a si mesma e a seu papel nas relações
sexuais, a questão sexual continuará repleta de aspectos mórbidos e será preciso ter cautela
em qualquer inovação legislativa.  Toda crise de coerção unilateral  no campo sexual  traz
consigo  um  desregramento  “romântico”,  que  pode  ser  agravado  pela  abolição  da
prostituição  legal  e  organizada.  Todos  esses  elementos  complicam  e  tornam  dificílima
qualquer regulamentação do fato sexual e qualquer tentativa de criar uma nova ética sexual
adequada  aos  novos  métodos  de  produção  e  de  trabalho.  Por  outro  lado,  é  necessário
encaminhar esta regulamentação e a criação de uma nova ética. Deve-se observar como os
industriais (especialmente Ford) se interessaram pelas relações sexuais de seus empregados
e, em geral, pela organização de suas famílias; a aparência de “puritanismo” assumida por
este  interesse  (como no caso  do proibicionismo)  não deve  levar  a avaliações  erradas;  a
verdade é que não se pode desenvolver o novo tipo de homem exigido pela racionalização
da  produção  e  do  trabalho  enquanto  o  instinto  sexual  não  for  adequadamente
regulamentado, não for também racionalizado. (Gramsci, 2001, pp. 251-252)

As várias áreas e formas de inserção de um novo modelo de sociedade, nos EUA, revelam

que não seria conveniente deixar nenhum setor de fora das mudanças. Seria preciso recriar

tudo, até mesmo uma cultura que reunisse o esfacelado país que saíra de uma guerra civil. No

embate a região Norte, que saiu vitoriosa, impôs o padrão industrial-urbano, mas não um

padrão cultural. A constituição de uma cultura se tornou fator importante para uniformizar o

país, em termos de objetivos e ideais, construindo uma “nação”, apesar da grande extensão

territorial.
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A religião exerceu, por sua reconfiguração, papel aglutinador, baseando-se no discurso de

ser, o americano, o “povo escolhido” para determinar a condução do futuro humano, devendo

concluir a obra divina, o “homem imperfeito”, sendo, por tal razão, preciso criar um  novo

homem. Pode-se dizer que o homem seria novo porque abandonaria os aspectos tradicionais,

ligados à Europa, para buscar um novo futuro, um olhar para frente e não aos antepassados. A

intenção era chegar ao novo sem passar pelo velho, como no caso das lutas de classe do velho

continente; justificando a intromissão em todos os setores da vida das pessoas.

No que tange à racionalização do trabalho, o taylorismo era uma das técnicas que vinham

sendo empregadas  nos  Estados  Unidos.  Sobre  o taylorismo e a mecanização do trabalho,

Gramsci (2001) ressalta a dificuldade para se obter o máximo de eficiência, ou melhor, o grau

mais elevado de qualificação profissional, em profissões tidas como intelectuais, como era o

caso das que se relacionavam à reprodução dos escritos - pelo fato de não ser possível, ao

operário, esquecer ou não refletir sobre o conteúdo do texto. Sobre o sistema de Taylor, o

complemento do processo de adaptação aos novos métodos de trabalho, libertou o cérebro dos

operários,  dando-se,  mecanização,  somente  no  gesto  físico:  “[...]  a  memória  do  ofício,

reduzido a gestos simples repetidos com ritmo intenso, ‘aninhou-se’ nos feixes musculares e

nervosos e deixou o cérebro livre e desimpedido para outras ocupações”. (Gramsci, 2001, p.

272)

Os  industriais  norte-americanos  entenderam  a  contradição  grada  entre  liberdade  de

pensamento  e  trabalho  mecanizado,  sendo,  esta,  uma  das  diferenças  entre  fordismo  e

taylorismo: o operário não poderia ser um “gorila amestrado”, como sugerira Taylor, pois ele

continuava  sendo  homem,  pensando  ou  tendo  condição  de  pensar,  possibilitando  a

compreensão de que o trabalho não daria  satisfações imediatas,  gerando a necessidade de

ampliação das várias práticas de interferência na vida e no cotidiano dos trabalhadores, fora da

fábrica. 

Outra diferenciação do fordismo, como modelo de organização e regulação do trabalho

industrial,  em  relação  ao  taylorismo,  é  a  ênfase  sobre  a  forma  de  pensar,  ou  seja,  a

interferência no pensamento, na forma com a qual os trabalhadores estariam se reportando ao

objetivo do trabalho a realizar e não sobre seus aspectos mecânicos. O fordismo visava operar

uma mudança na concepção de vida e de pensamento das pessoas, não permitindo que, na

mecanização do ofício, na repetição dos gestos físicos, o cérebro ficasse livre para pensar em

qualquer coisa, mas apenas no que  fosse útil para uma nova sociedade. 
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Gramsci (2001) critica Taylor pelo cinismo com o qual expressou o objetivo da sociedade

americana,  que  seria  desenvolver  ao  máximo,  no  trabalhador,  comportamentos  que

fragmentassem  suas  iniciativas  de  pensamento,  permitindo  adaptações,  das  operações

produtivas,  apenas  à  adaptação  física  à  máquina,  levando  uma  parte  da  velha  classe

trabalhadora  a  ser  eliminada  do  mundo  do  trabalho.  O  industrialismo,  segundo  Gramsci,

lutava contra o “humanismo”, não tendo caráter puritano, mas sim o objetivo de conservar,

fora  do  ambiente  de  trabalho,  certo  equilíbrio  psicofísico  que  impedisse  um  colapso

fisiológico do trabalhador, coagido pelo novo método de produção:

O industrial  americano se preocupa em manter  a continuidade da eficiência física do
trabalhador,  de  sua  eficiência  muscular-nervosa:  é  de  seu  interesse  ter  um  quadro
permanentemente harmonizado, já que também o complexo humano (o trabalhador coletivo)
de  uma  empresa  é  uma  máquina  que  não  deve  ser  excessivamente  desmontada  com
freqüência ou ter suas peças individuais renovadas constantemente sem que isso provoque
grandes perdas. (Gramsci, 2001, p. 261)

O pagamento de altos salários, aos funcionários especializados, fazia parte da estratégia de

controle, sendo preciso, para tanto, que o dinheiro fosse gasto de forma racional, mantendo a

boa condição psicofísica do operário; motivo que originou o estabelecimento de leis contra o

álcool. A criação de leis e o controle em sua aplicação tornaram-se função do Estado, como

outras  regras  para  garantir  a  moralidade.  O  ideal  estava  desenhado,  de  acordo  com  as

necessidades da industrialização:

[...]  o  novo  industrialismo  quer  a  monogamia,  quer  que  o  homem-trabalhador  não
desperdice suas energias  nervosas  na busca desordenada e excitante da satisfação sexual
ocasional: o operário que vai para o trabalho depois de uma noite de “orgias” não é um bom
trabalhador; a exaltação passional não pode se adequar aos movimentos cronometrados dos
gestos produtivos ligados após mais perfeitos automatismos. (Gramsci, 2001, p. 269)

 Somente o pagamento de altos salários, aos operários qualificados, não seria, no entanto,

suficiente para que as mudanças nos métodos surtissem efeitos, fato que pode ser ilustrado

pela  rotatividade  dos  operários  de  Ford;  seria  necessário  mais  que  este  atrativo  para  a

racionalização. Os diferentes níveis em que se encontravam as indústrias, sendo que muitas

delas não necessitavam da complexa qualificação dos operários da Ford, colocou uma dúvida:

seria possível fazer com que os operários do tipo médio de Ford fossem transformados no tipo

médio de operário moderno, ou seja, que os operários da Ford servissem de modelo racional?

Gramsci respondeu da seguinte forma:

[...]  o  método  de  Ford  é  ”racional”,  isto  é,  deve  se  generalizar;  mas,  para  isso,  é
necessário um longo processo, no qual ocorra uma mudança das condições sociais  e dos
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costumes e hábitos individuais, o que não pode ocorrer apenas através da “coerção”, mas
somente  por  meio  de uma combinação entre  coação  (autodisciplina)  e  persuasão,  sob  a
forma também de altos salários, isto é, da possibilidade de um melhor padrão de vida, ou
talvez,  mais  exatamente  de  realizar  o  padrão  de  vida  adequado  aos  novos  métodos  de
produção  e  de  trabalho,  que  exigem  um  particular  dispêndio  de  energias  musculares
nervosas (Gramsci, 2001, p. 269).

A premissa do fordismo era a de que não seria possível obter resultados satisfatórios, no

campo do trabalho, sem tê-los no setor social, na forma de viver das pessoas, ou seja: as novas

formas de trabalho eram indissociáveis de uma nova forma de comportamento individual e

coletivo. 

Para  Gramsci,  o  americanismo  estava  ligado  à  produção  de  um  novo  padrão  de

organização da vida material e simbólica, objetiva e subjetiva, que nascia fora da Europa; um

padrão  cultural  não-europeu  e  referente  aos  EUA  que  tinha  condições  históricas  mais

favoráveis  para a sua realização,  pelo fato de não carregar empecilhos de atraso, como o

Estado parasitário e a alta densidade populacional. Entretanto, como afirma Warde (2001, p.

4) a conjuntura da análise de Gramsci não está restrita à polarização entre EUA e Europa, pois

ele estava observando outros países, como a URSS e sua revolução socialista e, os EUA, com

uma  revolução  passiva,  sem  pegar  em  armas,  operando  pela  cultura  do  povo,  de  cunho

modernizador capitalista. Pode-se dizer que o americanismo seria o sucedâneo americano das

revoluções européias, porém, em um tom de passividade. Promovia a criação de um novo

sujeito, tendo a fábrica como hegemônica; uma construção pela sociedade civil, baseada nos

moldes industriais, mas sem ser uma imposição, como foram as revoluções européias.

As mudanças  nos  modos  de  viver,  executadas  até  fins  do  século XIX,  vinham sendo

pautadas na coerção, com o domínio, por parte de um grupo social, sobre as forças produtivas

da sociedade, adequando a seleção ou a educação do homem aos novos tipos de civilização,

novas formas de produção e trabalho – em regra com o emprego da força contra os oponentes.

Diferentemente das situações anteriores, em que nem todas as camadas da população eram

afetadas pelas crises, a crise pós I Guerra Mundial atingiu todas as camadas da população e

entrou em conflito com as novas necessidades de métodos de trabalho. 

O americanismo foi, segundo Warde, o maior esforço (rápido, consciente e objetivo) para

criar um novo tipo de trabalhador e de homem. Um adendo deve ser feito em relação aos

aspectos somente econômicos, mas especificamente ao desenvolvimento industrial, porque,

segundo a autora (2001, p. 6), havia um grupo de pensadores americanos que trabalhavam
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com a hipótese de que a fábrica não criaria, por motor próprio, um novo tipo de homem,

sendo necessária a utilização de diversos mecanismos para a modificação dos padrões de vida

e, conseqüentemente, para o alcance  do objetivo final:  a americanização do mundo. 

Para funcionar além das fronteiras americanas foi destacado que:

[...]  a  construção  da  hegemonia  norte-americana  ocorreu  no  mesmo  movimento  de
construção  de  sua  identidade,  sendo  que  visando  uma  e  outra,  os  Estados  Unidos
desencadearam,  desde  o  século  XIX,  uma  política  sistemática  e  de  longo  prazo  de
esquadrinhamento de todas as demais sociedades para a apropriação e difusão “seletiva” de
padrões culturais vigentes em tais agrupamentos societários. (Warde, 2001, p. 6)

Estudos  posteriores aos  de Gramsci,  como os  de Warde,  indicam que o fordismo e a

racionalização  seriam  elementos  do  americanismo  e  que,  portanto,  o  fenômeno  do

americanismo seria  de  maior  envergadura  do  que  o  próprio  fordismo  e  a  racionalização,

analisados de forma isolada. Imputa-se a Gramsci o desenvolvimento pioneiro dessas ligações

(racionalização,  fordismo,  psicologia,  mudança  social)  que  culminou  com  o  conceito  de

americanismo, como ele próprio havia definido.

Com a amplitude de ações e práticas desprendidas pelo americanismo, torna-se necessário

perguntar, como o faz Warde (2001), pela educação, ou melhor, pelo papel que seria destinado

à educação, neste processo:

Cabe reforçar, também, que Gramsci ajuda a pensar o americanismo como “mudanças
do modo de ser  e viver”,  e como tal  é  processo de configuração subjetiva.  Aí  está  um
elemento fundamental sobre o qual o projeto se encaminha: o americanismo como processo
educacional, ao mesmo tempo que fez da educação o seu apanágio. (Warde, 2000, p. 43)

O elemento sobre o qual se pode pensar o americanismo, como processo educacional, é o

processo de configuração objetiva e subjetiva:

Assim pensado,  o  americanismo como fenômeno  cultural,  pode-se  entender  como  e
porque os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como potência econômica
internacional: o mundo ocidental e parte do mundo oriental já estavam rendidos à sua força
salvacionista. Dessa perspectiva, afirmar a relação entre americanismo e educação é quase
uma tautologia, posto que ele criou raízes através da educação e mantém a educação como
grande bandeira. Aí está a peculiaridade da pedagogia americanista: não tem nada de idílica;
impõe consentimento pelos métodos mais brutais de coerção, de controle, de amoldamento e
de fabricação de alma. (Warde, 2001, p.7)

À educação estaria reservado o papel de, por meio da instituição escolar, fabricar o homem

novo.  As  instituições  americanas  estavam  sendo  reordenadas  e  o  papel  da  escola  seria

diferente  do  das  demais  instituições,  pois  deveria  reconstituir  o  homem,  material  e
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fisicamente, por meio de uma reforma intelectual e moral, com ajustamentos psicofísicos, em

que até os imigrantes seriam convertidos em americanos.

Warde (2001,  p.  2)  salienta,  ainda,  que  falar  em educação é  discutir  os  processos  de

formação e conformação de sujeitos individuais e coletivos, relacionando-os e interferindo em

qualquer projeto nacional, como deve ter sido o caso brasileiro. 

O americanismo no Brasil

De  acordo  com  Warde  (2001),  nos  projetos  de  construção  de  uma  nova  sociedade,

formulados pelas classes dirigentes brasileiras, a partir de meados do século XIX, para atender

às  exigências  que  julgavam necessárias  ao progresso  da  nação,  a  construção  do “homem

novo” deveria ser pautada no sucesso das práticas norte-americanas, no processo identificado

como americanismo:

[...] na disputa entre diferentes padrões culturais, foi-se produzindo a hegemonia cultural
americana, pela criação imaginária de que os Estados Unidos ofereciam o melhor espelho
para a modernidade no Brasil; pela difusão da crença de que lá, mais do em qualquer outro
lugar do mundo ocidental,  estava sendo concretizada a esperança do “homem novo”,  ou
seja, o homem subjetivamente necessário à modernidade. (Warde, 2001, p. 3) 

O  projeto  de  pesquisa,  ao  qual  este  trabalho  está  vinculado,  Internacionalização-

nacionalização  de  padrões  pedagógicos  e  escolares  do  ensino  secundário  e  profissional

(Brasil, meados do século XIX ao pré-Segunda Guerra mundial), que se desdobra do projeto

Americanismo e educação: a fabricação do “homem novo”, tem por objetivos verificar:

[...] como, através de que mecanismos – discursivos e não-discursivos – o americanismo
penetrou  no  Brasil  e  constitui-se  em  cultura,  moldou  formas  de  pensar,  sentir  e  viver;
tornou-se  parâmetro  de progresso,  felicidade,  bem-estar,  democracia,  civilização;  de que
modo o americanismo moldou as esperanças em torno da cidade e da indústria, projetou
padrões de arquitetura; redimensionou espaços e acelerou os tempos; plantou nos corações e
nas mentes a silhueta do “homem novo” – racional, administrativo e industrioso. (Warde,
2000, p. 43)

As investigações desses projetos dão-se prioritariamente no campo cultural, pelo fato de

pretenderem flagrar as práticas, processos, tecnologias, estratégias e táticas que construíram e

ajudaram a tornar hegemônico o americanismo antes mesmo de ele ganhar a dimensão política

depois da Segunda Guerra Mundial:

[...] a hegemonia norte-americana deve ser examinada também à luz da cultura norte-
americana  no  que  ela  singularmente  porta  das  muitas  assimilações  de  outros  padrões
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culturais. Examiná-las exige, portanto, levar em conta o que nela já está contido e decantado
de outras culturas que ali chegaram como resultantes de iniciativas políticas governamentais
e não governamentais.  Porque  o americanismo é  cultura  para  funcionar  muito além das
fronteiras  norte-americanas:  o  americanismo  é  a  própria  cultura  do  império  americano.
(Warde, 2000, p. 12)

Warde expande de forma significativa, no tempo e no espaço, a atuação e proposição dos

fenômenos que constituíram o americanismo, tais como a importância da educação e a forma

como os EUA, ao mesmo tempo em que se construíam internamente, expandiam para o resto

do mundo sua  imposição de modernização. Além disso, a duração de tal processo teria se

estendido até meados do pós II Guerra Mundial,  completando o quadro de disseminação e

imposição dos padrões de domínio americano, não só na economia, mas também na cultura e

nos padrões sociais. 

Desse modo, enquanto Gramsci utiliza a noção de americanismo associada ao fordismo,

no âmbito deste trabalho, como no próprio grupo de pesquisa em que se inclui, prevalece um

sentido mais amplo,  passível de ser utilizado sem vinculação com o fordismo, já que, no

Brasil,  o  americanismo  se  impôs,  mesmo sem fazer  uso  de  um de  seus  elementos  mais

importantes: o Estado do bem-estar social. 

Ainda  deve  ser  ressaltada  a  posição  de  Vianna  (1978)  que  defende  a  tese  de  que  os

empresários brasileiros abandonaram o fordismo, na década de 1930, por entenderem que a

coerção deveria ser feita pelo Estado – que, segundo o mesmo autor, não seria liberal, mas sim

autoritário, o que barraria uma das premissas de Gramsci para o desenrolar do americanismo.

Mas, ao se analisar o que fez o IDORT, é difícil aceitar que houve o abandono por completo

das práticas fordistas; mais ainda quando se transpõe os ideais dessa entidade paulista para

diversos setores da sociedade, sob uma extensa variedade de temas e proposições, ficando

mais  fácil  pensar  em  algo  de  maior  envergadura  que  o  fordismo,  como  é  o  caso  do

americanismo,  que envolve todas as  diretrizes e  tarefas desprendidas  pelo IDORT para a

transformação dos setores sociais nos moldes da fábrica, atendendo aos postulados industriais

de modernização. De acordo com Zanatta (1991, pp. 52-55), o desenvolvimento americano era

motivo de fascínio para jornalistas, intelectuais e muitos outros brasileiros, principalmente em

relação à máquina e sua dita prosperidade. Este trabalho revela o desejo de modernização,

baseado  nos  moldes  americanos,  transcrevendo  uma  afirmação  de  Monteiro  Lobato,  em

América – os Estados Unidos em 1929:
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Ferro e petróleo dão à máquina; e a máquina dá a eficiência ao homem. O segredo da
prosperidade  americana  é  a  máquina,  fautora  da  eficiência.  O  mal  do  Brasil  está  na
ineficiência  do homem que o habita,  por falta  de intensa maquinação;  e o país não tem
máquina porque não desenvolveu a indústria do ferro e do petróleo – ferro, matéria-prima da
máquina – petróleo, matéria-prima da energia que move a máquina. (apud Zanatta, 1991, p.
53)

Este estudo está inserido no projeto de pesquisa mencionado, por remeter ao tratamento

das  ações  e  proposições  de  uma entidade que  desenvolveu  e propôs  a  modernização dos

processos de preparação e/ou de formação para o trabalho, com características peculiares e

apropriadas  aos  diferentes  padrões  culturais  e  também  de  articulação  entre  educação  e

trabalho.

As práticas de racionalização fundavam-se em certos modelos de ordenação do trabalho

industrial, tais como o fordismo, que estavam sendo empregados pelo mundo afora (alemão,

americano, soviético). Na educação, associada ao objetivo de formar o “homem novo” para a

sociedade industrial  racionalizada,  outros modelos,  coerentes,  ou mesmo associados,  eram

preferidos e adotados por entidades como o IDORT. Quais seriam as ações e proposições

desenvolvidas  pelo  IDORT,  no  campo  educacional,  que  permitem  relacionar  as  práticas

utilizadas ao processo designado por Gramsci como “americanismo”? 

Esta pesquisa tem, por objeto, as proposições e ações educacionais do IDORT, entre os

anos de 1932 e 1946. Entre seus objetivos, por meio da análise das matérias educacionais

publicadas em sua revista, estão: identificar as propostas educacionais da entidade; verificar

quais autores e referenciais eram utilizados e com quais finalidades; identificar as concepções,

métodos e técnicas educacionais utilizadas pelo IDORT.

O levantamento realizado na Revista do IDORT fez, diante dos aspectos já considerados a

respeito do caráter e dos objetivos da entidade, suscitar algumas questões: Quais eram as

concepções de educação difundidas pela revista? Em quais métodos e técnicas se basearam as

publicações sobre educação do IDORT? Que modelos educacionais (internacionais, inclusive)

serviram de base para a defesa dos métodos propostos e utilizados? Que autores (pedagogos,

psicólogos, empresários etc.) escreviam ou orientavam as matérias da revista? Quais autores,

educadores ou profissionais de educação serviram como referência às publicações? Para quais

graus  e  ramos de  ensino  (primário,  secundário,  superior,  atualmente  nomear-se-iam como

Ensino Fundamental e Médio) os assuntos educacionais eram dirigidos, além do profissional?
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Como foi tratada a peculiaridade de cada um dos ramos ou níveis de ensino, bem como suas

possíveis articulações? 

As  investigações  têm,  como  derivação  das  perguntas  sugestionadas,  as  seguintes

hipóteses: o espaço da educação nas atividades do instituto foi ampliado para outros níveis de

ensino e não esteve ligado somente ao aperfeiçoamento, qualificação, instrução ou formação

profissional (hipótese central); a educação transformou-se em assunto de grande importância,

para a entidade, porque seus membros acreditavam que por meio dela seria possível atingir a

organização  racional  da  sociedade  de  forma  mais  consistente;  para  a  entidade,  o  termo

“educação” estaria relacionado a qualquer tipo de intervenção sobre as pessoas, com o intuito

de  instruir,  qualificar,  adestrar,  formar,  moldar  e  adequar,  à  “nova  sociedade”,  de  bases

industriais.

Os referidos autores de estudos a respeito do IDORT, em que pese a importância que dão à

educação, não procuraram verificar as proposições do IDORT, neste setor, e, em relação às

ações, se restringiam ao enfoque no aspecto profissional. Nem mesmo a revista da entidade

lhes serviu como fonte principal para as pesquisas. Esses três pontos trazem originalidade a

esta pesquisa, que pretendeu evidenciar, por meio de seu principal veículo de comunicação, as

idéias da entidade sobre a educação e seus processos, não limitadas ao ensino profissional.

A presente dissertação, que apresenta os resultados da pesquisa realizada, está organizada

da seguinte forma:  no primeiro capítulo,  são apresentados os procedimentos  de seleção e

coleta de informações, junto às fontes, além das operações metodológicas para a produção de

dados  e  interpretações;  no  segundo  capítulo,  apresentam-se  as  ações  e  proposições

educacionais do IDORT, por meio do que se encontra relatado em seu principal periódico; no

terceiro capítulo, discute-se a psicologia como um importante elemento de sustentação dos

ideais e ações da entidade no campo educacional.
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Capítulo I 

Metodologia

1. Fonte  de pesquisa

A principal fonte de informação, utilizada para a realização da presente pesquisa, foi a

Revista do IDORT, que passou a ser publicada, pela própria entidade, a partir de janeiro de

1932.  Tinha  edição  mensal,  mas,  às  vezes,  por  motivos  não  informados  e  ainda

desconhecidos, juntavam-se vários meses em uma única edição. 

Pode-se  definir  revista,  de  acordo  com  Frade  (1999,  p.  99),  como  uma  publicação

periódica que trata de assunto de interesse geral ou relacionado à determinada atividade ou

ramo  de  conhecimento  destinado  a  um  público  determinado  de  acordo  com  suas

características específicas e sua linha editorial ou doutrinária.

O  material  analisado  é  anual,  composto  por  edições  mensais,  encadernadas  por  ano.

Destinado aos sócios e com venda avulsa, a revista ganhou projeção e, com os trabalhos nas

administrações  públicas,  passou  a fazer  parte  da  leitura  de  um grupo cada  vez  maior  de

pessoas, atingindo a tiragem de 2.200 exemplares, em 19365. No ano de 1936, o número de

sócios era de 721, o que significa dizer que quase 1.550 exemplares, isto é, mais de 60% da

tiragem, era destinada a vendas avulsas e às administrações públicas.  No ano de 1946, o

número de sócios atingiu 2.108,  o que instiga  o pensamento de  que a tiragem da revista

pudesse apresentar uma quantidade superior a 2.200, já que havia uma distribuição grande

para entidades, como foi o caso dos mais de 1.500 exemplares, destinados aos não sócios, em

1936.

Em 1941, mudanças na legislação obrigaram a entidade a fazer readequações. A revista foi

impedida  de  ser  publicada  porque  não  era  mais  permitido,  a  associações  ou  instituições,

assumir  a  função  de  empresa  jornalística.  Outro  problema  foi  o  fato  de  que  o  nome  de

publicações não poderia estar relacionado ao nome de instituições, como era o caso da Revista

do IDORT. Dessa forma, a revista foi transferida a um sócio e, com o nome de  Revista de

5 Esta foi a última referência encontrada nos relatórios a respeito da tiragem da revista.
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Organização Científica, tornou-se possível sua continuidade6. A autorização foi concedida em

julho de 1941 e a revista voltou a circular. 

A revista era tida como “elemento propagador dos princípios de organização científica” e

o objetivo do instituto, em relação à revista, evidencia-se abaixo:

IDORT será a publicação oficial do instituto. Registrar-lhe-á a atividade e divulgará o
que  de  mais  interessante  se  realiza  no  mundo  na  matéria.  Os  nossos  sócios  sempre
encontrarão  nela  espaço  para  apresentar  seus  estudos  e  observações,  referentes  à
organização científica do trabalho. (IDORT, 1932, p. 2)

Dispendemos, com esse instituto, muitas dezenas de exemplares de nossa revista, cada
mês, enviando-as a clubes, associações de classes patronais e operárias, institutos técnicos e
bibliotecas públicas e de sociedades culturais. (IDORT, 1934, p. 3)

A  escolha  desta  publicação  como  fonte  principal  de  uma  pesquisa  interessada  em

descrever e analisar as ações e proposição educacionais do IDORT, deveu-se ao fato de ser

ela, um dos principais meios de divulgação da entidade, trazendo uma gama considerável de

intenções, pensamentos e idéias de autores, além de propostas educacionais que estivessem

sendo  tratadas  e  que  visavam o  “progresso  da  nação”,  como a  afirmação  seguinte,  para

divulgação  dos  ideais  da  entidade:  “IDORT  será  a  revista  de  todos  aqueles  que,

compreendendo a significação desta campanha por melhorar, desejam progredir com a mesma

velocidade da civilização atual”. (IDORT, 1932, p. 2)

A utilização de periódicos especializados,  em pesquisas  sobre  a  História  da  Educação

brasileira,  vem se  mostrando proveitosa,  de  modo que tal  modalidade  de  fonte  tem sido

crescentemente utilizada em pesquisas nessa área. Mesmo não sendo, esta, uma publicação

especializada em educação, a possibilidade de nela verificar, quantitativa e qualitativamente,

os  assuntos,  as  instituições,  os  projetos  e os  autores  que  militavam e atuavam no campo

educacional, mostra-se de grande valia para a compreensão do fenômeno educativo. Como

cita Caspard (apud Catani & Sousa, 2001, p. 244):

[...]  escrever a história da educação de um outro modo: menos centrado no papel do
estado  ou  dos  grandes  pedagogos  e  mais  atento  à  riqueza  das  iniciativas  locais,
institucionais, ideológicas, socioprofissionais e também ao atendimento de expectativas de
vez que, diferentemente do livro, a imprensa periódica é uma mídia interativa na orientação
da qual  os leitores  participam de um modo ou de outro,  quer  escrevendo para ela,  quer
assistindo-a ou deixando de fazê-lo.

Ainda  segundo  Catani  &  Sousa  (2001,  p.  244),  há  poucos  aspectos  explorados,  pela

História da Educação, em relação às iniciativas de instituições e entidades socioprofissionais,

6 O tratamento textual, às revistas, será designado como  Revista do IDORT, mas compreende os dois nomes
utilizados pela entidade, já que foi uma continuidade, para suas publicações, no período analisado. 
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como o IDORT, que relatam configurações específicas da vida e da cultura escolar, de forma

farta, nos periódicos.

A escolha dos anos de edição, da revista do IDORT, a serem pesquisados (1932 a 1946),

foi motivada por dois fatores: a opção por 1932 deveu-se a este ser o início das atividades da

entidade, no tocante à publicação de seus ideais e proposições. A definição do ano de 1946,

como marco final, considera que a realização, pelo IDORT, de uma Jornada de Educação, que

será abordada no próximo capítulo, entre setembro de 1945 e novembro de 1946, representaria

o ápice da valorização do tema educacional, no âmbito das discussões e posições da entidade,

uma  vez  que  a  entidade  havia  realizado,  anteriormente,  outras  jornadas  sobre  diversos

assuntos, como desperdício, economia rural, Brasil pós-Guerra etc. As publicações sobre as

jornadas realizadas pelo IDORT, normalmente eram feitas depois do término da realização,

não  havendo,   influência,  portanto,  nas  publicações,  do  que  acontecera  na  Jornada  de

Educação, além dos informes e objetivos, desta, nas matérias aqui analisadas. 

2. Os  procedimentos  de  pesquisa

Nesta pesquisa, desenvolveu-se a análise do que foi publicado na revista do IDORT, a

respeito de educação, em suma as matérias educacionais.  Por matérias educacionais foram

entendidas, inicialmente, o que foi publicado sobre educação, de acordo com os tópicos dos

índices7, que evidenciavam o enquadramento das matérias por assunto: educação em geral,

instrução  profissional,  orientação  profissional,  métodos  de  ensino,  conferências  e  cursos,

escolas, formação do pessoal, métodos de avaliação, testes para seleção escolar etc.

A revista se divide em três partes, dentro das quais se encontram os tópicos dos índices

referentes a cada assunto: de 000 a 099, assuntos gerais do instituto e da racionalização; de

100 a 199, assuntos gerais da 1ª divisão, que trata da organização administrativa do trabalho;

de 200 a 299, assuntos gerais da 2ª divisão, que trata da organização técnica do trabalho, parte

em que se encontram com maior freqüência matérias sobre educação, especialmente em: “210.

Orientação  profissional  em geral”;  “220.  Seleção  profissional  em geral”;  “230.  Instrução

profissional em geral” e “292. Educação em geral”. 

7 A respeito dos índices, é importante que se diga que, se o IDORT se pautava pela “organização racional” das
atividades, os índices de sua revista expressam esse ideal. Eles recebiam modificações constantes, com o passar
dos anos, crescentemente segmentando e discriminando assuntos que antes apareciam indiferençados, de modo a
dar mais destaque e foco às questões de que tratavam. 
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As matérias que tratam de educação, foram selecionadas por meio dos índices da Revista

do IDORT (1932 a 1946). Como não foram encontrados os índices gerais de 1933, 1940 e

1942,  foram  consultados,  sobre  tais  períodos,  os  índices  de  cada  um  dos  números  que

compunham a edição anual, em sua maioria, mensais.

Ao final da etapa de seleção das matérias, percebeu-se que os dados obtidos pela análise

dos índices não garantiam que todas as matérias sobre educação houvessem sido coletadas,

sendo  necessária,  para  tal  fim,  uma  análise  mais  detalhada  dos  volumes  da  revista.  Foi

realizado, então, um levantamento minucioso das matérias que, ainda que não constassem nos

índices,  em tópicos  explicitamente consagrados à  educação,  contivessem,  em seus títulos,

palavras-chave referidas  ou ligadas  à  educação,  tais  como:  estudos,  formação,  psicologia,

testes, escala, avaliação, orientação, instrução, educação, bibliotecas, níveis de ensino, tipos

de ensino, escola, colégio etc. Portanto, o conceito de matérias educacionais foi definido como

todas as publicações que se referiam à educação, por meio de identificação, pelos índices ou

pelas palavras-chave, contidas nos títulos.

Por intermédio dos resultados obtidos com o referido procedimento, foi possível ampliar o

número de matérias, de modo que duplicasse em relação à busca que havia sido feita nos

índices, havendo uma proporção média de 2,16 matérias encontradas pelo critério de busca

para cada uma do índice. Essa proporção é bastante irregular, no período analisado, atingindo

pico de sete em 1939, igualdade em 1940, anos que apresentaram as menores quantidades de

matérias educacionais. 
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Tabela 1.1 – Matérias educacionais registradas,
 segundo os critérios de índice e busca

Ano Índice Busca
Proporção

índice / busca
% Busca

1932 6 19 3,17 7,4

1933 5 15 3,00 5,8

1934 9 14 1,56 5,4

1935 8 24 3,00 9,3

1936 10 12 1,20 4,7

1937 8 14 1,75 5,5

1938 7 11 1,57 4,3

1939 1 7 7,00 2,7

1940 2 2 1,00 0,8

1941 10 17 1,70 6,6

1942 11 26 2,36 10,1

1943 15 26 1,73 10,1

1944 8 23 2,88 9,0

1945 7 24 3,43 9,3

1946 12 23 1,92 9,0

Total 119 257 2,16 100
  Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas da Revista do IDORT

                    (1932-1940) e da Revista de Organização Científica (1941-1946)8

Como  resultado  da  alteração  de  procedimentos,  também  houve  uma  alteração  da

freqüência anual, bastante significativa. O triênio, compreendido entre 1941 e 1943, continuou

a  ser  significativo,  englobando  26,8% das  matérias,  mas  já  não  sendo  o  de  maior

representatividade.   A maior  porcentagem de matérias especializadas na área educacional,

ocorreu  entre  1944  e  1946,  representando  27,3% do  total  de  matérias  publicadas.  Maior

regularidade, relativa ao número de matérias publicadas, pode ser destacada a partir de 1942,

com média de 24,4 %  ao  ano, com pequenas oscilações anuais.

Pode-se pensar que as oscilações nas quantidades de matérias sobre educação, verificadas

nos anos iniciais, de 1932 a 1937, e a regularidade dos últimos anos (1942 a 1946) estejam

ligadas à própria trajetória da entidade, o que significa a maior valorização da educação, a

8 As revistas pesquisadas são encontradas na Biblioteca Nadir Gouvêa Kfouri (PUC-SP) e no Centro de
Documentação e Informação Científica “Prof. Casemiro dos Reis Filho” (CEDIC, PUC-SP).
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partir  de  1942,  um ano  após  a  definição  de  que  a  entidade  se  voltaria  à  organização  e

divulgação de cursos, principalmente os que envolvessem a organização racional do trabalho. 

É outra, contudo, a interpretação de Tenca (1987, p. 82), que sugere que a via educacional

teria sido revista e ampliada pelo IDORT, em 1937, quando Vargas cerceou o acesso dos

paulistas ao poder, decretando o Estado Novo e exilando políticos, como Armando de Salles

Oliveira e empresários, como os da família Mesquita. Ainda segundo Tenca (1987), uma outra

composição,  encabeçada  por  Simonsen  e  Mange,  ter-se-ia  amparado  na  neutralidade

científica, sem fazer parte do poder de Estado, implantando uma nova alçada à educação, as

“jornadas”, iniciadas em 1938 com a Jornada contra o Desperdício. Porém, o período, entre

1937 e 1940, apresenta média baixa, 8,5 matérias por ano, sendo que somente nesse período

verificar-se-ia quantidade de matérias inferior a dois dígitos.

É possível que, a partir de 1942, a educação tenha ganhado certa estabilidade quantitativa,

na revista, com números superiores aos dos anos anteriores, não sendo este fato, entretanto,

que permite admitir que a educação tenha sido menos valorizada antes dessa data, apesar de a

entidade ter reconhecido, no ano anterior, como sua função prioritária, a educação racional de

técnicos.  

Os números apresentados na Tabela 1.1 comprovam, pelo exame da publicação oficial, o

que já havia sido identificado nos trabalhos produzidos sobre o IDORT, isto é, a importância

da educação nas proposições da entidade. 

Após  a  identificação  de  todas  as  matérias  que  comporiam  a  base  a  ser  analisada,

perfazendo um conjunto de 257 matérias, a opção por copiá-las, para tê-las à mão, foi tomada.

As cópias das matérias foram obtidas dos números disponíveis na Biblioteca Nadir Gouvêa

Kfouri (PUC-SP). Para as edições não encontradas, na referida biblioteca (todas do ano de

1943 e algumas de 1944),  foram solicitadas digitalizações ao  Centro de Documentação e

Informação Científica "Prof. Casemiro dos Reis Filho" (CEDIC, PUC-SP).

No  que  tange  à  classificação  das  matérias  educacionais,  a  Tabela  1.2  possibilita  a

identificação, da distribuição das matérias educacionais, pelas três partes revista: 000 a 099 –

assuntos gerais da entidade e de racionalização; 100 a 199 – organização administrativa do

trabalho; 200 a 299 - organização técnica do trabalho. Em anexo há uma tabela que mostra

todos os tópicos em que estão as matérias educacionais, bem, como a distribuição por ano. 
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Tabela 1.2 – Matérias educacionais registradas, segundo os critérios de índice e busca

Ano

Assuntos de divisão dos índices
Assuntos gerais  da
entidade  e  da
racionalização

Organização
administrativa  do
trabalho

Organização
técnica  do
trabalho

Total  de
matérias

Total  de
tópicos

1932 1 3 15 19 9

1933 1 3 11 15 7

1934 1 3 10 14 6

1935 11 3 10 24 10

1936 4 1 7 12 8

1937 4 3 7 14 10

1938 4 1 6 11 6

1939 5 1 1 7 5

1940 1 - 1 2 2

1941 4 1 12 17 8

1942 5 3 18 26 18

1943 4 3 19 26 13

1944 9 2 12 23 13

1945 9 1 14 24 14

1946 4 1 18 23 15

Total 67 29 161 257 144
Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas da Revista do IDORT (1932-1940) e da 
Revista de Organização Científica (1941-1946)

OBS.:  “ - ” significa zero.

A 2ª divisão de trabalho do IDORT, como já indicado, respondeu pela grande parte das

matérias,  mais  de 60% do total.  Nos assuntos  gerais  sobre a entidade e a racionalização,

podem ser percebidos períodos de maior valorização da educação em relação às iniciativas da

entidade,  especialmente,  a  partir  de  1935.  Os  assuntos  da  1ª  divisão,  de  organização

administrativa  do  trabalho,  apresentam oscilações,  mas  revelam a  mudança  de  planos  do

IDORT, a partir de 1941, em que a educação seria privilegiada, tornando as duas divisões

ligadas aos cursos de organização racional e demais aspectos de educação.

A concentração das matérias educacionais (vide anexo 1), em apenas seis tópicos do índice

(“292.  Educação  em  geral”,  “230.  Instrução  profissional  em  geral”,  “210.  Orientação

profissional em geral”, “220. Seleção profissional em geral”, “091. Racionalização e geral” e

“019. Atividades dos institutos congêneres”), que correspondeu a mais da metade das matérias
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observadas, pode não revelar,  apropriadamente, o  seu conteúdo. Para algumas matérias,  o

avanço e as mudanças, nos índices, trouxeram dúvidas quanto a sua classificação. É o caso

das matérias que, até 1935, eram classificadas como “organização científica no estrangeiro” e

que,  na seqüência,  passaram a ser  classificadas  também nos tópicos  referentes  aos  temas

educacionais. Optou-se por incluí-las no item relativo à educação, posto ser, este, o tema desta

pesquisa. 

A partir  de  1942,  além do maior  número  de  matérias  educacionais,  percebe-se  maior

quantidade  de  tópicos,  nos  índices,  em  comparação  aos  demais  anos,  sugerindo  uma

ampliação  do  foco  educacional  para  outros  temas,  mas  não  necessariamente  sua  maior

valorização.

A segmentação do índice separou assuntos, como o ensino industrial do profissional, e

métodos de avaliação e seleção. Essas circunstâncias tornaram necessária a criação de uma

nova forma de aglutinação das matérias, de acordo com os objetivos da pesquisa.

Antes, porém, foi preciso acrescentar duas ações ao procedimento metodológico: criação

de um banco de dados que permitisse o cadastramento das matérias e de suas classificações,

além da introdução de informações que fossem julgadas necessárias para o andamento da

pesquisa; elaboração de outros tipos de classificações, que permitissem melhor definição das

matérias, focadas para os objetivos educacionais  do trabalho (níveis de ensino e possíveis

relações entre eles, métodos, técnicas e pensamentos sobre educação). 

2.1 Classificações  por  importância  e  tema

Ao realizar uma análise mais aprofundada, de algumas matérias, percebeu-se que, nem

todas  as  257  escolhidas  para  a  pesquisa,  tratavam  especificamente  de  educação.  Dessa

maneira,  foi  realizada uma outra  classificação,  centrada  no grau de importância que cada

matéria  teria,  de  acordo  com  o  principal  objetivo  deste  trabalho:  identificar  propostas

educacionais da entidade. As categorias, usadas nessa fase, são: “importante”, “relacionada” e

“sem importância”.  Por “importante” entendem-se as matérias que fazem qualquer referência

à educação, mesmo que com maior ênfase em alguns assuntos específicos, como higiene e

bibliotecas, mas que eram questões bastante aprofundadas e direcionadas à época, de acordo

com Mate (2002, pp. 81-125). Como exemplo específico, tem-se a definição de orientação

profissional que, para os dias atuais, estaria mais próxima do mercado de trabalho, na época,

sendo uma das funções da escola. Segundo Mate (2002, pp. 116-117):
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Num  primeiro  momento,  poderíamos  pensar  tratar-se  de  orientação  dada  após  a
formação escolar  primária.  Mas o projeto renovador sistematizou uma série  de preceitos
com a função de reformular a perspectiva da escolaridade desde os primeiros anos. Pelo
discurso apresentado pelo Prof. Aprígio Gonzaga, a orientação profissional era uma questão
de “infundir  e  espalhar  hábitos  de trabalho”.  Dizia  o autor  que só o professor  primário
poderia operar tal função com mais vantagem e mais eficiência que qualquer outro.

Por matérias “relacionadas”, entendem-se aquelas que continham aspectos educacionais,

mas que não estavam diretamente ligados a eles, como assunto principal; que era o caso, da

organização de  bibliotecas e  arquivos,  tendo o foco principal  da  organização de aspectos

ligados à educação e, não, da educação propriamente.

Já as matérias consideradas “sem importância”, para esta pesquisa, são as que, apesar de

conterem palavras, no título, que possibilitassem identificá-las como pertinentes, um exame

aprofundado mostrou que tratavam de questões particulares, tais como um estudo setorizado

ou uma seleção específica para uma profissão.

As matérias consideradas importantes totalizaram, ao final do processo de classificação,

163 publicações,  ou  seja,  mais  de  60% das  matérias,  superando em 37% o  levantamento

utilizado para a elaboração do projeto, realizado apenas com a análise dos índices. As matérias

“relacionadas” são em número de 68 e as matérias “sem importância” somam 26, totalizando

94. Para a análise, trabalhou-se apenas com as matérias classificadas como importantes (163

no total). As “relacionadas” foram reservadas para possíveis complementos, descartando as

que foram consideradas “sem importância”.

Mais  uma forma de  classificação,  ainda,  foi  criada  para  atender  à  peculiaridade  desta

pesquisa: identificar que níveis de ensino estavam sendo enfocados nas matérias. Para tanto,

foi feita  uma divisão por tema, que pudesse permitir  uma futura abordagem por nível  de

ensino.  Os  temas  dos  níveis  de  ensino,  bem  como  suas  ramificações,  receberam  itens

específicos:  profissional,  industrial,  agrícola,  comercial,  técnico,  primário,  secundário,

superior. Outros temas criados foram: psicologia (um dos principais temas e suportes, pelos

quais os profissionais de educação se apoiavam), professor (era preciso reformá-lo), avaliação

(como chegar à eficiência), métodos e técnicas de ensino (um dos objetivos a serem atingidos

pela pesquisa), testes (mais ligados às questões de seleção e aperfeiçoamento de pessoal),

escola (matérias referentes à organização e criação de escolas quaisquer que fossem os níveis)

e  educação  geral  (abrangia  todos  os  assuntos  que  tratassem de  educação  e  não  estavam
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identificadas por nenhum dos níveis ou dos outras categorias e que normalmente estiveram já

classificadas nos índices como: “292. Educação em geral”).

Tabela 1.3 – Matérias consideradas importantes, por tema

Classificação Quantidade %

Educação geral 48 29,5

Orientação profissional 25 15,3

Ensino Profissional 19 11,7

Psicologia 14 8,6

Cursos 11 6,8

Escola 10 6,1

Métodos e Técnicas de ensino 9 5,5

Ensino Industrial 6 3,7

Professor 4 2,5

Outros 4 2,5

Ensino Agrícola 3 1,8

Ensino Superior 3 1,8

Avaliação 3 1,8

Ensino Primário 2 1,2

Seleção profissional 1 0,6

Ensino Secundário 1 0,6

Total 163 100,0
   Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas da Revista do IDORT
   (1932-1940) e da Revista de Organização Científica (1941-1946)

A educação, tratada de forma geral (educação em geral,  escola, métodos e técnicas de

ensino, professor, avaliação), abriga 45,4% das matérias classificadas. As questões ligadas à

profissionalização  (orientação  profissional,  profissional,  industrial,  agrícola  e  seleção

profissional) correspondem a 33,1% das matérias. Os diferentes níveis de ensino, excluindo o

profissional, foram tratados de forma explícita em apenas 3,6% das matérias. O tratamento e a

importância da psicologia devem ser ressaltados, pois, sozinha, esta respondeu por mais de 8%

das questões educacionais classificadas, motivo pelo qual mereceu análise mais detalhada.

A última forma de classificação realizada, se referiu ao tipo de matéria. Em cada matéria

havia, no início ou ao seu término, o tipo de publicação. Esses tipos eram: informação ou

32



nota, artigo, estudo, trabalho apresentado, resumo, editorial, texto retirado, parecer, discurso e

conferência. 

Como informação ou nota, foram classificadas as matérias que apresentavam conteúdo

informativo.  Em  alguns  casos,  porém,  as  descrições  continham  algum  indício  de  serem

relevantes, para a pesquisa, levando à criação de outra classificação, apenas para esse quesito,

de “relevância”, que será apresentada mais adiante,  já que a quantidade de matérias nessa

classificação (46) foi considerada expressiva.

Os artigos são normalmente identificados, na revista, pela presença do nome do autor,

logo abaixo do título. Já os estudos constituem a apresentação de alguma pesquisa ou projeto,

de  embasamento  “científico”,  desenvolvidos  por  seu  autor.  Os  trabalhos  apresentados

destinavam-se, de acordo com a revista, à exposição realizada por algum autor, em qualquer

local, que tenha sido produto de pesquisa ou estudo, diferindo, este, de estudo, pelo fato de ter

sido exposto em local público. Outro tipo de matéria veiculada, na Revista do IDORT, são os

trabalhos resumidos, elaborados por membros da equipe do IDORT, geralmente pertencentes

à 2ª divisão, que cuidava do fator humano e sua adaptação ao ambiente fabril, e discutidos nas

reuniões bibliográficas da entidade. Os autores dos resumos eram identificados, em alguns

casos, apenas pelas iniciais de seus nomes.

Uma parte importante de qualquer publicação compõe os editoriais que, na  Revista do

IDORT, ficam ora a cargo da própria entidade ora de alguns autores, pertencentes ou não à

entidade. Há também os pareceres que, apesar de serem apenas três, têm relevância , à medida

que destacam as opiniões da entidade a respeito do  assunto determinado.

Havia,  ainda,  matérias  educacionais  que  não  eram produções  da  entidade,  mas  textos

retirados de outras publicações. Essas matérias, ou partes delas, extraídas de outros livros ou

publicações (que não foram modificados, mesmo que tenham sido traduzidos), têm grande

presença  (16%),  principalmente  com  a  reprodução  de  trabalhos  de  organizações

internacionais.

Para completar  a  lista  dos tipos  de matérias,  há os discursos e as conferências,  assim

classificados pela própria revista, tendo em vista que a conferência era mais elaborada e o

discurso, por sua vez, uma atividade mais corriqueira.
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Tabela 1.4 – Matérias educacionais por tipo

Classificação Quantidade %

Informação-nota 46 28,2

Artigo 40 24,5

Estudo 4 2,5

Trabalho apresentado 10 6,1

Resumo 11 6,8

Editorial 9 5,5

Texto retirado 26 16,0

Parecer 3 1,8

Palestra 2 1,2

Discurso 6 3,7

Conferência 6 3,7

Total 163 100,0
  Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas da Revista do IDORT

                               (1932-1940) e da Revista de Organização Científica (1941-1946)

A grande presença de matérias informativas, quase 30% do total, e a hipótese de que, em

alguns casos,  pudesse haver também a presença de detalhes sobre questões relevantes aos

objetivos da pesquisa, e não somente informações, fez com que se optasse por verificar quais

delas deveriam ser utilizadas. Das 46 matérias, classificadas como informação-nota, decidiu-

se utilizar 20. Desta maneira, o número total de matérias, de base empírica, caiu para 137,

tendo sido descartadas outras 26.

Com a retirada das 26 matérias informativas,  os artigos,  somados aos textos retirados,

passaram a corresponder a quase 50% do número total de matérias a serem utilizadas (137),

conforme mostra a Tabela 1.5,  em que é possível  identificar uma relação entre o tipo de

publicação e os  assuntos  que foram definidos  para serem analisados,  visando atender  aos

objetivos da pesquisa.
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        Tabela 1.5 – Matérias classificadas por tipo de publicação

Classificação
Tipo de matéria

Informação-
nota

Artigo Estudo
Trabalho
apresentado

Resumo Editorial
Texto
retirado

Parecer Palestra Discurso Conferência Total

Educação geral 5 17 - 3 4 3 6 1 1 1 1 42

Orientação profissional 3 6 1 2 1 1 6 - - - - 20

Profissional 4 2 1 2 1 1 4 - - - - 15

Psicologia 1 4 1 1 2 - 5 - - - - 14

Cursos 3 - - - 1 - - - - 2 - 6

Escola 3 - - - 1 - 2 - - 1 1 8

Métodos e Técnicas de
ensino

- 1 - 2 1 - - 1 - - 4 9

Industrial - 1 - - - 2 2 - 1 - - 6

Professor 1 - - - 1 1 - - - - - 3

Outros - 1 - - - - - - - - - 1

Agrícola - 2 - - - - 1 - - - - 3

Superior - - - - - 1 - - - 2 - 3

Avaliação - 1 1 - - - 1 - - - - 3

Primário - 2 - - - - - - - - - 2

Seleção profissional - 1 - - - - - - - - - 1

Secundário - - - - - - - 1 - - - 1

Total 20 38 4 10 12 9 27 3 2 6 6 137

 Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas da Revista do IDORT (1932-1940) e da Revista de Organização Científica (1941-1946)
 OBS.: “ - ” significa zero.
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Capítulo II 

A educação idortiana

Segundo  Cunha  (2000),  Antonacci  (1993),  Weinstein  (2000)  e  Marques  (2003),  as

atividades do IDORT, no que se refere à educação, estiveram mais diretamente ligadas ao

ensino  profissional.  A  criação  do  Centro  Ferroviário  de  Ensino  e  Seleção  Profissional

(CFESP), em 1934, foi parte de um projeto de ensino para a rede ferroviária, desenvolvido e

sugerido pelo IDORT. Anteriormente, cursos já eram realizados, mas ainda não eram regidos

por uma organização, um padrão comum; cada estrada de ferro cuidava dos seus cursos.

A expansão das atividades do CFESP e a aplicação de suas experiências, em larga escala,

concretizaram-se na criação do SENAI, prevista e estudada pelo IDORT desde 1939, e que foi

tida como solução para os problemas de mão-de-obra nacional. 

A relação entre SENAI e IDORT foi de muita proximidade. Os antigos núcleos, onde se

reuniam os sócios da entidade, com o empenho da 2ª divisão, transformaram-se em Diretorias

Regionais do IDORT, apoiadas por federações das indústrias e associações comerciais dos

estados, com a cooperação dos órgãos regionais do SENAI. Em todas as capitais, o IDORT

associou o SENAI às suas atividades, até mesmo com biblioteca comum.

Ainda entre as atividades educacionais do IDORT, podem-se destacar o auxílio dado às

escolas paulistas, em relação às aptidões vocacionais dos alunos ginasiais, a elaboração do

Código de Educação de 1933 e, a realização da Jornada de Educação, ensaiada a partir de

1944. 

A  Jornada  de  Educação  começou  a  ser  esboçada  em 1944,  após  esse  tema  ter  sido

escolhido  como  o  mais  importante.  Os  objetivos  da  jornada  foram descritos  da  seguinte

maneira:

Assim,  esta  jornada  tem  por  fim  propagar  a  idéia  de  que  a  educação  deve  ser
considerada,  antes  de  tudo,  nas  suas  relações  com  a  organização  social  do  país  e,
particularmente,  nas suas relações com a organização do trabalho; evidenciar  que não há
economia produtiva sem educação realista, que atenda aos problemas práticos da produção e
do consumo. Os países de mais alto nível de produção são também os de mais alto nível de
educação.  Por  isso,  em nossa  época,  a  educação,  especialmente  a  da juventude,  não  se
separa dos problemas de orientação profissional. (IDORT, 1945, p. 147)

Percebe-se  claramente  que  a  educação deveria  voltar-se  ao trabalho  à  organização  do

trabalho e à organização social, para uma sociedade de base industrial. A educação, por sua
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vez,  deveria  executar  a  seleção,  adaptação,  instrução  e  orientação  desses  processos

organizativos, com subsídio da psicologia.

Haveria,  na  Jornada de Educação,  a  cooperação de entidades,  da imprensa,  de órgãos

administrativos de ensino e, principalmente, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos

(INEP), que era dirigido por Lourenço Filho, um dos fundadores do IDORT, que ajudou na

elaboração  do  programa.   O  INEP  prepararia  um  inquérito  destinado  a  agricultores,

comerciantes, industriais, profissionais liberais e donas-de-casa para saber das necessidades

mais urgentes em relação ao preparo de empregados. 

Três  grandes  temas  seriam  tratados  na  jornada:  educação  sistemática  e  o  trabalho;

educação e orientação profissional; e questões gerais (saúde, educação física, lazer, formação

das elites dirigentes para administração pública).

A bibliografia a respeito do IDORT ressalta a importância da educação, nos projetos da

entidade, mas prevalecem as iniciativas para o ensino, seleção e orientação profissional. Tenca

(1987) afirma ser, a educação, um dos elementos do “evangelho” idortiano; Antonacci (1993)

sugere que esta teria se tornado a principal atividade, a partir de 1941; Picheli (1997) conclui

que a educação teria sido uma das armas para a racionalização; Martins (1989) afirma que o

IDORT teria auxiliado as práticas, introduzidas pela Secretaria de Educação do Estado de São

Paulo (SESP), com função de complementaridade, organizando o processo de trabalho que

sustentou uma estrutura hierárquica e delimitou as atividades de planejamento e execução.

A análise das matérias educacionais publicadas pelo IDORT propiciou a identificação de

uma série  de  temas  abordados  pela  entidade,  em relação  aos  quais  podem-se  destacar:  a

amplitude das propostas educacionais (todas as idades e níveis); a estreita relação existente

entre educação e trabalho, mais especificamente desenvolvimento e organização da sociedade;

a importância da psicologia para as  propostas de construção de uma nova sociedade,  nos

moldes da indústria.

Os nomes dos autores são apresentados, para algumas das mais importantes matérias,

para possibilitar a identificação da variedade de nomes e, em alguns casos, de suas profissões

e/ou campos de atuação, sendo, porém, as referências, dadas à revista da entidade.

Como revela Carvalho (1998), já na década de 1920, as acepções de educação estavam

girando  sobre  assuntos  de  saúde,  moral  e  organização  racional  do  trabalho,  o  que  é

perfeitamente fácil  de perceber,  nas publicações que o IDORT realizou,  por meio de sua
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revista, entre 1932 e 1946, ou seja, uma continuidade das medidas e discussões da década

anterior. 

1. O significado  e o papel da Educação

O papel  reservado à educação é bastante amplo,  mas com um tom bem definido.  Em

várias passagens são feitas referências aos países desenvolvidos,  especialmente os Estados

Unidos,  que  se  basearam  na  educação,  para  se  tornarem  nações  modernas.  Outras

comparações  são  feitas  para  evidenciar  a  preponderância  das  nações  com  maior

desenvolvimento da educação, sobre outras, com problemas em relação ao nível escolar da

população, como a do Japão em relação à China, que tinha 95% de analfabetos. Até mesmo a

Rússia  é  citada,  por  sua  vitória  –  perante  a  Alemanha,  na  guerra  –  ser  relacionada  à

alfabetização da população, apesar dos atos desumanos lá cometidos, segundo um editorial.

A  situação  dos  povos  ibéricos  e  luso-brasileiros,  que  já  haviam  sido  as  potências

mundiais, e se encontram em má situação, segundo um artigo escrito por Mário Pinto Servo,

em  1943,  relacionava-se  ao  fato  de  que  ficaram  envolvidos,  com  a  escolástica,  o

analfabetismo e a cultura acadêmica, sendo que a modernidade exigiria o mais positivo dos

objetivismos:

[...] é preciso substituir as explicações sobrenaturais ou escolásticas pelas explicações
naturais,  positivas  e  científicas.  [...]  Não  basta  que  macaqueemos  o  aparelho  externo  e
científico da idade moderna. É preciso que aprendamos a substância, a medula, a essência
desse novo espírito que conduziu os povos anglo-saxões ao seu vigoroso surto que domina o
Universo inteiro. (IDORT, 1943, p. 257)

A seguinte definição expressa melhor o papel reservado à educação pela entidade: 

A educação é um conjunto de processos pelos quais a sociedade procura perpetuar e
aperfeiçoar as suas instituições e a sua vida, ajustando cada geração ao meio que pertence.

Deve a educação focalizar o estudo do homem no seu conjunto, estabelecendo perfeito
equilíbrio entre suas atividades físicas e mentais, num desenvolvimento harmônico com as
leis naturais e diferençando nitidamente os três estágios em que este desenvolvimento deve
ser feito, ou seja: o de obediência, o de transição e o de contribuição para a coletividade. 

Uma pedagogia é uma síntese filosófica que encerra em embrião o futuro de um povo.
Moralidade e energia, vitalidade política e social, progresso econômico e enriquecimento,
tudo nele contém. (IDORT, 1939, pp. 65-67)

A filosofia da educação deveria ser pautada nas modificações, sociais e econômicas, que

transformassem a sociedade brasileira em moderna, pois a entidade a considerava arcaica:
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[...] só há lugar para uma filosofia educativa: a que valorize a personalidade humana,
respeite e dê bom sentido ao conceito de liberdade individual,  e assegure uma sociedade
coesa,  voltada  para  os  problemas  do  bem  estar  individual  e  da  harmonia  nacional  e
universal. (IDORT, 1945, p. 263)

A respeito do modelo e do sistema educacional, são feitas duas grandes exposições: uma

sobre o modelo americano e outra sobre as reformas, no sistema escolar inglês, a partir de

1870.

1.1 Reforma  inglesa

Em um artigo intitulado Revolução na educação inglesa, de John Newson, publicado em

1945, tendo sido retirado de OESP, são apresentadas algumas medidas, tomadas na Inglaterra,

após 1870. As modificações educacionais, na Europa, estariam diretamente ligadas ao término

das guerras e são retratadas como forma de melhorar a vida das pessoas, sendo justificadas

pelo  fato  de  que  os  jovens  precisavam ser  educados para  reconstruir  a  nação,  pois,  se  a

Inglaterra desejasse ser uma potência  industrial, deveria ter a população mais inteligente e

bem educada do mundo e, seu destino, estaria condicionado à educação. Segundo o autor, as

transformações foram grandes, desde os jardins da infância até a educação de adultos.

As  maiores  mudanças  se  deram,  segundo o  artigo,  no  ensino  secundário,  porque ele

passava por três problemas: apenas uma em sete crianças concluía o ensino secundário (a

maioria deixava as escolas aos 14 anos); a seleção para o “Grammar School” era baseada em

um exame que apresentava resultados ruins; a divisão entre os que tinham educação elementar

e os que tinham a secundária, beneficiava os últimos e trazia problemas de ordem social. A

resolução se deu com a extensão da educação secundária entre 11 e 16 anos, a distribuição das

crianças, ao invés da seleção, de acordo com o desejo e os resultados alcançados e, por último,

a diversificação de tipos de educação secundária, que faria com que se formassem pessoas

educadas para todos os níveis de trabalho:

Para obter-se igualdade de condições serão necessárias outras mudanças foram da esfera
da educação. Os pais terão de convencer-se de que constitui um crime contra a criança que
poderá tornar-se um hábil engenheiro forçá-la a tornar-se um escriturário, ou um agente de
seguros; isso não somente significa prejudicar a criança, mas empobrecer a sociedade que
necessita  de  cérebros  e  mais  cérebros  em todas  as  ocupações,  sejam “white  collar”  ou
práticas. (IDORT, 1945, p. 85)
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Em relação à educação e trabalho, o governo inglês acreditava que deveria haver uma

espécie de rampa de saída da escola para a fábrica, escritório, loja ou mina, e estabelecera a lei

que  previa  a  realização  de  um  curso  a  ser  chamado  “Young  People´s  Colleges”,  com

freqüência semanal obrigatória para o público entre 15 e 18 anos. Este curso deveria ser visto

como o início da educação de adultos, com a organização e disciplina, baseadas na suposição

de que os alunos já são pessoas responsáveis, com experiência de vida, ou seja, “o método de

instrução não deve ser o de um mestre dando aulas a alunos, mas antes algo de semelhante a

um grupo de debates, tendo o mestre como diretor”. (IDORT, 1945, p. 85)

1.2 O sistema  americano

A organização do ensino americano foi  reproduzida,  de uma conferência realizada em

1943, pelo professor Benjamin  Hunnigutt,  presidente do Instituto  Mackenzie.  A educação

seria a base da vida nacional americana, uma educação para todos, democrática e obrigatória

(escolas rurais, profissionais, para anormais e defeituosos e escolas para adultos). 

A administração do ensino americano era considerada um bom espelho para as pretensões

do IDORT, por  não ser centralizada nas mãos do ministro  da educação e pelo fato de o

governo  federal  não  estabelecer  normas  para  a  educação,  com cada  Estado  tendo  o  seu

departamento. O primário e o secundário poderiam ter a administração geral do estado, do

município, da cidade ou mesmo de um simples órgão distrital.

Nos Estados Unidos, o contingente de alunos, em escolas públicas, era muito superior ao

das particulares, índice só igualado no ensino superior, conforme os dados sobre número de

alunos por nível e tipo de escola: Superior – escolas públicas 614.131, particulares 594.096;

Primário  –  20.477.964,  2.271.387,  respectivamente;  secundário  –  6.016883,  415.131,

respectivamente.  O  IDORT acenava  para  a  importância  da  educação  pública,  em termos

quantitativo,  a  ser  copiada  da  educação  americana,  como sinônimo  de  avanço,  mas  com

administração descentralizada.

A divisão fundamental do ensino acontecia em três bases: pesquisas para descobrir fatos e

processos;  ensino  para  transmitir  tais  conhecimentos,  desde  as  escolas  primárias  às

universidade;  divulgação,  levando  conhecimentos  e  cultura  à  população  que  mais  está

freqüentando escolas. A citação revela o pensamento do significado de escola:
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[...]  os  Estados  Unidos  consideram  a  escola  não  o  local  para  dar  unicamente
conhecimentos gerais elementares sem aplicação pronta, mas um ambiente vivo, no qual a
criança e o adolescente vivam a vida presente fazendo sua aprendizagem, de acordo com
seus  interesses  vitais  e suas  aptidões,  para  ganharem habilidade,  sabedoria  e capacidade
próprias a lhes criarem uma situação em seu meio social. (IDORT, 1943, p. 196).

Algumas considerações devem ser feitas sobre os dois sistemas de ensino explanados pelo

IDORT, conforme descrito acima: a relevância da formação e destinação profissional, cada

nível/grau de ensino com funções específicas para o desenvolvimento da sociedade; o tipo de

administração americana e o “gargalo”,  em que se pode entender  que o IDORT desejava

participar da administração do ensino, como aconteceu com o SENAI; e, a seleção de alunos

para os ensinos secundário e superior, níveis em que garantir-se-ia a formação de técnicos e

dirigentes para a condução do país e, também, como fruto das diferenças econômicas das

pessoas, o que  faria com que se destinasse os não-escolhidos, com menos recursos, para as

atividades não-intelectuais, como o ensino profissional. O que o IDORT apresentava para o

plano nacional?

1.3 A educação  brasileira

Um dos mais ilustres membros e fundadores do IDORT, o ex-governador de São Paulo,

Armando de Salles Oliveira, expôs em uma conferência, em 1937, uma política nacional de

educação, ligada à missão das universidades. Essa conferência só foi publicada em 1945, o

que  faz  crer  que  os  problemas  continuavam ou  que  a  entidade  queria  apenas  fazer  uma

homenagem  ao  falecimento  deste  ilustre  membro.  Partindo  dos  mesmos  argumentos  de

desenvolvimento da nação, porém com a ativa participação do Estado, expôs:

A extensão que tomaram as atribuições do Estado; a complexidade da vida econômica
moderna,  que  multiplica  para  os  Estados  a  ocasião  de  intervir;  as  novas  condições
industriais  conseqüentes  à  aplicação  das  descobertas  e  das  invenções  à  produção  e
distribuição da riqueza; a tendência à concentração e, ao mesmo tempo, à especialização dos
trabalhos; as mudanças de volume e dos caminhos do comércio internacional, que podem
resultar do maquinismo e de outros fatores – tudo isto obriga ao Estado por no primeiro
plano  de uma  política  de  reconstrução  as  instituições  destinadas  a  formar,  enriquecer  e
renovar seus quadros técnicos, para o estudo cabal dos problemas nacionais. (IDORT, 1945,
p. 184)

Note-se  a  atribuição  ao  Estado,  mas  com  a  necessidade  de  que  este  investisse  em

instituições que formassem e renovassem os quadros técnicos para a resolução dos problemas

nacionais. Com a decisão da entidade de se dedicar à meta de formar técnicos, é de se aventar
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a possibilidade e o interesse do IDORT em ser um dos gestores da formação de quadros.

Muito antes de 1941, quando a entidade decidiu se destinar a esta atividade, já se pensava na

formação de quadros para a indústria e o Estado.

Em continuidade,  haveria  uma série  de  funções  para  a  educação:  restabelecer  valores

espirituais e morais sobre os materiais; contribuir para estabelecer condições mínimas de vida

material para um mínimo de vida espiritual; despertar e desenvolver o sentido de respeito à

personalidade  humana;  desenvolver  o  sentimento  religioso,  com  respeito  à  liberdade  de

crenças; estimular a solidariedade nacional; cultivar as tradições do país; fazer do sistema de

educação  um  instrumento  de  consolidação  e  de  defesa  das  instituições  democráticas;

concorrer  para  alcançar  uma  democracia  social  e  econômica  que  realizasse  o  equilíbrio

indivíduo-sociedade; preservar fontes de origem da civilização brasileira; criar o sentimento

do interesse público; “converter o Exército e a Força Armada, pela formação de seus quadros,

pela  organização  de  suas  escolas  e  pela  colaboração  com  as  Universidades,  em  forças

decisivas da educação nacional”; estender ao máximo o ensino em todos os graus e locais

(cidade e campo);  desenvolver as atividades científicas (criação e pesquisa),  em institutos

universitários;  dar estabilidade e segurança a todos os trabalhadores de ensino; defender o

princípio da liberdade intelectual. O papel designado à educação parece confluir para a idéia

de formação de um novo tipo de homem, com forte apego à ciência, aos interesses nacionais

de formação de uma nação.

O sistema, segundo a matéria, deveria ser adaptado à realidade brasileira, ser um sistema

orgânico que permitisse, a qualquer indivíduo, percorrer do jardim da infância à universidade,

dando a todos, ou a quantos fosse possível, a formação cultural ou técnica que os habilitasse a

colaborar com a civilização nacional. Por último, deveria ter o máximo de eficiência e ser

flexível  para amortecer  pontos de  atrito,  com o sistema social,  e  ajustar  o  ritmo de  suas

transformações ao das mudanças econômicas.  

O professor Manoel Marques de Carvalho, do laboratório do Laboratório de Psicologia do

Instituto de Educação da USP,  em artigo de 1937, indica que a resolução dos problemas

nacionais, por meio da educação, deveria ser iniciada por um grande projeto de orientação

educacional. A orientação educacional deveria ser atacada separadamente dos problemas de

orientação  profissional  e  de  seleção.  Para  ele,  quase  todas  as  profissões  requerem longa

aprendizagem, passando a ser executada nas escolas. O grande número de profissões e de

escolas  fez  com que se  apresentasse  o  problema,  não  só  da  orientação  profissional,  mas
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também da orientação educacional. “Os mesmos fatores sociais, econômicos e psicológicos

que  dão  origem  à  necessidade  da  orientação  profissional  também  determinam  idêntica

necessidade de uma orientação educacional”. (IDORT, 1937, p. 56)

Segundo o artigo, a orientação educacional seria necessária porque, muitas vezes, os pais

nem cogitam do que os filhos farão ao terminar o curso, ficando, estes, ao mero acaso ou

expostos a fatores como a proximidade da escola, o tempo de duração, a faciliade do ingresso,

entre outros. 

Para realizar a orientação educacional seria preciso conhecer as escolas, as oportunidades

educacionais dos meios e, por meio de um curso regular e de várias atividades educacionais, a

serem oferecidas nos  últimos  anos  do primário,  do secundário e  do colégio  universitário.

Porém, de acordo com o autor, havia ainda muito a fazer para informar a população do que

deveria ocorrer, começando por informar professores, orientadores, alunos, pais e público, em

geral.

A decadência do ensino, no Brasil, segundo um editorial escrito pelo engenheiro Paulo de

Assis Ribeiro, em 1938, estaria relacionado à falta de organização. Para o autor, seria preciso

haver o trabalho de organizadores e administradores para resolverem tal problema e manter a

eficiência. Organizar, seria:

[...] permitir um perfeito conhecimento da situação dos problemas pelos levantamentos e
inquéritos  que  são  as  sondagens  no  meio  ambiente;  uma  segura  e  rápida  solução  das
questões  técnicas  e administrativas,  pelos  serviços  especiais  com suas  partes  estáticas  e
dinâmicas  bem  planejadas;  uma  boa  orientação  pela  conveniente  seleção  do  pessoal,
garantindo  a  necessária  qualidade  do  “fator  humano”,  finalmente,  um  controle  dos
resultados  técnicos  e  da  eficiência  dos  serviços  por  meio  das  estatísticas  técnicas  e
financeiras. (IDORT, 1938, p. 170)

Segundo Carvalho (2003, p. 93), a organização estaria ligada à educação, no sentido de

formação e constituição de uma nação:

Organizar  a nação era  a fórmula  que condensava as expectativas  de modernização e
controle  social  depositadas  na  educação,  designando  um  conjunto  de  dispositivos  de
distribuição, integração, dinamização, disciplinarização e hierarquização das populações. A
fórmula podia designar o funcionamento proposto para o sistema escolar na hierarquização
dos papéis sociais formando “elites diretoras” e “povo” dirigido [...] 

A organização se imporia, segundo o editorial de Paulo de Assis Ribeiro, de 1938, para as

repartições públicas,  encarregadas  de  coordenar e  orientar  as  atividades  educacionais,  nos

campos federal, estadual e municipal:
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A  atual  fase  mostra  a  influência  da  educação  na  formação  dos  administradores  e
orientadores, pela educação se construirá o caráter do povo, com honestidade e coragem que
são imprescindíveis à vida política e econômica do país. Pela educação se inculcaria hábitos
de pensamento seguro e claro, estabelecendo entre eles a necessária hierarquia e distinção,
fornecer elementos cada vez mais exigidos pelo meio profissional e técnico. “Pela educação,
no seu aspecto não menos importante, de aperfeiçoamento e formação de hábitos saudáveis
e higiênicos, de cuidado com o corpo e aquisição do adestramento físico indispensável à
harmonia completa da personalidade, conseguiremos o desenvolvimentos e a orientação de
certas  qualidades  espontâneas  de  observação,  de  coragem,  de  vivacidade  e  sangue  frio,
pertinácia  e  adaptação,  que,  às  vezes  aparente,mente  contraditórias,  deverão  vir  a
caracterizar num justo equilíbrio, a “raça” brasileira ainda em esboço e promessa. (IDORT,
1938, p. 171)

Destaca-se, no editorial, que a base da educação deveria ser a organização científica, ou

seja, um rompimento com o empirismo, que era visto como problemático para o futuro, já que

a competição seria grande e, se não estabelecidos os princípios de organização racional, não

seria possível competir. A organização científica deveria ser aplicada a todas as formas de

atividade, desde a direção administrativa até a técnica do trabalho.

Pelas  considerações apresentadas  pode-se concluir  que o IDORT encarava a  educação

como fundamental para o desenvolvimento da sociedade, tendo, como exemplo, a educação e

os sistemas educacionais dos países que se apresentavam como mais modernos, na década de

1930  e  1940,  como  os  Estados  Unidos.  A  educação  seria  o  motor  propulsor  do

desenvolvimento e deveria ser utilizada para a construção, em todos os níveis, de profissionais

que viessem a tornar o país um dos mais desenvolvidos, economicamente. Mas não tratar-se-

ia de uma educação qualquer, devendo ser baseada nos princípios científicos, rejeitando a

empiria, sendo, também, preciso comprovação de eficiência e, principalmente, de organização

racional, cuja finalidade seria produzir mais e melhor, no menor tempo possível.

Para  completar  o  amplo  quadro  da  educação,  em algumas  matérias,  há  referência  de

importantes fatores que deveriam ser abordados durante todo o processo:  higiene e saúde

física e moral. 

Nas matérias da  Revista do IDORT, a educação é considerada importante para a saúde

física  e  moral,  nos  primeiros  anos  de  mocidade.  Alguns  distúrbios,  como  o  alcoolismo,

poderiam ter origem na infância, sendo, assim, imprescindível, aprender a tratar as crianças

para não ferir a sua condição de fonte da vida adulta.

A higiene era um dos lemas bastante citados e introduzidos, nas propostas educacionais da

entidade. Em uma matéria de 1933, no trabalho apresentado por Horácio Silveira, trata-se dos

cuidados com o corpo e a saúde; na verdade, um relato do funcionamento de um dispensário
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de puericultura, no Instituto Profissional Feminino, descrito como grandiosa obra de educação

profissional ou, ainda, o coroamento da educação doméstica. Tal serviço funcionaria como

campo experimental,  em que as alunas consolidariam seus conhecimentos por observação,

análise e pelo valor da arte de cuidar de crianças. Seria a solução para a concepção do ensino

de puericultura, nas escolas; uma escola de eugenia, higiene e patriotismo.

Conjuntamente com o ensino de puericultura, racionalmente praticado, haveria a educação

das mães  e  a assistência à  primeira infância,  sendo a preparação para a função de mãe e

esposa, um dos principais feitos. As despesas seriam custeadas pelo fundo beneficente, que

cobrava pequena taxa de matrícula anual e, o serviço, contava ainda com a colaboração da

Inspetoria de Higiene e de assistência à Infância do Estado. O projeto propiciou medidas no

código  de  educação,  com a  exigência  da  instalação  de  puericultura  em todas  as  escolas

profissionais mistas secundárias do estado.

Um outro aspecto de higiene, abordado na Revista do IDORT, referia-se à visão. A falta

de higiene e de iluminação adequada, nas escolas, seria a causa de problemas relacionados à

visão. Haveria, no entanto, formas de tornar o ambiente mais adequado ao aprendizado das

crianças, quer propiciando condições para a recepção da iluminação natural, quer por via de

iluminação artificial,  sendo: “[...]  necessário racionalizar a iluminação dessas, provendo-as

com instalações de iluminação artificial corretas, cientificamente estudadas, e corrigindo os

defeitos da iluminação natural existentes”. (IDORT, 1935, p. 34)

A  alimentação  também  consistir-se-ia  em  um  importante  item,  a  ser  trabalhado,  nas

escolas.  Estatísticas  estrangeiras  revelavam o  efeito  favorável  da boa alimentação,  para  o

aproveitamento escolar – a diminuição de peso poderia provocar retardamento escolar. 

Algumas orientações de higiene, na década de 1930, estavam, segundo Mate (2002, p.

107), pautadas na aquisição de hábitos e atitudes, que deveriam ser dadas, pelos professores, e

adquiridas, pelos alunos e por seus pais, tais como: horários de sono, ventilação adequada,

nutrição e educação física. Era a racionalização interligada à higienização.

A racionalização seria, portanto, um importante aliado da escola em sua relação com a boa

alimentação. Alguns horários de aula não permitiam a alimentação adequada dos alunos, por

exemplo,  permitindo  apenas  refeições  rápidas,  que  não  deixam  tempo  para  a  excitação

psíquica dos sucos digestivos e mastigação insuficiente. A escassez de escola fazia com que

houvesse três períodos de trabalho, o que prejudicaria a alimentação dos alunos. 
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O envolvimento de outras pessoas, no caso dos pais, deveria ser um dos aspectos a serem

trabalhados, em relação à higiene. A educação dos pais e de todos os elementos interessados

no bem estar da infância deveria incluir educação higiênica. Para tal,  em relação aos pais

poder-se-ia organizar classes e cursos de conferência, para adultos; formação de associação de

pais e mestres para o estudo de crianças e das suas necessidades, no que se referisse à saúde;

visitas aos lares, pelos professores, para ajuda, às famílias, na compreensão da situação dos

filhos e a tomada de medidas úteis; divulgação pela imprensa. 

De forma sucinta, pode-se perceber que a educação deveria criar um novo tipo de homem,

para o desenvolvimento e criação de uma consciência nacional. As medidas sugeridas, pela

entidade, revelam uma ligação entre o plano para a fábrica e para as escolas. Sobre a ligação

entre  fábrica  e  escola,  Mate  (2002,  p.  140)  fez  a  seguinte  observação:  “[...]  os  espaços

escolares deveriam ser racionalmente organizados de modo a alcançar o máximo de eficiência

nos seus resultados: autodisciplina, autocontrole, desenvolvimento das aptidões direcionadas

às novas necessidades do mundo moderno”.

A necessidade  de  melhorias na  iluminação,  até  com mexidas  no espaço,  no ambiente

escolar, era comum, nas fábricas, para aumentar o desempenho e a produção. Na higiene, se

faz  perceber  a  necessidade  de  racionalização  de  todos  os  setores  e  coisas,  da  qual  não

escaparia nada, sendo preciso definir medidas pertinentes com vista à eficiência, que estaria

ligada a um desempenho harmônico, em todos os aspectos da vida. Mais perceptível é a idéia

de ser necessária a integração da família para que fosse possível,  por meio da comunhão,

projetar e expandir as medidas de racionalização para o bem estar coletivo, sempre baseada

nos princípios científicos, estudos e experimentos que comprovassem tais  necessidades de

modificação no ambiente, na forma de atuação e, até, nas relações sociais.  

Faz-se necessário um comentário sobre os autores, antes de falar na ligação entre educação

e profissionalização. O autor que mais escreveu, na Revista do IDORT, foi Roberto Mange.

Das  45  matérias,  sobre  profissionalização,  Mange  respondeu  por  seis,  sendo  um  dos

responsáveis pela parte das questões profissionais da revista;  também era de se supor que

tenha participado da elaboração das outras nove matérias, que ficavam a cargo do conselho

editorial da revista, além de haver escrito uma outra publicação, classificada no tema “cursos”.

Portanto, Mange esteve à frente de um terço das publicações sobre profissionalização. 
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Mange era um engenheiro suíço que chegou a São Paulo em 1913. Estudou engenharia,

em Zurique,  completando  o  curso  com  um  estágio  na  Alemanha,  mais  precisamente  no

sistema  ferroviário.  “Dez  anos  depois  de  sua  chegada  a  São  Paulo,  Mange  iniciou  sua

vigorosa campanha para mudar a natureza do treinamento e aprendizagem profissional  no

Brasil”. (Weinstein, 2000, p. 46)

As atividades de ensino profissional, por ele desenvolvidas, tinham por base os métodos

científicos  e  os  princípios  de  aprendizagem  racional,  baseados  em  eficiência,  rapidez  e

produtividade. Sua primeira experiência deu-se no curso de mecânica, do Liceu de Artes e

Ofícios  de  São  Paulo,  em 1924,  sendo considerado um dos  precursores  da  utilização  da

psicotécnica, no país, para a seleção dos alunos deste curso. Atuou nos cursos profissionais da

Estrada de Ferro Sorocabana, a partir de 1931. Desde então,  suas atividades educacionais

estiveram vinculadas ao IDORT: Mange viria a chefiar a 2ª divisão da entidade e, depois, o

SENAI,  a  partir  de  1942,  tendo  sido  um  dos  principais  formuladores  das  proposições

educacionais do IDORT e um influenciador de políticas educacionais, em outros níveis de

ensino.  Segundo  Moraes  &  Falivene  (s/d),  Lourenço  Filho  teria  aderido  às  propostas

racionalizadoras da educação de Mange, ao ocupar a secretaria de educação, em São Paulo,

em 1930, empreendendo, com mais veemência, medidas racionalizadoras à educação paulista.

Em  relação  aos  demais  temas,  não  houve  autores  ou  entidades  que  pudessem ter  se

destacado, como se pode perceber pela quantidade de nomes apresentados, no decorrer das

descrições  sobre  os  aspectos  educacionais.  No  entanto,  muitos  dos  autores  pertenciam a

atividades ligadas à educação, no âmbito estatal, quer estadual ou federal (Almeida Júnior,

Ernesto Leme, Noemy Silveira, Jorge Americano, Sampaio Dória, dentre outros). Estranha-se

o fato de, apesar de enorme influência, nos campos educacional e da psicologia, e de aparecer

como pioneiro em algumas inovações nas áreas referidas, Lourenço Filho não ser autor de

nenhuma das matérias, apesar de ser membro da entidade. Será que o seu papel estava voltado

a alastrar e implantar as idéias do IDORT no sistema educacional paulista e brasileiro? O

IDORT era uma composição de indivíduos que impunha os ideais coletivos da entidade ou,

pelos espaços que ocupavam, os indivíduos faziam prevalecer seus desejos pessoais?  Eis  um

tema passível de ser priorizado, em futuras pesquisas:  as relações entre o IDORT e a ação

educacional do Estado, por meio dos membros que atuavam nas secretarias, departamentos e

outras instituições escolares.
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A  profissionalização,  que  envolve  orientação,  seleção  e  formação,  recebeu  atenção

especial do IDORT, sendo o foco principal das questões educacionais, tratadas pela entidade.

Apesar disso, esteve a profissionalização infiltrada em outros níveis ou graus do ensino, não

sendo objeto que pudesse ser abordado de forma isolada, mas sim,  ligado a vários aspectos

educacionais, psicológicos e de racionalização.

2. A profissionalização  e a educação

O tratamento do aspecto profissional,  para o IDORT, sem entrar,  ainda,  em ramos de

atividade,  era  de  suma importância,  fato  que  pode  ser  comprovado  com os  trabalhos  da

segunda  divisão,  que  cuidavam,  dentre  outras  coisas,  da  orientação,  seleção  e  educação

profissional, os três principais conceitos envolvidos. 

A conjugação dos três aspectos da profissionalização só foi explicitada em um editorial de

1940,  em  que  Mange  tratou  dos  problemas  de  adaptação  do  homem  ao  trabalho  e  dos

requisitos da atividade profissional, em que homem e trabalho deveriam estar sintonizados:

Essa adaptação, porém, não se pode processar exclusivamente através da aplicação da
Orientação Profissional  (OP) e da Seleção Profissional (SP); seria incompleta se não lhe
atribuíssemos,  como  complemento,  a  Formação  Profissional  (FP)  realizada  em  bases
racionais. (IDORT, 1940, pp. 265-266)

Nessa referência, pode-se aferir que o IDORT tinha a idéia de educação ampliada, pelo

fato  de  empregar  diferentes  termos  para  designar  educação.  No  trecho  acima  aparece

“formação profissional” e, em outros lugares ensino, educação, aperfeiçoamento etc.

As atividades  de  orientação  e  educação profissional,  visavam qualificar  trabalhadores.

Para o  conjunto  dessas atividades,  seria  imprescindível  o  uso da estatística,  para captar a

realidade do mercado de trabalho,  bem como as perspectivas do mercado.  Em relação às

condições  e  às  perspectivas  do  mercado  de  trabalho,  o  IDORT tinha,  como interesse,  o

“conjunto das profissões”. Haveria a necessidade da diferenciação dos trabalhos manuais e o

conhecimento da hierarquia, mas sem abandonar as noções do tradicional ofício individual:

Acreditamos que não é possível abandonar a idéia dos “conjuntos profissionais”, ligados
à noção tradicional do ofício. [...] As idéias de – “pedreiro”, “carpinteiro” e “marceneiro”,
de  “loteiro”,  “caldeireiro”  e  “ferreiro”,  de  “fiandeira”  e  “tecelão”,  de  “sapateiro”,  de
“seleiro”,  etc.  não  correspondem  às  funções  exigidas  dos  trabalhadores  nos  centros
industriais  como  São  Paulo  e  outros  do  interior  deste  estado.  Contudo,  parece  haver
interesse  em manter  a educação  baseada nesses  “conjuntos  profissionais”.  Seria  ridículo
educar para especialidades mínimas, que representam apenas um primeiro grau acima do
trabalho indiferenciado. (IDORT, 1933, p. 98)
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Outra grande atividade que subsidiaria as ações, em busca de maior eficiência, redução

quantitativa  do  capital  humano  e,  conseqüentemente,  de  maior  produção  e  maior  lucro,

objetivos  da  entidade  no  âmbito  da  orientação,  seleção  e  ensino  profissional,  seria  a

psicotécnica. 

Das discussões e concepções do instituto, sobre profissionalização, nasceria a elaboração

de um cadastro  de  profissões  e  do  Código de  Educação,  em 1933,  que  viria,  segundo a

entidade, a dar novo impulso ao ensino profissional paulista. Para Mate (2002, p. 161),  o

Código de Educação desenvolveu uma série de questões e regras para o meio escolar, desde a

inspeção e organização do sistema paulista até o desenvolvimento da nacionalidade. Destaque

a ser feito é em relação às tentativas de racionalização do tempo (aula, períodos, horários de

aula, dos testes, da avaliação), dos hábitos (freqüência obrigatória, cumprimento de tarefas

dentro horário estabelecido), o que levaria à racionalização do próprio comportamento.

O grupo de educadores do IDORT, segundo Antonacci (1993, p. 177), começava a acenar

novos  rumos  à  educação  paulista,  que  se  deram  com  o  Código  de  Educação,  em  que

firmavam os princípios racionalizadores, para dar impulso ao ensino profissional, pela criação

de serviços psicotécnicos e para a condução equilibrada da qualificação operária. 

Teria sido, este, o início da racionalização da educação escolar? As experiências da década

de 1920, com as reformas, até mesmo em São Paulo, não seriam anteriores? Mate (2002)

sugere que as reformas da década de 1930 teriam continuado o processo dos renovadores,

iniciados por Sampaio Dória, em 1920, visando às modificações, no sistema de ensino e nas

intervenções das condições sociais e de higiene. 

O  quadro  proposto  pelo  IDORT,  com  a  importância  e  a  integração  da  orientação

profissional,  seleção  profissional  e  formação  profissional,  sem que  seja possível  tratá-las

separadamente, revela um projeto mais amplo do que indicam as simples inferências que têm

sido feitas ao ensino profissional. Pode-se constatar que, ao isolá-lo de outras circunstâncias,

como no caso da orientação profissional e da seleção profissional, perde-se o escopo principal

de um projeto que, como ficará constatado mais adiante, tinha na escola um de seus alvos

preferenciais, sendo possível identificar que a entidade pretendia disseminar um projeto de

largo alcance, como o americanismo. 
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2.1 Orientação  profissional

Na primeira edição da Revista do IDORT, de 1932, um artigo do professor Leon Walter

fazia  referências  à  importância  e  necessidade  da  orientação  profissional.  Segundo  ele,

estariam acontecendo insatisfações e mudanças profissionais, em virtude da escolha errada da

profissão. Em decorrência deste erro, haveria necessidade de oferecer orientação profissional

para todas as idades.

De  acordo  com Walther,  a  orientação  profissional  deveria  se  basear  em  três  fatores:

aptidão  individual  (disposição  natural  para  realizar  determinada  atividade),  atitude  para

realizar certas atividades e, mercado de trabalho. Teria, como objetivo, o ajuste das aptidões,

pois  constituía  um  problema  o  fato  de  indivíduos,  de  inteligência  inferior,  escolherem

profissões superiores e, os que possuíam inteligência superior, escolherem carreiras inferiores

ao seu porte intelectual. A correção desta anomalia representaria um reajuste do indivíduo e

da sociedade. Para examinar as aptidões, a psicotécnica e os exames psicológicos seriam os

principais meios. A medição das aptidões sensoriais, da atenção do poder de memória, das

reações, exames de ortografia e cálculo, eram alguns dos itens a serem verificados. Juntavam-

se a eles, os exames médicos.

Uma definição mais completa para orientação profissional, apresentada nas matérias do

IDORT, deu-se em um trabalho apresentado por Juventina P. Santana, assistente Laboratório

de Psicologia e professora de orientação profissional da escola de serviço social da USP, no

Congresso Nacional de Saúde Escolar, em abril de 1941, e publicado pelo IDORT em 1942:

[...]  a  orientação  profissional  respeita  os  princípios  naturais  e  sociais  que  dirigem o
homem,  atende  às  leis  do  desenvolvimento  e  à  capacidade  individual,  vale-se  dos
conhecimentos  e descobertas  científicas,  aproveita-se  das experiências  humanas,  segue o
bom senso  e acompanha  o progresso social,  educacional,  comercial,  industrial,  agrícola,
militar etc. (IDORT, 1942, p. 54).

A  orientação  profissional,  desenvolvida  e  apresentada  pelo  IDORT,  apresentava  uma

íntima ligação com a educação. Em primeiro lugar, uma de suas atividades era sugerida como

de ordem educacional, a orientação educacional, que seria o auxílio para tomar decisões ou

fazer escolha de estudos, de programas e de escolas. Em segundo, os trabalhos de orientação

profissional deveriam ser iniciados no meio escolar, algo já abordado por Mate (2002, pp 116-

117),  a respeito  do conceito de orientação profissional.  No meio escolar,  deveria  haver a
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presença de profissionais com aptidão para o exercício da referida profissão, em suma, os

especialistas. 

Em artigo extraído do National Institut of Psychology da Grã-Bretanha, em 1934, pode-se

constatar o que significaria a orientação profissional, no meio escolar: “Em breve a orientação

profissional devia ser apenas o último passo num sistema contínuo de conselhos dados ao

aluno durante a vida escolar”. (IDORT, 1934, p. 82)

Juventina P. Santana apresentou um trabalho, em 1941, que foi reproduzido pela Revista

do IDORT de 1942, em que há um esboço de funcionamento e atividades para a execução da

orientação profissional. Segundo ela, para iniciar a formação de uma mentalidade profissional

deveria  existir  um órgão  central  que  coordenasse  os  trabalhos  das  seções:  o  registro  de

informações sobre os indivíduos, as oportunidades profissionais e educacionais; os serviços

clínicos,  psicológicos,  psicotécnicos,  pedagógicos,  grafológicos  e  sociais;  os  cursos  pré-

vocacionais – orientador profissional; gabinete de colocação – conselheiro profissional. Esse

órgão  deveria  ser  financiado  pelo  Estado,  pelas  organizações  profissionais,  instituições

particulares e pelas famílias dos orientados. Além de se espalhar a racionalização da escolha

profissional,  o  desejo  era  o  de  que  o  Estado  financiasse  essas  práticas,  mas  com  o

envolvimento  da  sociedade  civil,  algo  parecido  com  o  que  acontecera  com  a  educação

americana.

Segundo Santana, os cursos pré-vocacionais deveriam funcionar nas escolas públicas e

particulares, nos centros familiares, nos institutos profissionais, nos hospitais ortopédicos, nos

sanatórios, asilos, internatos e nas organizações profissionais. Os alunos seriam os mais novos

que estivessem para terminar o curso primário ou que ainda não tivessem atingido a idade

estabelecida, por lei, para ingressar na vida de trabalho, e, os orientadores profissionais, os

responsáveis por eles.

A orientação, propriamente dita, teria de ser feita mediante o estudo pormenorizado das

qualidades físicas, psíquicas, intelectuais, anatômico-fisiológicas; pelo estudo particularizado

da  profissão  escolhida;  pelos  dados  registrados  na  ficha  cadastral;  pelas  vantagens  e

desvantagens da escolha. Concluída essa fase, encaminhar-se-ia o orientando ao gabinete de

colocações ou para o curso de estudos. 

Havia, anexo ao IDORT, um serviço de orientação profissional que iniciou suas atividades

em 1942 e que tinha por objetivo, de acordo com as informações publicadas pelo IDORT,

ajudar  crianças  e  adolescentes,  na  escolha  da  profissão  e  facilitar  ou  ajudar  a  superar
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dificuldades, encontradas na escola ou em assuntos educacionais.  Apesar de destinados às

crianças, atendiam a vários outros grupos etários. 

A idéia mais incisiva, em relação à orientação profissional, se relaciona à racionalização.

Para o IDORT, não se podia desperdiçar nada e, assim, se fazia vital detectar a vocação, para

ser possível destinar, desde cedo, o jovem, no nível após o primário, à execução da atividade

profissional,  para  a  qual  apresentasse  habilidade;  tampouco  a  inteligência  poderia  ser

dispensada  por  tempo algum. As formas de  funcionamento das  instituições  que deveriam

cuidar dos processos de orientação profissional estavam condicionadas à burocratização. A

definição e delimitação de funções, por meio de avaliações e encaminhamentos de alunos,

garantiria maior eficiência no trabalho. Mas tudo deveria ser executado de forma racional,

baseado  na  ciência,  mais  especificamente  na  psicotécnica,  que  servia  para  adequar  o  ser

humano  à  profissão  e  averiguar  as  aptidões  individuais,  de  cada  aluno.  A  extensão  do

programa de orientação profissional, ao nível primário, reflete a preocupação, da entidade, em

infiltrar  seus ideais  por outros níveis  de ensino e não somente com o profissional,  o que

reforça a hipótese central desta pesquisa.

2.2 Os  cursos  vocacionais  do  SENAI

Iniciados em 1945, os cursos vocacionais do SENAI seriam destinados exclusivamente

aos menores, entre 12 e 14 anos. O IDORT transcreveu, do boletim informativo número oito

do SENAI, o funcionamento, a finalidade e a organização dos cursos vocacionais, descritos a

seguir. Esta matéria foi a única encontrada que tratou dos cursos vocacionais oferecidos pelo

SENAI, em termos de concepção e funcionamento.

Os objetivos de tais cursos estariam voltados para o ensino e adestramento manual básico,

além de orientação profissional, que, articulados, tornariam o currículo escolar, dos cursos

vocacionais,  um campo de  aprendizagem de  conhecimentos  teóricos  e  um laboratório  de

pesquisa que indicaria a profissão ideal aos jovens alunos. Os conhecimentos, adquiridos no

primário,  seriam  completados  e  melhorados,  além  de  desenvolverem  o  interesse  pelos

trabalhos manuais, para propiciar a aquisição de técnicas elementares de trabalho. 

Para as disciplinas de linguagem, aritmética, história e geografia pátrias, que comporiam

as aulas teóricas, o método utilizado era o de Decroly. Os trabalhos práticos de modelagem,
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madeira, cestaria, metal, eletricidade, cartonagem, pintura e tecelagem, seriam ensinados pelo

método racional, das séries metódicas. 

Nos planos de orientação profissional, foi possível identificar os principais métodos de

ensino  do  IDORT:  a  simultaneidade  no  aprendizado  teórico  (Decroly)  e  nas  habilidades

manuais (séries metódicas). Os cursos vocacionais do IDORT indicam que se pretendia que o

ensino primário já fizesse uma parte do trabalho de orientação profissional. A incitação, às

necessidades da escola,  estava vinculada às  inovações industriais,  e a  pretensão de que a

orientação profissional fosse instituída, no cotidiano da vida escolar, esboçava um plano de

para a construção de uma sociedade voltada à indústria. 

Diferentemente do que sugeriu Martins  (1989),  sobre  a  participação do IDORT como

mero complemento, nas ações de estruturação e organização da Secretaria de Educação do

Estado de São Paulo (SESP), parece que a entidade tinha, como meta, tornar a vida escolar, já

no primário, voltada às necessidades da indústria, principalmente em relação ao desperdício

do fator humano, pelo falta de conhecimento da profissão a seguir. Elucida esta intenção um

comentário,  em artigo  de  1943,  a  respeito  da  influência  daninha  dos  pais  na  escolha  da

profissão dos filhos. Estes seriam os maiores obstáculos à designação e encaminhamento às

carreiras e às possibilidades concretas e abstratas, em razão do apego à moda das três carreiras

clássicas:  advocacia,  medicina  e  engenharia.  Além da  vida  escolar  voltada  à  indústria,  o

interesse em se infiltrar, ou melhor, fazer com que a profissionalização fosse medida a ser

adotada por todos os níveis do ensino, sugere o interesse em todo e qualquer tipo de educação,

do nível mais básico à educação de adultos, e não reservado ao ensino profissional. 

Outra revelação importante é o verificado estabelecimento de vínculo, entre os sucessivos

níveis de ensino, ou seja, a noção de que, para um bom ensino profissional ser executado,

seria preciso haver o interesse para a profissão a ensinar, o que deveria ser conscientizado

desde o grau primário.

2.3 Seleção  profissional

A seleção profissional seria necessária à instrução profissional, segundo o artigo de 1932,

de Mange. O material humano precisaria ser selecionado e o processo de seleção envolveria

aptidão, exame psicológico, poder de adaptação ao meio, condições sociais. De forma geral,

todo o conjunto da personalidade seria analisado. “Assim é que desejamos entender a seleção
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profissional,  e  com ela  constituir  o  alicerce  da  instrução  racional  –  o  ponto  de  partida”.

(IDORT, 1932, p. 17)

Em um estudo realizado por Mange,  e apresentado na  Revista  do IDORT em 1942, a

seleção profissional era de extrema importância. Seus argumentos baseavam-se na falta de

mão-de-obra qualificada e no fato de que a formação dos operários era deficiente. Precisaria

ser  feita  uma  seleção  racional  que  garantisse  a  adaptação  ao  trabalho,  e  assim,  maior

eficiência, redução quantitativa de capital humano e processo mais econômico e lucrativo.

A natureza do processo seletivo seguiria a ordem técnica, depois a física e a psicológica,

de alçada da psicotécnica. A efetivação dessas etapas seria custosa, se realizadas por cada

empresa em separado, principalmente as médias e pequenas. Para resolver esse problema, de

caráter  financeiro,  era  necessário  criar  um serviço  central  de  seleção  profissional,  apto  a

atender a todas as empresas e dotado de subdivisões, de acordo com as principais atividades

profissionais do comércio e da indústria, seria o ideal.

Mange elaborou um estudo para criação de um Instituto de Seleção e Aperfeiçoamento

Profissional para a Indústria e Comércio (ISAP), publicado pela Revista do IDORT em 1942,

e que teria uma de suas divisões destinadas à seleção profissional. Esta divisão comportaria as

seguintes  atividades:  pesquisas  e  estudos,  aplicação  de  processos  seletivos,  controle  de

eficiência e fichamento. As atividades seriam executadas dentro dos agrupamentos (comércio

–  empregados  de  escritório  e  de  vendas;  indústria  –  artífices,  operários  industriais

manufatureiros, trabalhadores braçais, motoristas e maquinistas, funções técnicas e postos de

comando). As provas seriam realizadas para cada tipo de profissão e, nos casos em que o

candidato apresentasse credenciais (experiência e conhecimento da profissão) para o trabalho,

as  provas  teriam  por  fim  determinar  a  capacidade  de  trabalho  e  os  conhecimentos

profissionais, sendo que em qualquer caso o processo abrangeria verificações caracterológicas

e sociais.

A seleção  profissional  também foi  discutida  em relação  ao  sistema educacional,  mais

especificamente, ao ingresso no ensino superior. Em um artigo escrito pelo Dr. E. de Aguiar

Whitaker, em 1935, foram feitas proposições para o ingresso na universidade.

A seleção para entrada na universidade seria compreendida por um plano amplo, em que,

ao sair da escola primária, já haveria um processo seletivo, do qual resultariam dois grupos:

aptos para o ensino secundário e aptos para o ensino profissional. No ensino secundário, ao

terminarem o curso, tornando-se bacharéis, os jovens passariam por uma seleção orientadora,
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em  um  centro  selecionador,  para  se  submeterem  às  provas  diferenciais  para  todas  as

modalidades  de  estudos  acadêmicos,  e  a  seguir  seria  indicado  em  qual  faculdade  eles

deveriam se matricular. 

O  exame  seletivo,  segundo  Whitaker,  compreenderia:  exame  médico,  antropométrico,

psiquiátrico,  investigação  social,  informações  sobre  o  examinado,  exame  de  aspiração

profissional, observação do examinado, métodos psicográficos, exame experimental (testes),

psicobiograma, conclusões e conselho vocacional. Os dados colhidos permitiriam elaborar um

juízo seguro sobre a situação social,  o  tipo de individualidade,  a  vocação,  as  disposições

especiais,  e  o  estado  físico  e  mental.  Depois  de  cumprida  essa  fase,  o  candidato  seria

encaminhado à faculdade.

Na faculdade,  seriam realizados  os  exames  de  conhecimentos.  O candidato  eliminado

voltaria ao centro selecionador para novas instruções sobre sua vida profissional, havendo a

possibilidade do aconselhamento à desistência dos estudos acadêmicos para se dedicar e uma

especialidade auxiliar e menos complicada. A justificativa para essa proposição era a de que a

crise  econômica  determinava  cada  vez  mais  a  necessidade  da  escolha  certa  do  ramo

profissional. Então, além dos exames, seria necessária a correta informação sobre as diferentes

carreiras intelectuais: “deverá predominar o espírito de um grande liberalismo. Não obrigar,

porém informar de modo preciso, aconselhar”. (IDORT, 1935, p. 251).

Parece que o IDORT pretendia dar o “caminho natural” de composição e posição social.

As questões da seleção eram tratadas de forma a determinar ou manter a hierarquia, isto ficou

demonstrado  em relação  a  um esboço de  como  se  processar  uma seleção  para  o  ensino

superior. A tão discutida dualidade do ensino, mesmo que no âmbito da integração entre o

ensino profissional e o superior, era, na visão idortiana, a maneira de garantir a manutenção da

divisão social do trabalho na sociedade. Segundo Picheli (1997, p. 109): 

O  modelo  educacional  implementado  durante  o  Estado  Novo  foi,  integralmente,  o
modelo que o IDORT vinha esboçando e reivindicando sua adoção desde sua fundação [...]
o  discurso  empresarial  enfatizava  duas  grandes  orientações  que  o  modelo  educacional
deveria contemplar:  a formação de “elites” capazes de dirigir  o Estado,  as empresas e a
formação de trabalhadores qualificados, disciplinados, produtivos e dóceis.

Sobre a dualidade do ensino, parece ter razão Picheli, mas será que todo o restante do

modelo educacional  do Estado Novo teria  sido executado de acordo com as intenções do

IDORT? O ensino secundário,  segundo Schwartzman, Bomeny & Costa (2000), teria sido

instrumento  da  maior  atenção  por  parte  de  Capanema,  ministro  da  educação,  que  tinha
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posições  divergentes  da  do IDORT,  em relação ao ensino profissional,  mas que no nível

secundário se aproximava do caráter de formação elitista que o IDORT também pregava, mas

com  ramificações  que  permitiriam  o  prosseguimento  dos  estudos  para  os  segmentos  da

população que não possuíam condições de comandar a nação, como o ensino industrial.  Ao

comentar as propostas do Manifesto de 1932, Carvalho (2003, p. 81) faz importante referência

à continuidade da dualidade no ensino secundário, que vai ao encontro das idéias defendidas

pelo IDORT: 

O dualismo povo X elite,  banido da estruturação formal do sistema escolar,  persistia
imprimindo à educação projetada seu perfil de instrumento com que tal elite contava para
unificar,  homogeneizar,  integrar,  moralizar,  disciplinar  e  hierarquizar  as  populações
brasileiras com vistas a constituir o que entendia por “nação”.

De  passagem  deve  ser  exposto  que  muitas  das  proposições  e  ações  educacionais  do

IDORT são destacadas, Mate (2002), Antunes (2004), Zanatta (1991), como articuladas aos

movimentos da dita “escola nova” e do Manifesto dos Pioneiros de 1932, mas não fazem parte

dos objetivos desta pesquisa, pois, envolveriam diversas outras questões, como por exemplo, a

organização do sistema de ensino no Brasil, o debate novo X velho9 e a “revolução” de 1930. 

Se, na orientação profissional havia ligação com o ensino primário, em relação à seleção,

já se pensava no ensino secundário e no ensino superior. Talvez aqui já haveria uma definição

mais  apurada  de  destinação  social,  a  respeito  de  quais  pessoas  serviriam para  ocupar  as

posições mais importantes de condução e quais deveriam ser destinadas aos trabalhos braçais,

além  das  camadas  intermediárias,  que  funcionariam  como  propagadoras  dos  métodos  de

organização racional de todos os aspectos da sociedade.

2.4 Ensino  profissional

Uma das hipóteses desta pesquisa é a de que o IDORT concebia, como educação, variadas

formas  de  intervenção  sobre  as  pessoas,  tais  como  instruir,  qualificar,  adestrar,  formar,

moldar, adequar. Porém, é preciso não esquecer que o termo ensino, utilizado para a descrição

deste tópico, tinha uma abordagem específica. Apesar de existirem trabalhos que discutem a

utilização de “educação” ou de “ensino” profissional, a depender de onde forem realizados,

em oficinas ou escolas, utilizam-se, no presente trabalho, notas que evidenciam a tomada de

posição, por parte do IDORT, em favor do ensino profissional na escola. 

9 A respeito Cf Carvalho (2003, pp. 227-240).
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A estreita ligação, propalada pelos escritos do IDORT, entre teoria e prática, é o primeiro

aspecto a ser salientado, em favor da escola, lembrando que uma das causas citadas para o

ensino profissional a ser desenvolvido, seria a necessidade de eliminar o saber fazer operário

e, conseqüentemente, quebrar a sua organização de classe; portanto, deveria ser feito fora das

fábricas.  A  principal  referência  em  profissionalização,  do  IDORT,  Mange,  respondeu  da

seguinte  forma  à  pergunta  (“Que  pensa  da  organização  de  centros  populares,  noturnos,

agrícolas e industriais para ministrar? a) rápido ensino técnico elementar; b) instrução prática

em  pequenas  indústrias  domésticas  e  locais;  c)  cultura  geral  por  meio  de  projeções,

demonstrações  práticas  e  conferências;  d)  e  para  fomentar  o  ‘espírito  cooperativo’  entre

alunos, por meio de associações produtoras, para a exploração de indústrias aprendidas na

escola?”), do Inquérito realizado por Fernando de Azevedo, para o OESP, em 1926: 

 “Estamos de acordo com as letras “a” e “c” [...]” (Azevedo, 1957, p.155). Percebe-se que

o item “b” aponta para que o fato de não ser, para ele possível, realizar um tipo de instrução,

nas indústrias.

Weinstein  (2000,  p.  279)  aponta  o  desacordo,  de  Mange,  com relação  a  um tipo  de

formação  profissional  que  estava  sendo  desenvolvido  na  década  de  1950,  pela  Training

Within Industry, que, como o próprio nome revela, tratar-se-ia de instrução ou treinamento

“dentro” da indústria, o que, segundo a autora, ficava longe da visão fordista de Mange:

Mas a visão fordista que ele continuava a ter da sociedade como uma fábrica em ponto
maior,  levou-o  a  rejeitar  uma  abordagem  da  formação  profissional  muito  estreita  e
puramente funcional. Segundo ele o operário qualificado, a figura que ele considerava tão
crucial para a harmonia e a produtividade industrial, tinha que ser socializado par agir como
um cidadão produtivo em todos os campos. (Weinstein, 2000, p. 279)

Com essas afirmações, pode-se imaginar que a escola deveria ser o local para se “criar”

esse cidadão que, mesmo trabalhando, deveria freqüentar um instituto adequado, para realizar

a sua formação, como Mange deixa claro, na resposta que deu ao Inquérito, salientando ser de

bom tom que os trabalhadores completem sua formação em institutos, no período noturno. 

Apesar da utilização de termos variados, a atuação e as proposições do IDORT estiveram

muito relacionadas a um tipo específico de ensino: o industrial, e mais especificamente ainda,

ao ferroviário.

O pioneirismo, no ensino ferroviário, coube à Estrada de Ferro Sorocabana que, desde

1930, mantinha quatro cursos: ferroviários, aperfeiçoamento, tração e especialização para o

pessoal  do tráfego. O curso para ferroviários era realizado em colaboração com a Escola
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Profissional  Mista  Secundária  de  Sorocaba  “Cel.  Fernando  Prestes”  e,  tinha  organização

semelhante à das estradas de ferro alemãs. 

Zucchi (2004) revela que o curso de ferroviários passou a ser um dos mais procurados da

Escola Profissional de Sorocaba, tendo especializações em: torneiros-fresadores, ajustadores,

caldeireiros-ferreiros, eletricistas e tração. Ao analisar os currículos, envolvidos na formação

da  Escola  de  Ferroviários,  Zucchi  concluiu  que  o  que  se  pretendia  era,  não  apenas  a

qualificação de operários, mas a criação ou remodelação de uma nova classe de trabalhadores.

Por isso, os conhecimentos a serem ministrados precisariam ser mais abrangentes, para que os

trabalhadores  adquirissem  novas  habilidades,  com  disciplinas  como  História,  Geografia,

Higiene e Moral e Segurança do Trabalho. Esse fato explica o currículo adotado e descrito,

pelo IDORT, para formar um novo homem.

Em 1932, o IDORT expôs os cursos desenvolvidos pela Estrada de Ferro Sorocabana. O

curso de aperfeiçoamento era mantido, como seção especial dos cursos noturnos. Tinha como

conteúdo: 1º ano – Português, Aritmética, Geometria, Desenho Geométrico e à mão livre,

Higiene individual e do ofício e Locomotiva (nomenclatura, reparação e orçamentos); 2º ano –

Português, Aritmética, Geometria, Desenho Técnico, elementos de Mecânica, Acidentes de

Trabalho (prevenção e socorros) e Organização Ferroviária da Estrada de Ferro Sorocabana.

Percebe-se  uma  variedade  de  assuntos  que  cobririam,  desde  questões  da  língua  (forte

instrumento de nacionalização da população em outros países) até a organização da empresa.

O curso era obrigatório para todos os aprendizes da oficina e as faltas eram punidas com

descontos, em folha. Poderiam se candidatar, operários qualificados ou não (neste caso não

havia a obrigatoriedade da freqüência). Havia exame de admissão, com uma prova, em que

29% dos candidatos não atendiam aos conhecimentos  indispensáveis  para a realização do

curso,  a  alfabetização  (era  dado  um  prazo  para  que  adquirissem,  por  conta  própria,  as

exigências).  Dessa  forma,  conseguiu-se,  antes  do  final  do  ano,  que  todos  os  aprendizes

estivessem alfabetizados, aptos a realizar o curso.

2.5 O  Ensino  racional

Os métodos  difundidos,  pelo  IDORT,  no  ensino  profissional,  se  davam por  meio  da

instrução racional, baseada nas séries metódicas. A aprendizagem deveria ser considerada sob

o aspecto da racionalidade. A eficiência e a economia eram os lemas da instrução racional:
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máximo  rendimento,  no  menor  tempo  possível  e  com  o  mínimo  de  gasto  de  energia  e

dinheiro.  

Uma das principais questões, debatidas pelo IDORT, era a preponderância dos métodos

racionais de ensino sobre, os assim chamados, empíricos. Mange, em um artigo de 1932, faz a

distinção entre o ensino racional e o comum que, segundo ele, era o mais praticado naquele

tempo.  Desde  a  Idade  Média,  o  ofício  tinha  caráter  individual  e  a  formação  profissional

adaptava-se a essa feição, sendo desenvolvidas sob os cuidados do oficial mestre. 

Os aprendizes, prossegue, eram “jogados” nas oficinas, aprendiam como queriam e como

podiam e,  não raro, copiavam os processos defeituosos de trabalho,  adquiriam vícios,  e –

depois de certo tempo – a convicção, tantas vezes errônea, de que eram “formados no ofício”.

Com relação à formação intelectual, entendida como a aquisição de conhecimentos teóricos,

nada era feito. 

Para se obter o maior rendimento das máquinas, eram necessários conhecimentos teóricos,

habilidade no ofício, precisão e perfeição no trabalho; a instrução racional era a reunião de

rapidez, eficiência e economia. O antigo quadro precisava mudar e, por isso, Mange procura,

em seu artigo, demonstrar a eficiência do ensino racional, em relação ao comum.

No curso para ferroviários, era empregado o ensino racional, com sucessão metódica das

operações, com dificuldades progressivas e, os ensinamentos teóricos, acompanhavam passo a

passo  esse  desenvolvimento.  Nas  profissões  ligadas  à  mecânica,  a  série  metódica  era

composta por desenhos. As operações de dificuldade não seriam executadas, sem que antes

tivesse havido treino, precisão e perfeição, aceitáveis em uma atividade anterior. Como havia

diferença de evolução, em cada indivíduo, procurava-se obedecer o ritmo de cada um, para

que não se deixasse, uns, insatisfeitos com a morosidade do processo e, outros, sem saber o

conteúdo.

A prova da eficiência da instrução racional sobre a comum, na perspectiva da entidade, foi

transcrita pela entidade em um artigo de Mange, em 1932, e em uma palestra proferida por um

delegado do SENAI, Urbano Almeida, em 1944. 

Segundo o artigo de 1932, foram testados três grupos, com a execução de uma mesma

peça prova, para aferir as condições gerais do trabalho, o ferramental e o tempo de execução

máximo. Dois grupos eram do aprendizado racional e um do comum, com diferentes cargas

horárias diárias e tempos de estudo:
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• Grupo Um: ensino racional, quatro horas / dia de instrução, 15,8 anos de média de

idade, seis meses de aprendizagem;

• Grupo Dois: ensino racional, seis horas / dia de instrução, 16 anos de média de

idade, nove meses aprendizagem;

• Grupo Três: aprendizagem comum, oito horas dia de instrução, 18 anos de média

de idade, média entre três e seis meses de instrução.

 Os objetivos a verificar eram: precisão, perfeição, acabamento, rapidez e compreensão.

Para o Grupo Um de instrução racional e para outro de instrução comum, a média foi de 50,4

pontos,  sendo, porém, grande a distância, de idade e de tempo de aprendizagem, entre os

grupos, o que permitiu, ao autor, ressaltar a eficiência da instrução racional sobre a comum.

Outro aspecto salientado foi o da homogeneidade do grupo de instrução racional nas notas,

estando  todos  quase  no  mesmo  nível,  diferentemente  do  que  ocorria  entre  os  alunos  da

aprendizagem comum, em que havia grandes discrepâncias das notas.

Uma observação feita, em relação ao ensino comum, foi o fato de alguns indivíduos terem

alto desempenho, apesar da falta de instrução metódica, porque teriam aptidão para o ofício.

Dois fatores a considerar, segundo o artigo: o resultado deveria ser melhorado pela seleção

profissional e pela psicotécnica, mas somente após a verificação da eficiência dos métodos de

aprendizagem; seria preciso lançar mão da aprendizagem psicotécnica: “em que as operações

fundamentais do ofício são fracionadas em suas ações elementares, para que nenhuma parte

elementar venha a prejudicar o processo evolutivo do conjunto da operação”. (IDORT, 1932,

p. 30); e a influência e ajuda da psicologia, na condução do processo de racionalização, que

busca ordenação social, com definição de destinação social, e eficiência.

As comparações podem ser questionadas por meio de algumas inferências nos critérios e

conteúdos abordados, mas, como afirma Weinsteisn (2000, p. 97), o mais importante foi a

forma como a experiência foi recebida pelos educadores, não importando seu conteúdo, pois

com os argumentos de superioridade, em relação à aprendizagem comum, os defensores da

formação profissional racional puderam levar à frente seus intuitos.

Picheli (1997, p. 52) imputa, ao ensino racional, a necessidade de rearticular o processo de

trabalho,  desqualificando  o  saber-fazer  operário  do  sistema  produtivo,  que  envolveria  a

seleção profissional e a instrução racional, caracterizadas como aquisição de conhecimentos

teóricos e práticos. Seria, esta, a possibilidade de esquadrinhar e enquadrar, individualmente,

todo o operariado para torná-lo disciplinado, habilidoso, produtivo e dócil, tendo, nos testes
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periódicos, as formas para acompanhá-los e corrigi-los. Mas não teríamos outras atividades

como  orientação  e  seleção  profissional,  ligadas  à  psicotécnica  para  a  realização  desse

processo? Certamente que sim.

É possível contestar a eficiência, do ensino racional, para discutir a forma de avaliação ou

os objetivos a atingir, em uma educação voltada aos jovens. Entretanto, muito maior do que a

discussão da eficiência do método, a ser utilizado, estaria o objetivo de disciplinar, adestrar,

isto é, de dar uma nova concepção de sociedade às pessoas, tudo regido pelo “moderno”, que

era o industrial. Dessa perspectiva, seria difícil questionar a eficiência do ensino racional. Para

o questionamento,  seria preciso introduzir  a  preocupação no fator humano, em termos de

propriamente humanos e não apenas de produtividade  per capita. Um fato ilustrativo, desse

aspecto, é a forma de designação dos operários a instruir: “elementos”, “material humano” e, a

comparação da necessidade de selecionar, como era feito com os materiais, a serem utilizados

na produção: dispensava-se o aspecto humano para pensar em eficiência e produção.

O  quadro  de  inserção  social,  das  proposições  educacionais,  ampliando  a

profissionalização,  baseada em exames psicotécnicos,  provas de seleção para destinação e

com ensino de caráter científico, em que provar-se-ia a sua eficiência, em relação ao ensino

tradicional, são elementos que se ligam diretamente às práticas do americanismo.

2.6 CFESP  e  SENAI

Em duas matérias, escritas por Mange, em 1934, foram descritos os propósitos e a forma

de  organização  e  trabalho  do  CFESP.  Segundo  Mange,  na  luta  travada  entre  ferrovia  e

rodovia, havia a necessidade de um melhor aproveitamento do fator humano, exigindo que a

segurança e a eficiência, na via ferroviária, fossem elevadas ao máximo grau. As funções do

CFESP  seriam  de  organizar,  orientar  e  fiscalizar,  em  cada  estrada  de  ferro,  o  ensino

profissional e a psicotécnica.

Os “elementos” formados seriam distribuídos entre a estrada de ferro, as seções industriais

das empresas e a pequena indústria do município.

As  vantagens  da  organização  de  um  CFESP,  segundo  Mange,  seriam:  formar  novos

núcleos de ensino e seleção profissional, no estado; proporcionar a cada estrada meios para

formação e seleção de seu pessoal; evitar a manutenção de elevado custo, para cada estrada, se
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o processo fosse realizado de forma independente, por cada uma delas; estender vantagens às

pequenas estradas de ferro com a cooperação dos municípios  e indústrias locais;  facultar,

igualmente, aos municípios e empresas industriais, a possibilidade de obtenção de elementos,

com preparo e aptidão profissional, para as atividades industriais.

Os princípios fundamentais CFESP seriam:

1. Aplicação prévia de um sistema de seleção (psicofísica e aptidões pesquisadas

pela psicotécnica);

2. Formação de acordo com a realidade industrial e com contato permanente com

os mestres de oficina ferroviária;

3. “A orientação do ensino profissional prático e teórico em moldes racionais,

em  que  a  aprendizagem  se  desenvolve  como  um  processo  biológico,  sem

omissão  nem  repetição  desanimadora,  por  meio  de  seriação  metódica  de

eficiência experimentada e reconhecida”. (IDORT, 1934, p. 199);

4. Desenvolvimento  integral  das  qualidades  do  profissional  (físicas,  morais  e

intelectuais),  com  exercícios  físicos  gerais  para  compensar  deformações  e

proporcionar  adaptações  entre  o  trabalho  e  as  condições  físicas,  e  ainda,

garantir um “regime de disciplina e de formação moral e cívica, principalmente

no intuito de criar o senso da responsabilidade e da integridade profissional, de

tão alto relevo para o ferroviário”. (IDORT, 1934, p.199).

De acordo com tais princípios, apesar de ser, o CFESP, restrito ao setor ferroviário, a visão

ampla da criação, de um novo tipo de homem, fica constatada mediante às várias necessidades

do que deveria ser aprendido para o desenvolvimento de suas atividades e de sua vida, dentro

dos moldes industriais.

Segundo revela Weinstein (2000, p. 98): 

As inovações  de Mange  na  formação profissional  tiveram lugar  num contexto  mais
amplo de racionalização do setor ferroviário. A relativa força do sindicato dos ferroviários
e, em função disso, os altos índices salariais dos operários do setor comparados com outros
gastos, explicam a urgência com que as companhias se dispuseram a adotar  métodos de
administração científica.

É relevante aliar, a esses pressupostos, o conhecimento que Mange tinha das estradas de

ferro:  seu  estágio  de  conclusão  de  curso  havia  sido  feito,  nas  estradas  de  ferro  alemãs,
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oriundas,  portanto,  de  um  país  tido,  pelo  IDORT,  como  um  dos  principais  modelos  de

utilização das práticas racionalizadoras.

As práticas e proposições do IDORT, na formação profissional, mais do que a quantidade

de operários  formados,  serviram para a construção de modelos de educação que viriam a

influenciar  até  o  sistema  educacional  não-profissionalizante.  Mange,  segundo  Weinstein

(2000, p. 56), conseguiu suscitar, em vários educadores da década de 20, que implementaram

reformas educacionais, pelo país afora, os ideais da racionalização e da escola para o mercado

de trabalho.

A vinculação entre orientação, seleção e formação, profissionais, pretendia fazer com que

não  se  trabalhasse  com  o  “material”  humano,  em  condições  ruins,  com  analfabetos  ou

despreparados  para  a  execução  de  uma  determinada  atividade,  retirando,  do  ensino

profissional, o caráter assistencialista que predominou até os anos de 1930. 

Quanto aos conteúdos dos cursos, é importante ressaltar a presença de disciplinas como

Educação Moral, Português e Higiene, que compunham alguns dos meios para a moldagem de

um novo tipo de homem, dentre as necessidades brasileiras de operários disciplinados e com

padrões de higiene e, conscientização da nacionalidade. 

Em relação ao SENAI, o decreto nº 238, de 02/05/1939, que obrigava as grandes empresas

industriais a manterem cursos de aperfeiçoamento profissional, para seus operários, seria um

problema para o industrial que se via fora do campo de sua atividade. A solução encontrada

foi  a  criação  de outro complexo destinado à formação profissional.  Estudado,  sugerido  e

implantado, com as diretrizes e os pressupostos do IDORT, o SENAI iniciou suas atividades,

em 1942. Destinado à preparação de mão-de-obra industrial,  segundo o editorial  de 1943,

escrito  por  Aldo  M.  Azevedo,  a  entidade  teve  sua  criação  acelerada  pela  guerra.  Como,

segundo o artigo, a guerra exigia grande formação de operários, o SENAI os produziria “em

série”. 

A transmissão de conhecimentos técnicos era, até então, feita de forma individual,  por

estrangeiros  e,  com  restrições,  em  virtude  da  capacidade  transmissora,  por  deficiência

psicológica, vontade de ensinar ou de conhecimentos técnicos. O SENAI viria para resolver

esta situação, de modo racional, com amplitude e caráter prático, para trazer o avanço da

industrialização, de acordo com o Aldo M. Azevedo.
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Segundo o referido artigo, o trabalhador brasileiro tinha grande poder de assimilação dos

ensinamentos técnicos, inteligência viva e facilidade de adaptação. O SENAI prepararia, no

presente, para a guerra, mas, na realidade, estaria preparando para a independência econômica

do país e de seus trabalhadores.

O SENAI seria, portanto, o novo CFESP, com a oficialização do governo federal.

A criação do SENAI foi fruto de disputa entre os industriais e o Ministério da Educação10.

Na visão de Capanema este ensino deveria ter uma concepção mais humanista e fazer parte

das diretrizes e supervisão do ministério, já que, se este órgão participaria com ônus, deveria

também controlá-lo. Os empresários, principalmente nas figuras de Simonsen e Mange, com o

apoio do Ministério do Trabalho,  defendiam um ensino voltado às necessidades locais  da

indústria  e  pretendiam controlar  a  sua  gestão,  como o  faziam no  CFESP.  Os  industriais

terminaram por  ganhar  a  disputa,  já  que  conseguiram verem-se  livres  das  influências  do

ministério da educação, em 1946, por meio de um decreto federal. 

Segundo Weinstein (2000, p. 120), o SENAI, criado por decreto federal com contribuições

compulsórias das empresas com mais de 500 operários, combinava “os melhores elementos

dos  dois  campos:  a  capacidade  de  coerção  do  Estado e  a  tendência,  do  setor  privado,  a

valorizar a autonomia”.

 2.7 Ensino  agrícola

Um tema importante para a entidade, mas que mereceu, na revista, apenas três referências,

a última delas no ano de 1934, foi o ensino agrícola. Talvez, estivesse exposta de forma clara,

apenas a preocupação com as questões industriais. Cabe destacar, no artigo sobre a instrução

racional na lavoura, escrito por Jacques Arié, em 1934, em cinco partes (uma das matérias

mais extensas e abrangentes em relação aos rumos que deveria tomar o ensino agrícola), a

ênfase  dada  à  importância  da  agricultura  e  à  necessidade  do  desenvolvimento  de

conhecimentos científicos para os fazendeiros e funcionários.

A lavoura era a primeira das indústrias, indispensável para vida e que fazia convergir todas

as ciências, com vastíssimo campo de aplicação. Segundo Arié, a indústria agrícola, no Brasil,

deveria ter precedido à das cidades.

A menção da falta, quase completa, de instrução profissional, na lavoura, “não existe em

São Paulo o profissional agrícola, o trabalhador do campo, sob suas várias modalidades e

10 Cf: Weintein (2000) e Schwartzman, Bomeny & Costa (2000).
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especificações, instruído e adestrado em todas as operações da terra ou das indústrias a ela

diretamente ligadas” (IDORT, 1934, p.  19), fazia com que, no campo e nas pequenas ou

grandes indústrias agrícolas, o filho seguisse a rotina do pai. Os agricultores recorriam aos

serviços dos técnicos, formados pelas escolas superiores. Muitos preferiam aprender com o

administrador,  o  feitor,  elevado  de  colono  e  com  confiança;  porém,  sem  conhecimentos

técnicos e nem orientação organizadora mais racional. Para mudar esse quadro, deveria haver

esforços para efetivação do ensino agrícola.

O desenvolvimento da ciência impusera novos métodos de trabalho, novas atribuições aos

homens e às suas relações para o bem coletivo, além de nova mentalidade. Para os homens do

campo, porém, não houve incentivos e escolas de ensino de profissões ou ofícios. O Estado,

segundo Arié,  necessitava  aumentar  sua  produção  agrícola  e  tornava-se  urgente  dar  mais

importância ao campo (maior atração, mais conforto, mais higiene). A instrução seria dada

para se abrir, aos espíritos, a compreensão da beleza natural, dos recursos inesgotáveis que

fornecem o trabalho do campo, para que, dessa forma, os homens se fixassem no campo.

Seria preciso criar escolas práticas, que não havia no estado, com os objetivos de: fornecer

mão-de-obra  habilitada;  a  formação  da  pequena  lavoura,  sob  base  científica  e  moderna;

animar  a  constituição  e  intensificação  da  pequena  indústria;  criar  estabilidade  social  no

campo;  difundir  higiene,  dar  atrativo  moral,  social  e  espiritual  à  vida  no  campo,  para  o

estabelecimento da família. 

O ensino agrícola compreenderia três graus: ensino superior (teórico), ensino secundário

ou médio (teórico ou prático) e ensino primário (prático). Para Arié, o ensino agrícola deveria

ser dividido em três partes: aulas teóricas (reduzidas ao essencial e acompanhadas de trabalho

prático),  trabalhos  práticos  e  curso  especial  e  de  aplicação  (exclusivamente  em trabalhos

práticos e reuniões periódicas).

Haveria  a  participação  do  Estado  (pagar  funcionários,  comprar  maquinais,  animais  e

insumos  iniciais,  auxiliar  cooperativa  de  consumo na  primeira  fase  da  organização)  e  do

município (despesas dos alunos, alimentação), formando, no meio dos lavradores, o espírito

de ordem, de disciplina, de método, de solidariedade, higiene moral e física. Novamente se fez

menção ao envolvimento do Estado financiador e aos aspectos de organização social,  pela

higienização e aspectos morais de comportamento, além de racionalização de práticas.

Mesmo com a prerrogativa de a agricultura ser tratada como indústria e da utilização de

métodos racionais de ensino, este tipo de ensino não voltaria a ser discutido nas páginas da
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Revista do IDORT, ficando clara a posição em favor da modernização que se daria com a

industrialização do país,  deixando de ser agrícola.  Porém, como a agricultura era um dos

setores explorados pelo capital, esta deveria ser organizada de forma racional do trabalho e da

produção. 

2.8 Motivos  do  ensino  profissional

As  questões  de  ensino  ou  de  formação  profissional  estão  diretamente  ligadas  às

necessidades  de  qualificação  dos  operários,  segundo  boa  parte  dos  estudos  sobre  ensino

profissional  (Cunha,  2000b,  Manfredi,  2002).  Outra  vertente  (Antonacci,  1993,  Moraes,

2001), imputava às práticas de formação profissional, o controle social dos trabalhadores. O

que o IDORT pensava sobre essas questões? Quais os motivos que o levariam ao emprego da

formação profissional em seu plano de ação? 

Mange foi o maior difusor das idéias racionalizadoras, no âmbito do ensino profissional.

Tido,  por  alguns,  como  educador,  foi  o  membro  do  IDORT  que  mais  atuou  em

profissionalização. Apresentou um trabalho em 1940, transcrito na  Revista do IDORT,  em

1942, embasado em uma monografia, produzida por ele, em 1925, Escolas Profissionais de

Mecânica, em que demonstrou o objetivo da qualificação a ser efetuado, tirando o peso do

aspecto quantitativo:

A  grande  maioria  dos  operários  que  trabalham  na  indústria  não  são  operários
qualificados que necessitem de uma formação profissional completa. São operários apenas
manipuladores  ou  simplesmente  braçais,  com funções  de  trabalho  limitadas,  restritas  e
simples, abrangendo poucas operações ou mesmo uma só, e cujo adestramento, na maioria
dos casos, se consegue em dias ou semanas.

Esses operários não qualificados perfazem um contingente superior a 80% do total do
operariado na indústria. (IDORT, 1942, p. 219)

A exposição acima pode ter revelado a necessidade de a educação ser importante, não só

para a realização de uma atividade, mas para a adaptação e a adequação (é de se observar a

volúpia  em  adestramento)  do  indivíduo  a  um novo tipo  de  sociedade.  Dessa  maneira,  o

americanismo estaria mais adequado às práticas a serem realizadas, apesar da utilização das

estratégias tayloristas, no âmbito do local de trabalho, especialmente nas fábricas.

Outra importante consideração, a respeito dos mencionados cursos de aperfeiçoamento,

para a grande maioria dos operários, é a de que era nas pequenas indústrias que se fazia sentir,

mais  intensamente,  a  falta  de  operários  qualificados;  a  grande  indústria  era  altamente
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mecanizada e obedecia aos critérios de subdivisão do trabalho, o que não ocorria com as

pequenas e médias empresas. Dessa forma, Mange sugeria que os operários manipuladores

devessem  ser  aperfeiçoados  na  instrução  geral  básica  e  com  noções  rudimentares  de

tecnologia, de acordo com o ramo de sua atividade, na indústria:

Não se pode, evidentemente, cogitar de difundir  o ensino profissional de tal forma a
torná-lo  obrigatório  para  todos os  jovens  de 14 a 16  anos,  tal  como estipulam recentes
decretos  na  Alemanha  e  na  França,  pois  essa  medida  seria  utópica  no  Brasil,  onde,
infelizmente, ainda existe elevado índice de analfabetos. (IDORT, 1942, p. 219)

Para os operários semi-qualificados (meio artífices), deveria haver um sistema de preparo

técnico reduzido, de acordo com as necessidades da indústria, e que pudesse ser enquadrado

nas finalidades da escola profissional.

Um plano de organização, segundo Mange, obedeceria a uma subdivisão das instituições

de aperfeiçoamento nas seguintes partes: 1. formação sistemática de operários qualificados,

incluindo sempre aquisição metódica da técnica do trabalho em oficina de aprendizagem (a

formação  mais  completa,  deveria  ser  realizada  pelas  escolas  profissionais  oficiais,  como

estava  ocorrendo);  2.  aperfeiçoamento  geral,  com  noções  específicas,  de  tecnologia,  aos

operários não qualificados,  manipuladores e braçais (não incluía alfabetização); 3. preparo

complementar e aperfeiçoamento técnico para o pessoal dirigente subalterno, encarregados a

mestres,  provenientes  do  quadro  de  operários  qualificados;  4.  ensino  técnico  industrial

especializado para os técnicos da indústria. 

Realmente, para o IDORT, pelos termos utilizados acima, e em outras citações, educar

significa uma série de termos, como hipótese sugerida por este trabalho, conforme exposto

acima: formar, aperfeiçoar, preparar, qualificar, adquirir.

 Os cursos seriam desenvolvidos em centros de aprendizagem (especialmente instalados

para  grupos  de  industriais  semelhantes  e  nos  lugares  de  maior  densidade  industrial),  em

escolas profissionais (mantidas, pelos poderes públicos, mediante cooperação das indústrias),

nas  próprias  indústrias  (com instalações  especiais  e  eventual  utilização  de  escola  pública

local) e, para os cursos técnicos, deveria haver institutos industriais e tecnológicos de grau

médio, mantidos pelos poderes públicos,  com colaboração da indústria.  (IDORT, 1942, p.

220). A manutenção seria realizada com contribuição igualitária, de empregadores e governo,

de acordo com a qualidade e a quantidade de operários, para as indústrias, e as diretrizes e
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orientações,  seguidas  por  um  conselho  composto  por  representantes  do  governo,  dos

empregados e dos patrões.

Um esclarecimento, entretanto, precisa ser feito: muito provavelmente, em alguns ramos

de  atividade  e  em  determinadas  empresas,  em  que  chegavam  novas  máquinas,  havia  a

necessidade  de  qualificação  ou  requalificação,  permanentes,  dos  operários.  A  luta  de

empresários, contra a lei dos dois terços, que obrigava à nacionalização da mão-de-obra, nas

indústrias, com o emprego de, pelos menos, dois terços de brasileiros, configuraria, segundo

Weinstein  (2000,  p.  104),  a  carência  de  operários  especializados,  por  parte  dos  patrões.

Portanto,  poder-se-ia dizer que a formação profissional  serviria  para atender a uma gama

maior de questões, desde as de caráter numérico, como a falta de profissionais especializados,

até as de cunho social, visando ao controle da classe operária. Mas, o controle seria de fato o

principal objetivo?

Ainda em relação  à  quantidade  de  operários  qualificados,  cabe  ressaltar  que  uma das

premissas capitalistas é a de ter um “exército de reserva”, para que haja pressão sobre os

salários e  sobre as reivindicações dos  operários,  o  que também poderia estar  servindo de

objetivação  para  a  qualificação  de  profissionais.  Essas  questões  serviriam para,  de  forma

conjunta, explicar os interesses do IDORT no ensino profissional? Se, nos escritos da própria

entidade,  deveria  haver  tratamento  estreito  e  vinculado entre  orientação,  seleção e  ensino

profissional, com introdução de conteúdos, a esse respeito, por outros níveis de ensino, por

que continuar  a  destacar,  o  ensino profissional,  como destinado ao controle  social  ou ao

desenvolvimento industrial? O que mais estaria interessando, levando em consideração que as

práticas vinham sendo “testadas” em apenas um setor, o dos ferroviários?                                

Um dos idealizadores das práticas racionais e da introdução da administração científica, no

Brasil,  Simonsen,  enfrentara,  segundo  Silva  (2003),  vários  problemas  em  relação  à

organização operária, na cidade de Santos, nas décadas de 1910 e 1920. Sem a presença de

maquinários e contando, em alguns setores, com uma relativa qualificação, como no setor da

construção civil (“os artistas”), os trabalhadores de Santos, aliados a outros fatores culturais e

estruturais, como a desorganização da classe empresarial, exerciam o controle do mercado de

trabalho. Talvez seja um exagero falar em controle do mercado de trabalho, mas afirmar que

os empresários encontravam dificuldades, para impor seus desejos, talvez seja aceitável. No

capitalismo, o controle sempre é de quem detém o capital, coisa que os operários não têm.
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Porém, de acordo com alguns fatores momentâneos, como falta de profissionais qualificados,

rentabilidade de um setor em alta, importância acentuada de uma classe que realiza serviços

imprescindíveis (como é o caso de transporte de materiais), além de uma identidade de classe,

que une profissionais em torno de princípios, necessidades e ideais, pode fazer com que os

detentores do capital sejam obrigados a abrir mão de uma série de prerrogativas, mas jamais

do controle.  As  dificuldades,  ou melhor,  concessões,  realizadas  em santos,  não poderiam

atingir  outros  locais,  muito  menos,  outros  setores  de  atividade,  como  a  indústria,  que

enfrentava dificuldades de implementação, os problemas poderiam ser maiores.

Para dificultar  essa ação,  seria  necessário  desqualificar o saber  fazer do operário.  Nas

indústrias, essa situação seria colocada em prática com a intensa mecanização e novas formas

de trabalho, com as quais se quebraria a hierarquia, em vigência, fazendo com que novos tipos

de  operários  fossem  “fabricados”,  estendendo  a  ação  aos  contramestres.  Porém,  a

desqualificação do operariado não seria suficiente para conter o operariado;  além do que,

havia grande número de oficinas e pequenas empresas, onde não seria tão fácil a imposição de

novas formas de trabalho.

Silva (2003) descreve e analisa os movimentos operários, em Santos, e a luta pelo closed

shop, controle do mercado de trabalho. Uma das pretensões do trabalho foi investigar se o

esforço da “racionalização do trabalho” precisaria de outras iniciativas que não se limitassem

ao processo de trabalho e à remuneração. A conclusão foi que sim, houve o envolvimento de

vários  atores  (sindicatos,  operários),  em aspectos  culturais  reconfigurariam a  situação  de

trabalhadores e patrões e das conjunturas políticas e econômicas que afetariam e mudariam as

relações, de acordo com a situação. 

A participação de Simonsen foi destacada e serviria de base para as intervenções que faria,

anos depois, no IDORT. Uma das principais seria o reconhecimento de que não seria possível

criar uma organização racional, tomando por base uma única empresa. Silva (2003, p. 88)

centrou  atenção  no  controle  do  mercado  de  trabalho,  destacando  o  conhecimento  que

Simonsen teria sobre a eficaz política americana do open shop, que objetivava “[...] subtrair

do processo e do mercado de trabalho o controle exercido pelos sindicatos e pelos operários

sindicalizados que, em grande escala, impunham restrições à produção por meio de contratos

coletivos, closed shop, greves e boicotes”.  

Essas preocupações podem revelar que uma das formas de adentrar, nas questões, seria a

da  formação  profissional,  já  que  a  designação  da  qualificação  era  um  dos  fatores  que
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influiriam na disputa pelo controle do mercado. Tanto Silva (2003) como Weinstein (2000)

concordam que o controle social não seria o único objetivo da racionalização. Pela análise de

Weinstein, o objetivo principal de Simonsen, e depois do IDORT, seria o de arrogarem, a si, a

competência técnica para a implementação de políticas públicas:

[...] Identificando-se com novas correntes na urbanização racional  e na administração
científica,  esses  industriais,  engenheiros  e  educadores  arrogaram  a  si  a  autoridade
profissional e a competência técnica necessárias para modernizar a sociedade brasileira. Em
franco contraste com a autoridade “arbitrária” dos fazendeiros e usineiros à antiga, os novos
gerentes-industriais  definiram  uma  grande  variedade  de  problemas  relacionados  à
organização da produção no trabalho, e mesmo fora dos muros das fábricas, como sendo
questões  técnicas, e não sociais  – que deviam ser  resolvidas sistematicamente,  de forma
científica. Tal abordagem, afirmavam eles, iria não apenas aumentar a produtividade mas
também promover a paz social. (Weinstein, 2000, pp. 20-21)

A afirmação de Silva (2003) vai ao encontro da de Weinstein: 

[...] concordo com Weinstein que o objetivo final de Simonsen fosse o de arrogar a si a
competência  para  elaborar  políticas  e  programas  públicos  que  viessem  a  formar  uma
sociedade industrial avançada e harmoniosa, com base em métodos de racionalização que
ultrapassassem o âmbito dos locais de trabalho. (Silva, 2003, p. 90)

Convém não esquecer o significado de científico, conceito tão importante nas estratégias

do IDORT, na visão de Gramsci:

Na realidade,  “científico”  significa  “racional”  e,  mais  precisamente,  “racionalmente
conforme ao fim” a ser alcançado, isto é, produzir o máximo com o mínimo de esforço,
obter o máximo de eficiência econômica, etc.,  escolhendo e determinando racionalmente
todas as operações e os atos que conduzem ao fim. 

O  adjetivo  “científico”  é  hoje  amplamente  usado,  mas  sempre  se  pode  reduzir  seu
significado  àquele  de  “conforme  ao  fim”,  na  medida  em  que  tal  “conformidade”  seja
racionalmente (metodicamente) buscada depois de uma análise minuciosíssima de todos os
elementos  (até  a  capilaridade)  constitutivos  e  necessariamente  constitutivos  (incluída  no
cálculo a eliminação dos elementos emotivos). (Gramsci, 2001, p. 306)

O ensino profissional, interligado às demais práticas e níveis de ensino, estaria dentre as

várias estratégias a serem colocadas em prática para a formação de uma sociedade industrial e,

na disputa pelo controle,  não só do mercado de trabalho,  mas também da vida social  dos

operários, em que os industriais do IDORT se arrogaram a competência para o exercício de

políticas e medidas que atingissem tais objetivos. Ao se arrogarem tal competência, para a

gestão  de  políticas,  talvez  se  possa  concluir  que  tais  senhores  visavam dirigir  o  Estado.

Mesmo não exercendo os principais cargos estatais,  de comando, como a Presidência e o

Ministério  da  Educação e  Saúde,  mais  relacionado ao  tema do trabalho,  é  de  verificar  a

direção que vinham imprimindo, por exemplo, ao ensino profissional e vocacional, apesar de
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não contarem com o apoio do ministro da Educação, Gustavo Capanema, sendo, a realização

do SENAI e a aprovação da introdução dos cursos vocacionais, no primário, na Constituição

de  1937,  dois  pontos  chaves.  Ainda  em  relação  ao  SENAI,  deve-se  destacar  ser,  a  sua

implementação,  um  dos  únicos  movimentos  do  governo  Vargas,  no  sentido  da

descentralização, já que o IDORT, ou melhor, os industriais, ficaram no comando, apesar do

financiamento ser feito por meio de arrecadação legal, efetuada pelo Estado. 

Portanto,  tentar  isolar  a  formação  profissional  do  amplo  quadro  de  estratégias  dos

industriais para a formação de uma sociedade industrial, seria dar margem a interpretações

imprecisas ou reducionistas, como as que o limitam ao problema econômico, de quantidade de

operários, à disposição da indústria, ou, somente, à questão do controle social.

2.9 A formação  de  quadros

Apesar de se ter, no ano de 1941 a pauta do direcionamento do IDORT à formação de

membros, que ajudassem a conduzir o processo de organização racional da sociedade, desde

1933, a entidade já apontava para a formação desses quadros, em uma informação da redação

sobre  a  preocupação e  a  importância  dos  contramestres,  nos  Estados  Unidos,  retirada  da

Revue Internationale du Travail, de Genebra, de 1931. Nessa nota, faz um balanço da situação

dos  contramestres,  ainda  escolhidos  no  meio  dos  próprios  operários  e,  das  funções

importantes que exerciam, pois se encontravam em posição de chefia, a menos elevada entre

os chefes de produção, ao passo que eram os responsáveis por dirigir, em pessoa, os operários,

e  transmitir-lhes  as  instruções  da  direção.  A  formação  dos  contramestres,  segundo  tal

informação, deveria ser uma média entre a instrução dos conhecimentos de mecânica e da

economia da empresa e o ensino do pensamento, da reflexão e da formulação de opiniões

próprias. 

De  acordo  com René Disischein,  em artigo  de  1937,  o  desenvolvimento  das  funções

administrativas fez com que, em seu estatuto, fossem abrangidos o aliciamento, a formação, a

seleção, o aperfeiçoamento, a promoção etc.

A divisão das qualidades necessárias, ao ingresso no quadro do funcionalismo público, foi

realizada de acordo com o tipo de atividade: 1. agentes subalternos – não careciam de preparo

anterior,  além das  qualidades  de  caráter  e  zelo,  exigência  de  conhecimentos  relativos  às

funções a exercer; 2. funcionários de média categoria – provar cultura geral e conjunto de

noções teóricas relativas aos serviços administrativos; 3. funcionários superiores: demonstrar
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cultura  profunda,  conhecimentos  administrativos  e  qualidades  de  caráter  que  sejam

indispensáveis a um chefe. As altas funções técnicas deveriam ser dadas nas universidades,

com  um  ensino  complementar  com  significado  do  serviço  público  e  conhecimentos  de

administração. 

Em um resumo de um artigo escrito por Mano Lins, em 1941, registrou-se ter havido uma

proposta para a criação de uma escola técnica, com vistas à formação de um corpo de artífices

especializados,  auxiliares  imediatos  de  engenheiros,  servindo como elementos  de  ligação,

entre estes e os trabalhadores manuais das indústrias.  É perceptível que o IDORT  sempre

teve, entre os seus ideais, formar todo o quadro de trabalhadores, da indústria à atividade

pública.

O  projeto  de  criação  tinha  138  artigos,  para  elevar,  ainda  mais,  a  eficiência  do

aparelhamento  de  ensino  profissional,  que  já  possuía  escolas  profissionais  para  operários

adultos, para técnicos primários, nas escolas primárias, escolas secundárias davam artífices

qualificados, curso de aperfeiçoamento forneciam técnicos rurais; faltava a cúpula que seria a

escola  técnica,  para  fornecer  condutores  –  mestres,  professores  e  diretores  –  para

estabelecimentos técnicos de ensino, ministrar a educação técnica e, já em 1943, fornecer os

primeiros grupos de mestres e professores.

Sobre a procura por esta futura escola, o destaque se deu, em relação aos que não teriam

condições financeiras para o prosseguimento de seus estudos:

[...]  nossa  mocidade  dos  ginásios,  que  em grande  parte  não  possuem  recursos  para
progredir nos estudos, corresponderá aos esforços do governo, acorrendo à escola Técnica,
para  preparar-se,  obtendo uma profissão definida bastante  lucrativa.  Muitos  mesmo,  que
procuram as escolas superiores sem vocação, apenas por falta de outros estabelecimentos de
ensino adequados aos seus pendores naturais, encontrarão na Escola Técnica um centro de
estudos quase superiores,  compatível  com a sua cultura  e o futuro que têm o direito  de
esperar. Não resta dúvida que, preparando técnicos de cultura geral quase superior, porém
dotados de habilidade manual, criaremos uma classe de trabalhadores de escola, destinados
a postos de comando em todas as nossas indústrias. (IDORT, 1941, p. 77)

A clareza da constatação revela que, já era para definir a elite intelectual e reservar, o

técnico, aos demais grupos,  nos quais  o separador seria o trabalho manual,  destinado aos

desprovidos de numerário.

O  Estado  pagaria  diárias,  a  partir  do  2º  ano,  com  aumento  no  3º,  como  modesta

contribuição, mas que, para alguns, seria  apreciável auxílio para os estudos e prenúncio de

rendimentos, muito maiores, após a formação. O Estado sempre foi chamado, pelo IDORT, a
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participar das suas idéias, por onde quer que fossem sugeridas. Porém, como fica claro, em

relação  ao  ensino  profissional,  a  participação  deveria  ser  como  órgão  financiador,  ou

constituidor de medidas legais, mas não o condutor. Esse fato talvez tenha ligação com uma

forma diferente de fordismo, em que o Estado financiaria, mas não conduziria, não deixando

de ser o benfeitor, mas ligado a um modelo americano de educação, em que a administração

ficaria a cargo da sociedade civil, como se pode dizer que era o IDORT: um braço do Estado

para a organização racional da sociedade, como atestava Gramsci, que a sociedade civil era

parte do Estado. Não se pode, entretanto, perder de foco o sentido de se dar a direção ás

práticas estatais, embutido nas proposições e nas ações do IDORT.

Nas proposições desencadeadas pelo IDORT, faz-se uma referência ao curso de mestres,

iniciado pelo CFESP, em 1942, tendo, como matéria básica, um programa de Organização

Racional  do  Trabalho,  aplicado  à  execução  e  ao  controle  dos  serviços  de  oficina.   No

pensamento de Mange, com relação à formação dos técnicos,  ressalta-se a importância da

formação e instrução desse corpo de profissionais:

De elevada relevância é o problema da formação técnica do pessoal dirigente subalterno,
encarregados e mestres, bem como dos técnicos industriais.

Esses auxiliares incumbidos da direção imediata do serviço na indústria, não encontram
no nosso meio, salvo raras exceções, escolas ou cursos especializados para sua formação ou
seu aperfeiçoamento  técnico,  o quer  justifica  a  praxe  existente  de serem recrutados,  em
parte ainda, no estrangeiro.

A  preparação  dos  dirigentes  subalternos  deve  pois  merecer  lugar  de  destaque  nas
instituições de ensino profissional destinadas às indústrias. (IDORT, 1942, p. 219)

Em  relação  a  uma  possível  mudança  de  direção,  baseado  na  exposição  acima,

principalmente citando os anos de 1933, como início do assunto e, de 1937, como de maior

abrangência, percebe-se que já fazia parte, dos objetivos da entidade, a formação de quadros

para conduzir o processo de racionalização. O que pode ter ocorrido é que tal atividade não

tenha  tido  condições  de  ser  desenvolvida,  sem  que  antes  se  plantassem  as  sementes  da

racionalização, por vários setores da sociedade. 

2.10  A  organização  racional  do  trabalho

De extrema importância é o projeto de organização racional do trabalho. Espalhado pelos

vários níveis de ensino (primário, profissional,  secundário,  superior),  aliados à execução e

proposição de vários cursos nesta área, o IDORT, principalmente a partir de 1941, passou a
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investir com mais intensidade nesse tipo de formação.

Em um artigo de 1946, o industrial e professor Abel Rafael Pinto, salienta que a divisão

do trabalho é feita em partes elementares, entregues a cada pessoa ou grupo, para produzir

mais e melhor, tendo como vantagem o melhor aproveitamento da aptidão dos indivíduos,

evitando desperdício de tempo, dando especialização e elevando a destreza e a habilidade de

cada indivíduo. 

Uma importante referência foi feita, pelo autor, aos centros psicotécnicos, laboratórios de

orientação, laboratórios experimentais de psicotécnica e fisiotécnica, tanto de iniciativa oficial

como particular,  difundidos  na Europa e  nos Estados Unidos.  No Brasil,  segundo ele,  os

grupos escolares teriam capacidade para iniciar um trabalho desse porte, mesmo que depois as

fábricas  viessem a ter  laboratórios  experimentais,  o  que seria  um serviço útil.  Defende a

utilização de ficha psicotécnica, feita pelo médico escolar (parte antropométrica e fisiológica)

e pelas professoras, com assistência das técnicas de ensino. 

Em um artigo de 1937, escrito por King Hathaway, descreve-se um plano, para o ensino,

de organização científica, levando em consideração os estudos, a experiência e prática, na

direção  de  uma  organização  real.  Os  estudos  deveriam  ser  dirigidos  por  um  instrutor,

conhecedor dos princípios de organização científica, desenvolvidos e praticados por Taylor e

seus discípulos, e incluir: treinamento elementar de engenharia com desenho, mecânica, física,

álgebra, geometria e química, ensinadas em uma escola técnica superior; ter duração mínima

de um ano, preferencialmente, dois de ensino prático de manufatura, devendo a metade ser

destinada  a  um  estabelecimento  de  organização  científica;  ser  curso  adequado,  com

treinamento  prático  em  seções  de  uma  oficina  (na  manufatura  e  serviço  auxiliar  na

administração e no departamento de vendas de um estabelecimento comercial). Deveria ter

curso de preleções, estudo de problemas dos princípios da organização científica (técnica e

mecanismo de aplicação). Os estudantes deveriam dividir o tempo entre trabalhos de classe e

ocupar cargos, na oficina ou escritório. O curso se entenderia por quatro anos e o estudante,

progressivamente,  ocuparia  os  lugares  de  operador,  auxiliar  de  almoxarifado,  auxiliar  no

depósito  de ferramentas,  escriturário  no departamento de projetos,  até  chegar  ao lugar de

gerente geral de uma empresa. 

A seção usada como laboratório deveria ser como uma empresa comercial de propriedade

da escola. Os trabalhos de classe deveriam ser coordenados com os de oficina e escritório;

durante o quarto ano,  os estudantes teriam chance de ocupar cargos de diretoria,  fazendo
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visitas (inclusive a organizações “não sistematizadas”), devendo preparar relatórios, indicando

falhas,  e  fazer recomendações  para melhoramentos,  esboçando meios para  sua realização.

Nesse período,  trabalhos  de classe deveriam ser mais enfáticos  em organização científica,

preenchendo uma ampla variedade de negócios, do mais simples ao mais complicado. 

Em outra matéria sobre o problema da organização científica do trabalho, em um discurso

de Mange, publicado em 1937, visava-se  a máxima eficiência com mínimo de gasto com

cursos de especialização e aperfeiçoamento técnico. Cita Pascal, pela importância da física

como alicerce, devendo o instituto ter espírito geométrico (dissecar, analisar e de dedução em

dedução,  chegar  ao  julgamento  final,  sem  ter  deixado  de  observar  qualquer  dos  fatores

elementares): 

 [...]  pelo  estudo  dos  princípios  básicos  da  ciência,  pelo  exercício  do  raciocínio
matemático, pela pesquisa analítica dos processos da técnica industrial é que o estudioso
poderá  adaptar  sua  mentalidade  a  esse  “espírito  geométrico”de  aspecto  rigoroso,
objetivo e guiado pela razão. (IDORT, 1937, p. 52)

A  orientação  racional,  dada  pelo  chefe  técnico  ou  administrativo  de  uma  empresa,

transmitir-se-ia,  segundo  a  matéria,  ao  operário  de  ofício  executante,  por  intermédio  do

quadro  dos  chefes  de  turma,  encarregados,  mestres  e  outros  condutores  de  trabalho.  São

justamente  esses  técnicos  que  deveriam sair  da  casa,  imbuídos  do  “espírito  geométrico”,

apreendendo facilmente a organização racional do trabalho, planejada pelos chefes, e sabendo

transmiti-la  ao  operário  de  ofício  que  a  executa,  elucidando-a  e  justificando-a

satisfatoriamente. 

Francisco de Salles Oliveira, em um resumo publicado em 1942, faz a análise do curso de

organização racional  do  trabalho.  Para o  curso,  haveria  algumas necessidades  como a do

conhecimento  da  sociologia (coletividade,  solução dos  problemas de assistência  social  de

forma  paliativa,  curativa  e  construtiva;  ligações  com  Estado,  igreja,  família,  grupos

industriais,  comerciais,  agrícolas,  profissionais),  da  legislação  (constituição  e  formas  de

funcionamento de empresas e o que respeita a segurança, higiene e condições econômicas

visando  o  bem  estar  e  a  realização  do  trabalho  nas  melhores  condições),  da  economia

(formação  e  distribuição  de  riquezas  para  satisfação  das  necessidades  do  homem)  e  da

organização (toda e qualquer atividade pública ou particular com a determinação do objetivo,

seguido do estudo e preparo técnico da dinâmica e estática, bem como dos fatores humanos e

materiais para a consecução). 
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A importância  dos  conhecimentos  de  organização  científica  do  trabalho  se  ligariam à

escola por todos os níveis e para todos os setores, a amplitude, dessa verdadeira “política de

desenvolvimento social e econômico”, deve ser considerada como americanismo. 

Em um parecer de 1943, o IDORT propõe os detalhes a serem ministrados no primário,

secundário e superior.

No ensino primário, segundo o parecer, seria suficiente orientar o espírito da criança para

que a melhor maneira de executar um trabalho, fosse ele simples ou complexo, fosse  a que

permitisse  realizar o objetivo com menor esforço. Para isso, dever-se-ia pensar na ação a

realizar e saber que toda ação deve ser subordinada a um plano, estabelecido anteriormente.

Fazer com que seja entendida a vantagem da divisão do trabalho, em que cada um deveria

executar a parte do trabalho para a qual tem mais habilidade. Os exemplos deveriam ser de

assuntos caseiros, que mostrassem a importância da disposição racional dos apetrechos do

trabalho. 

Essas noções de “economia do trabalho”, segundo a entidade, sob forma rudimentar e

concreta, cabem, no ensino primário, como complemento das lições de coisas, e sua finalidade

será apenas suscitar no espírito da criança a preocupação “do modo de fazer”,  inculcando

assim uma concepção primária de “método”. 

Em  um artigo  de  1946,  Abel  Rafael  Pinto,  industrial  e  professor  de  organização  do

trabalho, na faculdade de ciências econômicas de Juiz de Fora, faz várias observações sobre o

que deve ser aplicado ao ensino primário:

No ensino primário será necessário e suficiente orientar o espírito da criança para o fato
de que qualquer trabalho completo, ou mesmo uma ação singela, podem ser executadas de
diversas maneiras, umas mais simples, outras mais complicadas, e que entre essas formas de
proceder deve ser procurada aquela que permita realizar o objetivo com menos esforço. Pra
isso é preciso, de antemão, pensar na maneira pela qual se deve realizar o trabalho e que,
portanto, toda ação deve ser subordinada a um plano preestabelecido. 

As lições  de  coisas  oferecem oportunidade  para  estabelecer  comparações  entre  dois
modos de executar um mesmo trabalho, por mais simples que seja e para demonstrar, em
casos concretos, que se pode fazer economia de material, de movimentos, de tempos e de
esforços mediante uma escolha adequada do modo de proceder.

Também  se  deverá  fazer  compreender  á  criança  que  a  divisão  do  trabalho  trás
vantagens, que cada um deve executar a parte do trabalho para que possua mais jeito ou que
está mais de acordo com sua constituição; tal como se verifica em todas as manifestações da
vida na natureza, e que assim o trabalho se tornará mais rápido e mais perfeito. (IDORT,
1946, p. 33)

Já para o ensino secundário, o parecer de 1943 sugeria que fossem ministradas noções

gerais de organização racional do trabalho, para que os jovens compreendessem a importância
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econômica  e  social,  desses  métodos,  em  qualquer  atividade  humana.  Com  preleções

(finalidade da organização racional;  aspectos psicofísico,  econômico e social;  organização

racional  do  trabalho,  parte  administrativa  e  técnica;  vantagem  da  orientação  e  seleção

profissional;  adaptabilidade do trabalhador à técnica, psicológico e técnico; disposição dos

lugares e elementos do trabalho; adaptação dos elementos de trabalho ao homem; condições

de  ambiente  e  higiene  do  trabalho,  prevenção  de  acidentes;  resultados  obtidos  com  a

organização racional  do trabalho,  individual,  econômico e social)  e  exemplos  de diversos

tipos de trabalho, para traçar a formação mental para a aplicação do “princípio da economia”. 

No  ensino  profissional,  o  parecer  afirma  que  a  aplicação  é  imediata,  devendo  ser

ministrado um curso de organização racional do trabalho, nos moldes do ensino secundário,

todavia com desenvolvimento mais amplo e concreto sobre o trabalho nas oficinas.

Em relação ao ensino superior, o parecer de 1943 adianta que os ensinamentos devem ser

específicos para cada profissão. Na parte mais geral, haveria a ligação entre a organização

científica  do  trabalho  e  os  outros  ramos  da  ciência  e  seriam  indicadas  as  vantagens  do

conhecimento  de  contabilidade,  estatística,  economia  e  finanças,  como  instrumentos  de

eficiência. Deveriam ser ministradas, também, noções sobre a teoria e organização científica

da administração e da produção e sobre psicotécnica.

O IDORT projetava uma escola para o trabalho, em que, iniciando no ensino primário e

culminado no superior, já estar-se-ia pensando nos rumos profissionais que a pessoa seguiria.

Por tais  constatações,  se  faz pertinente afirmar que o IDORT se interessava por todos os

níveis de educação, estando além de proposições somente para o ensino profissional. O que

deve ser destacado é o fato de que, por todas as propostas educacionais, para qualquer que

fosse  o  nível,  o  objetivo  era  o  desenvolvimento,  pautado  na  industrialização  e,

conseqüentemente, na adequação dos profissionais para os respectivos cargos, de acordo com

as aptidões demonstradas, tendo como principal instrumento para essa execução, a orientação

vocacional, com base nos exames e testes psicológicos. 

Pela série de matérias, pelo conteúdo e o grau com que foram esmiuçadas e apresentadas,

relativas  à  profissionalização,  a  entidade  estava  interessada  nesse  seguimento  de  ensino.

Porém, mesmo nas partes em que se referiam à profissionalização, se fazia presente a ligação

com outros níveis de ensino, conforme já exposto. E não foi só nesses aspectos em que se

pautou  o  IDORT.  As  informações  fornecidas,  em  relação  ao  papel  da  educação  e  da
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racionalização,  pela  qual,  na  visão  da  entidade,  esta  deveria  passar  (higiene,  iluminação,

introdução  organização  do  trabalho),  já  seriam  suficientes  para  se  afirmar  que  o  papel

destinado à educação estaria além do atendimento das necessidades de organização racional

do trabalho. 

3. Muito  além  da  profissionalização

Ao tirar os olhos do aspecto profissional e verificar, até pela quantidade de temas que são

tratados, nas matérias educacionais (vide Tabela 1.3), vários indícios surgem sobre o interesse

e importância, da educação, nas proposições e discussões que a revista fazia sobre o assunto.

Em  relação  ao  ensino  primário  e  secundário,  mesmo  com  suas  ligações  com  os

ensinamentos e encaminhamentos profissionais, há uma função social, segundo o artigo de

Armando de Salles Oliveira, publicado em 1945:

É nas escolas de grau primário e secundário que se opera a unificação espiritual e moral
das novas gerações e se forja a consciência nacional”. Por esse fato o governo que pretenda
reconstruir o país terá de ter medidas firmes e dar estrutura orgânica (corpo e alma) a esses
níveis de ensino”. (IDORT, 1945, p. 184)

As mudanças no papel do ensino primário, segundo o artigo, fariam com que seu reduzido

papel, de simples alfabetização e aquisição dos fundamentos de toda cultura (ler, escrever e

contar), passasse a uma função social e nacional do ideal democrático da educação, pois, ano a

ano,  cresceria  o  número  de  crianças  nas  escolas.  Como  conseqüência  haveria

encaminhamento,  ou  melhor,  uma  pressão  quantitativa  sobre  o  ensino  secundário.  Para

solucionar este problema, seria necessário observar a variedade de funções do secundário:

A solução estará, ou em dar-lhe mais larga variedade de programas, para atender, na sua
estrutura, a maior número de ocupações ou de profissões, ou de construí-lo sobre uma base
comum, de cinco anos para todos, com um justo equilíbrio de estudos literários e científicos,
para as ramificações posteriores nos últimos dois anos. Essas ramificações podiam ser em
três  seções,  conforme  os  estudos  superiores  a  que  se  destinem  os  alunos:  a)  seção  de
ciências; b) seção de letras clássicas; c) seção de letras modernas, em que se intensificariam
respectivamente  essas  três  ordens  de  estudos  sobre  a  base  adquirida  no  curso  ginasial
fundamental  e como preparação indispensável  à especialização dos cursos  universitários.
(IDORT, 1945, p. 184)

Os  objetivos  do  ensino  secundário  seriam,  basicamente,  a  formação  da  consciência

nacional, o desenvolvimento, simultâneo, dos espíritos literário  e científico. A reforma do

secundário estaria condicionada à preparação do magistério e do corpo de inspetores, em nível

universitário, dando a entender que se sustentava a necessidade de uma dualidade: um tipo de
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ensino para profissionalizar e, outros, para conduzir a nação à chegada na universidade. Essas

constatações evidenciam certa proximidade das linhas de atuação do IDORT em relação à do

ministério da educação, para o ensino secundário, destinado à formação da classe dirigente.

Porém, em outros ramos desse tipo de ensino (comercial, agrícola, industrial), enquanto, o

ministério  deu  pouca  atenção,  segundo  Schwartzman,  Bomeny  &  Costa  (2000),  a  essas

ramificações, o IDORT, também, exceção do agrícola, mal se pronunciou, mas se destinou

intensamente  a  conduzir  e  dirigir  o  ao  ensino  industrial.  A  mais  forte  identificação  à

necessidade de industrialização exposta pela entidade. Ainda, a esse respeito, de acordo com

Zanatta  (1991,  pp.  79-111),  as  ações,  especialmente  de  Mange,  e  voltadas  à  educação,

representaram uma  pedagogia do industrialismo,  a mais pura constatação da modelação da

sociedade pela indústria.

Ao ensino superior eram atribuídas algumas funções, como observa Almeida Júnior, em

conferência  publicada,  em 1943,  indicando,  como objetivos essenciais  da escola superior:

transmitir  certa  soma  de  conhecimentos;  iniciar  os  alunos,  nas  técnicas  da  profissão  e

estimular determinadas atitudes de espírito. 

Há,  ainda,  duas  citações  importantes,  a  serem  feitas.  A  primeira  é  em  relação  ao

desenvolvimento do espírito crítico, de que seria preciso cultivar, no espírito da juventude, a

liberdade  de  apreciação  e  a  tolerância  e  respeito  pela  opinião  alheia,  alimentando que  a

ciência, sempre em desenvolvimento, nada tem de definitivo. Já adiante, percebe-se a questão

científica que, em um artigo, já exposto para outros temas, de Armando de Salles Oliveira, de

1945,  A missão das  universidades  –  política  Nacional  de  educação.  Este  texto  também

estabelece direcionamento para outros níveis de ensino (primário, secundário e profissional),

destacando o papel  das universidades – que foram criadas para exercer influência sobre a

nação e que não podem subsistir, sem um sistema sólido de educação secundária. O “objetivo

de cultivar as ciências, ajudar o progresso do espírito humano e dar à sociedade elementos

para  a  renovação  incessante  de  seus  quadros  científicos,  culturais,  técnicos  e  políticos”.

(IDORT, 1945, p. 183). 

Uma outra aplicação, ao ensino superior, foi exposta por Jorge Americano, em conferência

publicada, no ano de 1942:

[...] o ensino superior não pode ser mera transmissão de conhecimentos, mas há de ser
necessariamente formador, criados, e não apenas transmissor. O escopo geral de todo ensino
superior é, além de transmitir os conhecimentos, tornar os homens aptos a adquiri-los por si,
criar  elementos  orientadores  no  meio  social.  É  formar,  portanto,  propulsores  do
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desenvolvimento dos conhecimentos, homens capazes de formar escola”. (IDORT, 1942, p.
148) 

Outra questão, no que tange a influência do IDORT, em relação ao ensino superior, se deu

no  âmbito  do  estado  de  São  Paulo,  envolvendo  o  objetivo  de  formação  da  elite  ou  de

desenvolvimento científico. A derrota paulista, em 1932, teria inspirado, segundo Weinstein

(2000, p. 94), a criação da Escola Livre de Sociologia e Política, bastante ligada ao IDORT,

para a formação da elite, com base nos princípios científicos que seriam capazes de desvendar

o meio social, em sintonia com os ideais racionalizadores. Para Tenca (1987), a oposição entre

a visão mais funcional de “cientificizar” (Escola Livre de Sociologia e Política) e a de criar

uma  “elite  ilustrada”  (USP),  fez  com  que  o  IDORT  se  constituísse  grande  empresa

pedagógica,  do  momento.  A  Escola  Livre  de  Sociologia  e  Política serviu  para  que  os

industriais  reconstituíssem  seus  arsenais,  após  o  episódio  de  1932,  em  que  a  educação

aparecia como lugar privilegiado para impor a vontade industrial, formando uma elite técnico-

científica para conduzir e direcionar o país. 

O ensino superior precisaria ter um caráter científico, mais voltado à pesquisa, apesar de

não  abandonar  seu  caráter  de  formação  e  de  profissionalização.  Mas  o  tom  científico

aproximaria,  este  nível  de  ensino,  das  características  americanas,  de  forte  apego  ao

desenvolvimento, por meio de pesquisas, ou seja, com o subsídio de estudos e pesquisas, da

ciência,  tema de extrema importância ao se pensar  que o americanismo foi  constituído  e

difundido com base científica. 

O analfabetismo foi tratado em duas matérias específicas, havendo vários comentários, em

diversas matérias, sobre a seriedade do problema e os impactos negativos que o seu grande

peso, sobre a população brasileira, trazia ao desenvolvimento e modernização do país.

A ineficiência  da  escola,  segundo João  Bierrenbach de  Lima,  em artigo  de  1944,  era

grande, já que uma unidade escolar não produzia mais do que quinze alfabetizados, por ano,

na  média  geral  do  estado,  exigindo,  portanto,  alto  custo  per  capita para  se  alfabetizar,

dificultando  a  extensão  do  processo  de  alfabetização,  em  grande  escala.  No  Brasil,  a

população estimada era de 42 milhões e, o número de analfabetos, 30 milhões (70%). 

O desperdício quantitativo de pessoas, pelo fato de serem analfabetas, segundo o relato,

poderia ser exemplificado pelo fato do exército  haver recusado 85%,  dos inscritos para o

serviço  militar, por  serem  iletrados  ou  incapazes  fisicamente,  sendo   um   problema,  da

educação brasileira, se confundir com o nível de  alfabetização:
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A alfabetização se confunde praticamente com a educação, não só porque ao tempo em
que estamos aprendendo a ler estamos aprendendo uma série de noções de toda espécie,
como porque sabendo ler o indivíduo tem à sua disposição todos os jornais modernos que
são enciclopédias diárias de todos os conhecimentos. (IDORT, 1945, p. 230)

Segundo a matéria, um mestre leigo poderia chegar, aos locais mais distantes, e não morar

longe da escola. Sob esse prisma, bastaria que o governo decretasse e publicasse, amplamente,

que,  mediante  exame conveniente,  em dadas  épocas,  pagar-se-ia  cem cruzeiros,  por  cada

pessoa alfabetizada. A atividade de alfabetizar seria livre.

O que se pode afirmar é que, apesar da preocupação com as necessidades de alfabetização,

os  custos  e  a  eficiência,  estariam pautando as  iniciativas,  que  deveriam ser  racionais.  A

exposição, que atesta o método de liberdade para se alfabetizar, apresenta dez motivos para

sua aplicação, sendo que todos se relacionam à economia ou à otimização de gastos, com

adequação e aproveitamento de espaços, visando assegurar a eficácia.

Uma das  perguntas,  a  responder,  na  pesquisa,  referia-se  aos  métodos  ou  técnicas  de

ensino,  nos  quais  o  IDORT  se  pautava.  O  método  primordial,  sem  o  qual  não  há

prosseguimento para os demais, é o método racional de trabalho (planejamento, organização,

execução, controle), que estender-se-ia aos demais tipos de ensino, como base principal.

Antes de se destacar o que de mais importante a entidade debateu e expôs sobre métodos,

é relevante fazer uma diferenciação entre método lógico e método didático, segundo Sampaio

Dória,  em conferência  publicada  em 1943.  Na  investigação  o  que  se  objetiva  é  decifrar

mistérios da natureza, chegando à verdade, e no ensino, o objetivo não é descobrir a verdade,

as leis já são sabidas pelo professor, que vai ensinar os alunos. No ensino é preciso informar,

transmitir  conhecimentos,  expor  fatos,  depois  persuadir,  convencer.  Além disso,  busca,  o

ensino, a formação mental para criação de hábitos de atenção, de lógica, e de confiança em si

mesmo. Talvez mais do que a cultura da vida, valha o desenvolvimento da inteligência, que

promover-se-ia pelo ensino.

Dois  pontos  de  destaque  são  apresentados,  de  forma  imbricada,  a  importância,  do

professor,  na  utilização  do  método;  e,  a  observação,  das  realidades,  como  requisito

fundamental para a base do aprendizado. 

Em  conferência  publicada,  em  1943,  do  professor  Sampaio  Dória,  o  método  seria

resultante da disciplina da atividade do professor e não do aluno, sendo, a direção dada, pelo

professor, que enriqueceria a atividade do aluno, de modo a que aprendesse. A seriação das

matérias escaparia à alçada do professor, passando a ser dever do planejador geral da escola
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ou da lei,  mas a graduação de cada assunto didático, aula seria de caráter metodológico e

deveria estar ligada ao desenvolvimento e estágio da classe (capacidade de compreensão, grau

de resistência física), devendo estimular os alunos a aprenderem por esforço próprio. 

Ao professor, far-se-ia necessária a existência de três condições, de acordo com Sampaio

Dória: saber profundamente a matéria que ensina; guardar imparcialidade sobre a doutrina a

ensinar; ser claro ao transmitir o conhecimento.

Pode ficar ainda mais clara, a importância do professor, atendo-se ao resumo de um artigo

de Everardo Backheuser, publicado em 1946, expondo uma investigação realizada sobre as

qualidades  que deveria  ter,  um professor.  Chegou-se  às seguintes  conclusões:  qualidades

convenientes –  pontualidade,  energia  condescendente,  amor  ao  estudo,  respeito  religioso,

espírito de iniciativa, concisão, boa aparência e higiene; qualidades precisas – conhecimentos

bio-psicológicos, boa dicção, faculdade intelectual desenvolvida, físico normal, autoridade,

ideal educativo elevado, tato, modéstia, capacidade de tornar a aula agradável, saúde, senso de

responsabilidade, método e personalidade; qualidades necessárias – autocontrole, clareza de

expressão,  justiça,  preparo  pedagógico;  qualidades  muito  necessárias –  espírito  de

solidariedade e adaptação aos alunos, cultura especializada, retidão moral e cultura geral.

Por dedução, segundo o autor, o bom professor seria: 

[...]  indivíduo  que  além  de  possuir  conhecimentos  técnicos  (qualidades  de  docente,
“daquele que ensina”) for dotado de qualidades muito acentuadas de liderança bem como de
características  estruturais  nítidas  tanto religiosas,  quanto científicas  e sociais  (qualidades
“daquele  que  educa”),  não  lhe  faltando  também  certo  número  de  predicados  físicos
favoráveis a todo homem. (IDORT, 1946, p. 32)

Ainda referente à conferência de Sampaio Dória, de 1943, estabeleceram-se duas normas,

para o ensino: 1.ª) o professor realiza a observação, por partes, com os alunos, das realidades

que iriam conhecer,  podendo tratar-se, inclusive, do ensino de relações abstratas, de coisas

que, talvez, não sejam passíveis de demonstração; 2.ª) os educandos tornar-se-iam cada vez

mais capazes de aprender, por si só, com o aprendizado das leis de lógica de pensamento.

De forma geral, os métodos defendidos, por Sampaio Dória, são como norma suprema

para ensinar bem ou, ainda, aprender bem, observando as realidades. Segundo ele, o professor

deve usar instrumentos para ativar tais observações (fotografia, cinema, símbolos), sendo que,

se não for possível, pela natureza dos conteúdos, a presença do objeto, dever-se-ia fazer uso

da palavra, não só em verbalismos, mas a que despertasse a criação e a imagem, levando em

consideração a capacidade de aprendizagem dos alunos: “A técnica do ensino está em dirigir o
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professor, segundo leis que presidem à percepção e ao raciocínio. São leis de análise leis de

associação de idéias. Leis de indução lógica, e leis de dedução e demonstrações matemáticas”.

(IDORT, 1943, p. 29) Já o método se constituiria: “[...] primeiro, em fazer o professor que os

alunos  observem  realidades,  das  quais  se  vão  extraindo  premissas  menores,  e,  segundo,

encaminhar seus raciocínios, no sentido da tese”. (IDORT, 1943, p. 27). 

O professor se tornaria elemento fundamental na condução da racionalização escolar. Ele

precisaria,  além de conhecer o aluno, ser preparado para as novas situações escolares, de

modernização e eficiência, em que a sua formação, e, também, re-criação, seriam de extrema

relevância,  por  isso,  faziam  parte  da  pauta  de  formação  de  quadros  disseminadores  e

implementadores da organização racional do trabalho e da sociedade.  

Uma das mais acentuadas discussões, acerca do método, se deu em torno do ensino do

Direito: em uma conferência, publicada em 1942, o professor Jorge Americano, então reitor

da USP, faz sugestões à aplicação do método ativo-indutivo, no ensino do Direito. O autor

sugere  a  mudança  do  método  dedutivo,  para  iniciar  uma participação  bastante  ativa,  dos

alunos, sendo as aulas conjugadas: uma aula prática e posteriormente uma teórica, pois, com a

participação ativa, na aula prática, facilitar-se-ia a indução dos aspectos teóricos. Contrários a

essa modificação, posicionaram-se Almeida Junior e Ernesto Leme. O primeiro achava que o

fato de serem grandes, as turmas, e escasso, o período letivo, já que nem todos poderiam

duplicar o número de aulas, ou obter a colaboração de assistentes, não permitir-se-iam colocar

em prática o método sugerido por Americano, sustentando que os professores precisariam

ensinar bem e proporcionar condições para que o aluno tivesse fôlego e subsídios de formação

para suportar os embates reiterados. Para o autor, os estudantes não se diferem em termos de

qualidade de inteligência, desde a idade escolar até a idade adulta; o que diferiria seria o grau,

a soma de suas experiências. Os métodos podem ser adaptados em qualquer nível, do primário

ao superior, e pareceu-me (ao autor) que a base seria o do ativo-indutivo: “Se a inteligência do

adolescente é apenas mais trabalhada do que a inteligência da criança em idade escolar, não

parece errôneo aproveitá-la para obter maior rendimento, tal como os métodos pedagógicos

modernos se obtém da criança”. (IDORT, 1942, p. 148). Já o professor Ernesto Leme, em

conferência publicada, em 1943, ressaltou que os conhecimentos não podem ser transferidos

como  os  sentimentos  e  as  inclinações.  Tudo  que  fosse  possível,  no  ato  de  transmitir

conhecimentos, suscitaria o ato de aprender. A primeira condição, para a eficiência do ensino,

seria a escolha de um bom mestre, não bastando conhecer a matéria, exigindo capacidade
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didática, pois não haveria método de ensino que pudesse produzir resultados, com um mau

professor. Também não seria aconselhável impor, um método, a um professor universitário

que seja contrário ao mesmo. 

Como finalização dos assuntos educacionais, o IDORT, também se pronunciou sobre o

Jardim da Infância.

O problema da educação exigiria que a escola fosse uma  pequena sociedade,  onde as

crianças praticassem as mesmas situações da vida e se adaptassem a elas. Para tal, o professor

deve  ter  conhecimento  perfeito  sobre  a  natureza  das  coisas,  do  meio  onde  vive,  para

apresentar situações iguais ou semelhantes às da vida, com preferência daquilo que é real. O

programa  do  jardim  infância  deveria  ser  constituído  de  uma  série  de  atividades,  que  a

sociedade de fato exige de cada indivíduo, a prática das atividades, daria à criança liberdade

de ação, tornando-a capaz de resolver seus próprios problemas, com o mínimo de emoção.

Além  disso,  o  trabalho,  neste  ciclo  de  escolaridade,  deveria  satisfazer  os  interesses  e

possibilidades da criança e, na organização do horário, seria preciso considerar o princípio da

transferência das atitudes (por isso, uma aula de jogo deveria ser seguida de uma aula de

aritmética,  em  que  as  crianças,  empregando  bastante  atividade,  gastassem  o  excesso  de

energia emocional).

Por todas as análises sobre educação, das matérias transcritas da Revista do IDORT, pode-

se  afirmar  que,  apesar  de  preponderar  o  caráter  de  educação  para  o  trabalho,  havia,  na

entidade,  a  preocupação  com questões  pedagógicas,  administrativas  e  de  organização  do

sistema escolar. A escola deveria ser transformada em um modelo fabril, com organização da

“produção” do saber, baseada em princípios científicos e administrados de forma racional. O

financiamento  estatal  da  educação,  voltado  à  pesquisa  para  o  desenvolvimento  do  país,

ajudaria nos aspectos de organização, planejamento e execução, conectados às leis naturais da

vida, ou seja, manutenção das posições sociais, evitando, assim, o conflito de classes. A cada

ser,  dada  a  sua  aptidão  e  destinação,  a  ser  determinada  pelos  testes  psicotécnicos  e  de

inteligência, seria dada a condução racional  e eficiente, permitindo que produzisse mais e

melhor. De fato, um escopo de americanismo para a criação de um “homem novo” para uma

sociedade industrial.
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Capítulo III 

Sustentação científica: a psicologia

Nos primeiros levantamentos sobre as matérias educacionais, já havia sido diagnosticado

que à psicologia era dispensado um tratamento especial. Tanto é que as matérias que trataram

de questões da psicologia, ligada à educação, representaram 8,6% do total (vide tabela 1.4).

Porém,  não  foram só  os  dados  quantitativos  que  permitiram confirmar  a  importância  da

psicologia. Por várias outras matérias, conforme descrito em alguns tópicos, pode-se constatar

a  presença  e  o  subsídio,  que  caberia  ser  dado,  pela  psicologia,  aos  projetos  e  propostas

educacionais do IDORT, principalmente na orientação e seleção profissional, mas também por

outros ramos do ensino.

Para  analistas  ligados  à  área  da  psicologia,  como  Antunes  (2003),  que  realizou  um

histórico sobre a psicologia no Brasil e para Massini & Guedes (2004) que organizaram uma

coletânea  de  textos,  em que  analisam  a  história  percorrida  pela  psicologia,  no  Brasil,  a

educação representou um fator de extrema relevância no desenvolvimento e na afirmação

desta  como  ciência.  Já  se  referenciou  que  a  introdução  da  psicologia,  nas  questões

educacionais, não foi um pioneirismo do IDORT, mas vários de seus membros constam como

primeiros usuários de algumas técnicas, como a homogeneização de classes, a organização

racional do trabalho e a psicotécnica, no Brasil, na década de 1920. 

O nome mais destacado entre os estudiosos da psicotécnica, e principal referencial  do

IDORT,  nessa  área,  era  Léon  Walther.  Mange  foi  quem  primeiro  aplicou  os  testes

psicológicos e de aptidão, desenvolvidos no Liceu, nos cursos de mecânica, a partir de 1924.

Lourenço  Filho  fez  o  primeiro  experimento  de  homogeneização  das  classes,  com  a

distribuição  de  15.605  alunos  de  primeiro  grau,  em  classes  de  rápido,  normal  e  lento

progresso. Há que se citar, ainda, que Noemy Silveira foi a primeira pessoa do estado de São

Paulo a estudar psicologia nos Estados Unidos, dando continuidade aos trabalhos de Lourenço

Filho na educação paulista, mantendo a valorização da psicologia nas questões educacionais. 

A importância  e  necessidade da  utilização  da  psicologia  são reafirmadas  em posições

como esta:

[...]  a  psicologia  deveria  subsidiar  as  transformações  da  escola:  as  relações  entre
professor  e aluno,  o processo de ensino-aprendizagem,  a modernização metodológica,  a
organização das classes, o conhecimento e o respeito ao desenvolvimento da criança, enfim,
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deveria  a  Psicologia  tornar-se  o  mais  importante  braço  científico  e  técnico  da  nova
concepção de Educação. (Antunes, 2003, p. 84)

Para auxiliar o estudo dos problemas de aprendizado individual e de seu ajustamento, uma

das tarefas do psicólogo de:

[...] determinar as diferenças individuais e avaliá-las à luz da informação suplementar
fornecida pelo professor e pelos pais, para melhor ensino da criança e para progresso mais
seguro no seu ajustamento à escola.  Cada aluno passou,  destarte,  a  ser  considerado um
problema,  do ponto de vista  do sexo, raça,  família,  maturação e ambiente,  e sentiu-se a
necessidade  de  melhor  interpretação  do  seu  comportamento,  pra  determinar  os  meios
convenientes  de  satisfazer-lhe  as  necessidades.  Daí,  a  classificação  dos  educandos  em
grupos  de  capacidade  semelhante,  que  não  fosse  feita  ao  acaso,  mas  por  processos
resultantes  de  análise  acurada  da situação,  por  indivíduos  capazes  de ver  essa  situação
como um todo e que, inteligentemente, pudessem avaliar, com objetividade, determinadas
informações  referentes  aos alunos.  Foi  assim que surgiu o serviço de diferenciação dos
alunos e, a seguir, a sua distribuição em grupos homogêneos. (IDORT, 1933, p. 93)

Pelas várias formas de utilização (testes de aptidão, adaptação), na seleção e orientação

profissional, ficou demonstrado o enorme papel atribuído à psicotécnica, também chamada de

tecnopsicologia.  Esta  especialização  da  psicologia,  muito  utilizada  no  processo  de

racionalização  do  trabalho,  foi  campo  de  extrema  desenvoltura  da  ciência  psicológica,

especialmente nas décadas de 1920 e 1930:

A psicologia agiu essencialmente sobre o “fator humano” da administração industrial,
sobretudo na seleção de pessoal e orientação e instrução profissionais. Com isso, a ciência
psicológica  tornou-se  não  apenas  fundamentação  teórica,  mas  também  produtora  de
técnicas auxiliares à aplicação da administração científica e da racionalização do trabalho.
(Antunes, 2003, p. 92)

Concebida como técnica muito objetiva, regulando, de fora, as condições de rendimento, a

tecnopsicologia  apareceu,  tomando  em  consideração  os  fatores  fisiológicos,  mas

especialmente os psicológicos. Pode-se dizer que a tecnopsicologia é a psicologia aplicada ao

trabalho industrial e ao trabalho, em todos os seus domínios, sendo “o estudo experimental da

organização  do  trabalho,  feito  sob  o  ponto  de  vista  da  psicologia  do  trabalho  e  do

trabalhador”. (IDORT, 1932, p. 24) A necessidade de uma produção mais intensa, careceria

dos serviços que a psicologia experimental poderia prestar, à indústria e ao comércio. 

Em síntese:

A psicotécnica indaga das leis psicológicas que influem na adaptação do homem ao
trabalho  e  processa  a  seleção  das  capacidades  segundo  as  inclinações.  A psicologia  do
trabalho relaciona o trabalho à capacidade física do indivíduo, procurando, pelo acurado
estudo  dos  movimentos,  determinar  as  leis  que  regem  o  aproveitamento  racional  das
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energias físicas, medindo a fadiga dos músculos e do sistema nervoso, para determinar a
alimentação normal e o tempo necessário de repouso. (IDORT, 1939, p. 48)

Em trabalho realizado por Zanatta (1991), foi atribuído à psicotécnica o título de ciência

do trabalho, em que pode ficar constatada a sua extrema importância, pelo fato de ter sido, a

organização racional do trabalho, o principal elemento de atuação do IDORT. 

Portanto, a psicologia forneceria instrumentos, técnicas e conhecimentos, para os projetos

de modernização e cientifização administrativa do IDORT:

Nesse panorama, a Psicologia assumiu, ao lado de outras áreas do saber, a função de
sustentáculo  científico  dos  novos  métodos  administrativos.  Foi  ela  de  importância
fundamental para justificar  e legitimar as novas medidas no pleno teórico e subsidiar as
novas práticas com o conjunto de técnicas por ela fornecidos. Nesse sentido, percebe-se
que, por um lado, são criadas condições favoráveis para o desenvolvimento da Psicologia e,
por outro lado,  esta  ciência,  ampliando seu campo de ação,  veio fortalecer e referendar
determinadas práticas sociais. (Antunes, 2003, p. 91)

 

Os instrumentos fornecidos,  pela psicologia, bastante utilizados pelo IDORT, serviram

para a definição de públicos e  divisão,  de alunos,  por nível  mental,  além de aspectos de

personalidade que viriam a influenciar, no desenrolar de seu aprendizado e na escolha de sua

trajetória profissional.   Com tal  finalidade,  a entidade utilizou um arcabouço teórico para

explicitar e articular suas proposições.

1. A base  teórica

Na tese  sobre  psicologia  educacional,  de  Carmem Corrêa,  de  1935,  aluna  de  Noemy

Silveira, evidencia-se a fase propícia à aprendizagem, que é a infância. De acordo com Corrêa,

a  aprendizagem  teria  suas  origens  nas  reações  inatas,  dependendo  da  plasticidade  e

retentividade do sistema nervoso, desenvolvendo-se mais rapidamente, nos primeiros anos de

vida,  concluindo na adolescência. De forma oposta, ambas as funções do sistema nervoso

fariam  com  que  na  criança  predominasse  a  receptividade  e,  no  adulto,  a  retentividade.

Portanto, conclui, a criança aprende facilmente e esquece; o adulto retém melhor, mas aprende

com mais dificuldade. Cita, neste ponto, Thorndike, afirmando que a capacidade de aprender

se desenvolve rapidamente até os 22 anos, lentamente até os 25, atingindo aí o grau máximo

e, sem seguida,  entrando em declínio.  Portanto,  para Carmem Corrêa,  a  criança seria  um

elemento essencial do processo educativo, entre outros, como o professor, o ambiente social e

o escolar. 
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A criança deveria ser o ponto de partida do educador, pois a escola é para a criança, e não

a criança para a escola. O método e o programa devem girar, por isso, em torno da criança,

como dizia Claparède. A autora também faz uso das idéias de Dewey, para quem o eixo que

se desloca, para a criança, é a origem e o centro de toda a atividade escolar. Pelo artigo de

Noemy Silveira  sobre homogeneização  das  classes  escolares,  de  1932,  o  trabalho  escolar

deveria ser ajustado às exigências da capacidade dos alunos. Haveria, assim, uma nova ordem

na  teoria  educacional:  primeiro  a  criança  (como  é,  como  aprende,  age  e  pensa;  de  que

capacidade é dotada; quais suas tendências, aptidões, aspirações, hábitos e deficiências), para

depois pensar em seu avanço, nos métodos a utilizar e, suas limitações e possibilidades. Além

da psicologia, a filosofia democrática teria ajudado, segundo Noemy Silveira, na construção

desta nova concepção educacional, pela afirmação de Dewey de que toda criança tem o direito

inalienável à educação. A escola seria a própria vida da criança, em que o aprendizado resulta

de ajustamentos a motivos despertados, por situações novas, repousando sobre o interesse da

criança. “A criança constitui um tipo físico e psicológico especial, exigindo um ensino e uma

educação  convenientes  ao  seu  estado  de  desenvolvimento,  de  modo  a  não  perturbar  sua

natureza”. (IDORT, 1935, p. 54)

Para Dewey, a vida é um universo em cada um de seus estágios; cada etapa da infância é

uma experiência particular, não uma preparação para a vida futura. 

Portanto,  a entidade já vislumbrava,  na criança,  um indivíduo a ser tratado de forma

especial, em relação à educação a ser oferecida, mas contando com bases racionais e tendo,

como objetivo, a eficiência e a economia de gastos, a investir, para a formação das pessoas.

Ao  professor  seria  destinado  um papel  relevante,  devendo  ser  conhecedor  dos  processos

psicológicos, treinado, tendo que saber sobre o universo infantil. Em suma, defendia-se uma

pedagogia  cada  vez  mais  centrada na  criança,  em que seria  fundamental  o  conhecimento

“matematizado” do que a criança é.

Um segundo foco de tratamento idortiano foi em relação ao significado da inteligência.

Em uma tradução feita por Damasco Pena, de um estudo de Claparede, publicado em 1932, a

inteligência  é  esmiuçada,  atentando para  a  dificuldade  que  há,  nas  escalas  de  testes  que

medem eficiência, dessa capacidade de adaptação às circunstâncias novas.  

Para o estudo foram citadas três definições para o emprego da inteligência, tendo sido

empregado o segundo conceito: “O pensamento se distingue da inteligência em que não é
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senão  um  utensílio  dela.  Em  si  mesmo  o  pensamento  não  é  necessariamente  inteligente

(pensamento do alienado, do sonhador, etc.)”. (IDORT, 1932, p. 22) O papel da inteligência,

segundo a matéria, seria o de instrumento de adaptação, entrando em jogo quando falhassem

outros instrumentos, como o instinto e o hábito. 

A inteligência, segundo o estudo de Carmem Corrêa, teria por função ser, também, um

agente de economia: de tempo e de material. Era a racionalização de tudo que se pudesse

medir, adequar e moldar. Seria, ainda, um movimento que levaria do inadaptado ao adaptado.

No movimento de reajustamento distinguem-se três fases: questão, pesquisa ou descoberta

da hipótese e controle ou verificação. O movimento é iniciado por um choque que consiste na

suspensão da ação. Segundo a mesma autora, a inteligência não é uma rotina, mas uma técnica

que consiste em aventurar reações, mais ou menos prováveis, de que somente a experiência

mostra o sucesso.

Um outro trabalho que trata de inteligência consiste em um texto retirado do  Diário de

São Paulo, publicado em 1937, numa manifestação sobre uma palestra efetuada por Aldo M.

Azevedo. Ele mencionou que há dois tipos de profissionais, de acordo a personalidade e a

capacidade de apreensão e comunicação, comparando a inteligência às represas fundas e às

rasas: os de represas profundas (capazes de absorver grande quantidade de conhecimentos sem

aprofundá-los) deverão ser professores,  jornalistas etc.;  os de represa rasa (necessidade de

aprofundamento  e  especialização),  cientistas,  técnicos,  médicos,  engenheiros  e  outras

profissões semelhantes.

 Mais além da questão da inteligência, outra abordagem se deu em torno do aprendizado.

Em uma tese educacional de Carmem Corrêa, de 1935, ainda tendo como referência uma

pesquisa de Thorndike, na qual há um trecho consagrado ao aprendizado. Para a autora, a

teoria  do  aprendizado,  de  Thorndike,  estabelecera,  por  meio  de  experiências,  que  só

aprendemos por ensaio e erro,  somente pelas reações que emitimos e quando tais  reações

atendem a nossos motivos.

A racionalização atingiria à inteligência e, mais importante do que o conteúdo ensinado, é

o uso desta para o ajustamento ao meio. 

Para  justificar  suas  conclusões,  a  autora  da  tese  expõe  as  Leis  do  Aprendizado  de

Thorndike.  A primeira  delas  é  a  lei  do  exercício,  pela  qual  só  aprendemos  reações  que

exercitamos. Aprendizado significa atividade, e a criança só poderá ler,  falar,  ou escrever,

quando amadurecer as conexões que permitiriam tais reações. 
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Uma das  grandes  preocupações  era  a  transferência  do aprendizado.  Segundo Carmem

Corrêa, todas as teorias se preocupam com a transferência do aprendizado, para as situações

da vida,  mas muito pouco se  transfere do que aprende,  sendo este  o problema básico da

educação. 

Ao  professor  caberia  descobrir  as  faculdades  dos  alunos  e  exercitá-las.  Educar  seria

desenvolver a capacidade de memória, raciocínio, imaginação, podendo haver educação para

cada uma dessas partes, em separado. A base era o treino e, como exemplo, tem-se o sistema

Montessori, em que, quanto mais abstratas forem as situações do aprendizado, mais fácil se

tornaria a transferência para a vida prática. A escolha dos assuntos não era questão importante,

o que importava era o treino.

Para a autora, dessa teoria moderna tiram-se as seguintes conclusões: só aprendemos as

reações que fazemos e como fazemos; a transferência para outra situação será tanto maior

quanto os elementos comuns o forem, pois despertam reações já aprendidas; as reações devem

ser memorizadas como foram estudadas, ou seja, no processo empregado na aprendizagem; o

ensino deve ser pelo processo global, tal como ler  uma poesia inteira e não por partes;  a

transferência nem sempre é direta, mas situações, muito parecidas, apresentam progresso nas

outras; transfere-se, não uma faculdade melhorada, mas as técnicas, processos e atitudes para

as  novas  reações,  sempre  que  as  situações  forem iguais  ou  parecidas  com as  velhas,  da

aprendizagem.  A  memorização  das  reações  sugere  que  sejam  realizadas  recapitulações,

fazendo retornar à questão do método de ensino e à necessidade de realizar tal atividade com

constância. 

Thorndike  foi  um  dos  principais  nomes  da  educação  americana,  posicionando-se

principalmente contra o empiricismo, fazendo da psicologia e dos testes, desta decorridos, o

aliado para estudar o problema da transferência. Para ele, não há transferência (movimentos

para todas as disciplinas), precisando ser, o movimento, ensinado por todos os professores –

idéia do aprendizado primário (objetivo específico) e concomitante (ensino de história ao ler

aprende português e vice-versa). Caberia, ao professor, dar mais de si, sendo o elemento vital,

de seu método, despertar o interesse. 

O interesse não seria transmitido pelo professor ao ministrar atividades gostosas, mas sim

àquilo  que  levaria  ao  aprendizado,  já  que  os  desejos  humanos,  mais  poderosos,  revelam

interesse, mas nem sempre estão de acordo com o que se quer ensinar. Por tal razão, dever-se-
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ia  identificar  reais  desejos  e,  com a  naturalização  e  universalização  dos  comportamentos

culturais, far-se-ia com que virassem hábitos de conduta.

A modificação dos desejos decorreria do pelo conhecimento de sua natureza e de seu

objetivo, para tanto, o que o homem mais valoriza precisaria ser estimulado sempre. Mas,

como  haveria  interesses  mediatos,  a  educação  deveria  interpô-los  para  algo  de  maior

profundidade, como a transformação da vida, em sociedade, nos moldes da indústria e a busca

pela supressão do subjetivismo em nome do objetivo, do que é passível ser medido.

Para Thorndike, a memória opera, fazendo associações com velocidade e permanência,

número  de  ordem,  tempo  de  retenção,  assim  chegando  à  sistematização  dos  limites

operacionais,  da capacidade mental,  desembocando na aprendizagem associativa. Assim,  a

necessidade  seria  a  de  estudar  elementos  fundamentais,  como  tempo  de  permanência,

memória, sensações, emoções, reflexos, não se importando com conteúdos.

Para educar seria preciso saber como funciona a mente humana e o ambiente,  sendo

impossível separar o indivíduo do meio (não havendo separação psicológica entre homem e

ambiente),  ou  seja,  dever-se-ia  “matematizar”  a  mente  do  indivíduo,  torná-la  instrumento

passível de medição e, portanto, racionalizável. A quantificação do conhecimento, por meio

da psicologia, representaria um dos aspectos, mais importantes, desenvolvidos por Thorndike,

pois  ele  colocou,  em  uso,  a  ciência  para  fazer  suas  conclusões  sobre  transferência  e

aprendizado.

Das diferenciações, entre os níveis mentais e de aprendizagem, surgiram as teorias para a

homogeneização  das  classes  escolares,  com  a  finalidade  de  obtenção  de  melhores

rendimentos, permitindo que alunos, em níveis mais avançados, não se sentissem inibidos por

não usarem todo o seu potencial,  ou, ainda, por acomodarem-se com o mínimo, que já os

colocaria acima dos demais.

Como o homem mais extensivamente produz meios que se adaptem a ele, chega-se à

idéia de ajustamento, alteração, pelo trabalho, das condições existentes, sendo que os hábitos

que  nos  transmitem  respostas  favoráveis  são  os  que  mais  precisam  ser  trabalhados  e

estimulados. O ajuste é a modelação, pela escola, do homem adequado às novas exigências da

produção e da vida social, do interesse coletivo.

A educação serviu como elemento central na transformação das sociedades, conduzindo

um projeto político de condução da população, sendo o centro de formação de qualquer nação,
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impondo as medidas, ditas democráticas, por parte dos elaboradores, que seria a transferência

do desejo particular ao desejo de todos. 

A inteligência tem, como referencial, nas matérias do IDORT, os estudos de Claparède. Já

as questões de aprendizagem, baseiam-se na lei do aprendizado de Thorndike, e as medições

são  discutidas  em  algumas  matérias  sobre  testes  e  escalas  de  medição  de  inteligência,

basicamente as de Binet e Termann. Pela descrição dos principais autores que serviram de

referencial,  já  se  pode  constatar  a  enorme  influência  americana,  nos  estudos,  além  da

ampliação do escopo educacional para o âmbito das relações sociais e de comportamento dos

indivíduos, indo ao encontro dos apontamentos de Gramsci, ao tratar o americanismo como

um processo de mudança radical, na sociedade, envolvendo não só questões econômicas, mas

também sociais.

Por meio dessas informações, deu-se um panorama do significado da inteligência e das

possíveis dificuldades para medi-la. Porém, como demonstram algumas matérias, apesar de

poderem  apresentar  alguma  imprecisão,  os  testes  deveriam  ser  utilizados  para  o

enquadramento social, a seleção profissional e a orientação vocacional.

2. A psicologia  experimental

Os testes foram os balizadores para a execução das exposições teóricas. Nesta parte, são

priorizados os testes de inteligência, posto que os de aptidão e adequação profissional já foram

especificados no Capítulo II, em orientação e seleção profissional.

As  referências  mais  importantes,  para  o  assunto  dos  testes,  na  revista,  são  Binet  e

Termann.  Dois  trabalhos  foram  apresentados,  como  contribuições  à  revisão  das  escolas,

criadas por esses estudiosos, tendo em vista que cada situação (lugar, condições sociais etc.)

apresentava um caráter particular.

Em um texto retirado dos arquivos da assistência à psicologia de Pernambuco e publicado

em 1933, Cirene Coutinho, auxiliar do Instituto de Psicologia do Recife, apresenta sugestões e

testes, a fim de organizar a escala métrica de inteligência, para o Brasil, com base na revisão

das escalas de Binet-Simon e Termann. Segundo a autora, seriam necessários vários esforços

para a adequação das idades, porque, por mais aperfeiçoada que fosse a revisão de Termann,

seria  impossível  manter  os  testes,  sendo  aplicados  às  mesmas  idades,  posto  que  havia

mudança de condições do meio, além de, no Brasil, a experiência dar-se em classes de nível
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social inferior. As principais modificações efetuadas, segundo a autora, para o Recife, deram-

se em termos de diminuição dos  grupos de idade em que se aplicariam os testes.  Outras

modificações foram a supressão de alguns testes e o acréscimo de testes de grupos de cinco ou

mais  anos,  pois  já se  havia concluído  que estes  eram “muito  fáceis” para as crianças  da

referida faixa etária . 

Em tradução feita por Damasco Pena, em 1932, de um artigo de José Germain e Mercedes

Rodrigo,  é  destacada  a  expansão  dos  testes  como  processo  psicométrico,  chegando  a

“extremos apuradíssimos  de técnica e  eficiência”.  Na psicotécnica,  os testes têm parte  da

maior significância e importância, pois medem o valor psicológico dos elementos do trabalho.

A prova de inteligência poderia, segundo o artigo, dar melhor resposta sobre a capacidade

de um sujeito, desde que o exame fosse realizado em condições ótimas, obtendo, para cada

examinado e para cada prova, o esforço máximo. Com essas condições poder-se-ia realizar

uma experiência verdadeiramente científica, pois a uniformidade dos resultados permitiria um

estudo crítico, comparativo e estatístico, de base segura e de real importância para o progresso

da psicologia aplicada.

Segundo Isaias Alves, um dos mais influentes estudiosos de testes de inteligência, em

artigo de 1933, ao lado dos testes de inteligência, haveria os de medida do aproveitamento

escolar,  que  verificariam  o  aproveitamento  dos  alunos,  enquanto  que  os  de  inteligência

serviriam para organizar as aulas,  formando grupos em iguais  condições de inteligência e

capazes de receber a mesma dose de conhecimentos, em tempo igual. Para ele, o antagonismo

entre o  teste  e o  exame se deve ao fato de  que,  no exame,  o  caráter  subjetivo  afetar  os

resultados, das notas a serem dadas, não havendo definição de medida. O critério pessoal de

avaliação e entendimento, do que estaria certo ou errado, é o preponderante. A solução dos

problemas seria a introdução do sistema de testes pedagógicos, para todos os níveis de ensino,

sendo que, o secundário e o superior, já haviam adotado esse sistema. O ponto central seria

tirar qualquer possibilidade de que o subjetivo decidisse, mas sim que o científico, pautado

nas  medidas  para  a  inteligência,  servissem  de  condutores  das  idéias  de  economia,

homogeneização  de  classes  escolares,  visando  à  eficiência  e  menores  investimentos,  que

possibilitariam a formação de pessoas para os postos de trabalho e para a condução do país,

com a destinação iniciada no ensino primário.
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Como a escola  era entendida  como o lugar  onde poderiam ocorrer  transformações,  a

psicologia  experimental  teria  de  mudar  o  funcionamento  da  escola  (atitude  do  professor,

funcionamento, horário).

3. A aplicação  da  psicologia  na  educação

A mais destacada aplicação da psicologia à educação deu-se nos testes. Depois de sua

utilização na seleção e orientação profissional, a sua aplicação à homogeneização das classes

escolares foi bastante discutida nas matérias educacionais. Lourenço Filho já havia conduzido

uma experiência que teria obtido, como resultados, o aumento da promoção de quase 20%, em

relação aos anos anteriores; promoção de 1.038 alunos, seis meses após a classificação, para o

segundo grau, com economia para os cofres públicos.

Isaías Alves, em artigo de 1933, revela ser missão, da escola, fazer com que, nas crianças,

sejam amadurecidas as funções mentais e, disciplinados os impulsos afetivos. O grau variado

de inteligência atrapalharia a ação dos professores, que ora abandonam uns, ora outros. Dessa

maneira, o autor faz a defesa da homogeneização das classes, reduzindo, assim, as despesas,

aumentando a eficiência e facilitando, ainda, o progresso dos vários graus de ensino. Isto só

seria possível com a realização do exame de capacidade intelectual da criança. 

Uma das principais matérias sobre a homogeneização dos escolares foi desenvolvida em

um artigo de 1933, escrito por Noemy Silveira. Para ela, o funcionamento mental imperfeito

ou inadequado,  traria  perdas  de  resultado para  o  grupo social  e,  parte  delas,  poderia  ser

atribuída ao uso de processos educativos inadequados e também à ausência de estudo das

necessidades reais dos educandos, por parte dos educadores. Desse modo, seria preciso:

[...] descobrir tudo o que se refere à capacidade de aprendizado de cada indivíduo, aos
seus  interesses,  atitudes,  talentos  e  deficiências.  Significa  também  que  é  indispensável
oferecer melhores condições para o mais amplo desenvolvimento de que cada indivíduo é
capaz. Só depois de satisfeitas estas condições, é possível  ao educador empreender com
sucesso  seu  trabalho.  Podemos  dizer  que  a  adequação  do  sistema  educacional  às
necessidades  do  aluno  se  pode  determinar  pelo  grau  em  que  esse  aluno  se  estiver
adaptando, convenientemente, à situação escolar. (IDORT, 1933, p. 92)

Os testes, segundo Noemy Silveira, tornaram-se parte integrante da moderna pedagogia,

com as seguintes vantagens: auxiliar na melhoria do estudo e do controle das observações do

comportamento; eliminar arbitrariedades e inadequação de critérios de julgamento; habilitar a
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se chegar aos fatos, mais rapidamente do que outro processo; estabelecer objetivos e medir

resultados, base mais segura para pais e professores:

[...]  o  mais  importante  emprego dos  testes  de inteligência,  atualmente,  consiste  em
classificar  os  alunos  em grupos  mais  ou  menos  homogêneos,  justamente  porque  parece
haver alta correlação entre o sucesso escolar e a função que pretendem medir. Quanto mais
homogêneo, portanto, tiver sido a classificação feita na base da inteligência, mais provável
se torna ao grupo avançar num mesmo grau – rápido, lento ou normal. (IDORT, 1933, p.
96)

Alguns fatores deveriam, segundo Noemy Silveira, ser  considerados: grau provável  de

desenvolvimento  ou  de  capacidade  mental;  nível  de  maturidade  mental;  progresso

diagnosticado em uma ou mais matérias fundamentais (leitura, escrita, cálculo); nível atingido

em uma ou mais  matérias;  idade cronológica;  maturidade  emocional  e  social;  maturidade

psicológica. A preferência deveria ser dada aos testes de resultado, apesar de, às vezes, lançar-

se  mão  da  avaliação  subjetiva,  dos  testes  que  permitem  medir  o  Q.I.  (Quociente  de

Inteligência). A maturidade emocional e social seria avaliada pela observação do aluno, em

comparação com os de outras idades, sexo, e ambiente; e o desenvolvimento fisiológico seria

avaliado pelas mudanças no esqueleto e outros índices de maturação, comparadas com os das

crianças normais. Os julgamentos de pais e professores permitiriam completar as pesquisas

objetivas.

Um fator importante, segundo o artigo, é o de não se tomar apenas um critério, sendo que

os alunos deveriam ser dispostos de forma a reduzir as variações de idade cronológica, estado

mental e educacional e a poder predizer um mínimo de grau de progresso futuro. Não haveria,

entretanto,  maneiras  para  classificar  os  alunos,  de  modo  a  serem  homogêneos  em  tudo.

Posteriormente, deveria ser feito um trabalho de observação para que houvesse possibilidades

de correção dos imprevistos desajustes dos testes:

O critério de classificação não é o mesmo em todas as escolas de um sistema escolar,
sobretudo se for complexo.  O desvio máximo das diferenças individuais varia de escola
para escola:  a classificação dos alunos precisa adaptar-se às necessidades das crianças a
serem diferenciadas. 

Bem classificadas as crianças, se uma delas é tarda, evitar-se-á que muito se exija dela,
a ponto de recusar-se a permanecer na escola; se ela é avançada, dar-lhe trabalho muito
abaixo do seu nível seria fazê-la vítima do tédio de não ter obstáculos a vencer. A maior
satisfação vem do trabalho empreendido  segundo o nível  de  nossa  capacidade:  o que é
satisfatório, tende a ser repetido e, conseqüentemente, fixado. (IDORT, 1933, p. 110)

A classificação  dos  alunos  deveria  ser  distinguida,  segundo a  matéria,  em duas  fases

importantes: distribuição dos novos e promoção dos existentes; agrupamento e divisão por
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seções,  num  mesmo  grau,  se  houver  número  suficiente  que  justifique  agrupamento.  A

classificação poderia abranger a colocação de alunos em classes ou escolas especiais e, até,

conselho para ingresso, dos candidatos, em instituições especiais. A fase de classificação seria

a entrada no jardim da infância,  pois  o primeiro e segundo anos,  de vida escolar,  podem

determinar a soma de energia que uma criança deve empregar em seu futuro trabalho escolar:

Um  aluno  muito  brilhante,  com  capacidade  mental  além  da  que  é  exigida  para  o
primeiro  ano,  por  exemplo,  se  ali  colocado,  não  precisará  empregar  esforço  para  a
realização dos trabalhos. E satisfaz-se com seu nível de aplicação. Poderá continuar, assim,
a  sentir-se  satisfeito,  durante  toda  a  sua  vida  escolar,  com um trabalho  abaixo  de  sua
capacidade. (IDORT, 1933, p. 109)

Ainda, em relação ao jardim da infância, havia o problema de seu fechamento para os que

completariam sete anos e a escola não se abria para os que não estavam em condições. Para

isso, a solução seria que:

[...] os jardins de infância tivessem uma classe suplementar ou os grupos, uma classe
pré-escolar,  para  as  crianças  de  sete  anos  sem  o  desenvolvimento  necessário  para
acompanhar o ensino e a vida escolar, elementos como esses conseguirão ao mesmo ano,
sob orientação especializada, o êxito que deles se espera. (IDORT, 1933, p. 78)

Para a realidade brasileira, no artigo se propunha a diferenciação,  dos alunos,  em três

categorias: os bem dotados, os normais e os retardados, por meio de testes de inteligência e

educacionais,  com  observação  posterior  (do  professor  e  psicólogo)  para  possíveis

necessidades de reajustamento. Adaptações deveriam ser feitas, aos programas, para que se

oferecessem oportunidades de progresso rápido aos avançados, médio aos normais e lento aos

retardados.  Classes  de  oportunidades  poderiam  ser  oferecidas  para  os  alunos  que,

completando  a  idade  regulamentar,  não  tivessem  podido  terminar  o  curso,  com  atenção

especial  às  atividades  profissionais.  Para  os  mais  avançados,  haveria  dupla  promoção,

facilitando o ingresso na escola secundária.

A vantagem deste plano seria a de oferecer, aos tardios, iniciação profissional intensa, por

meio  de  classes  de  oportunidade.  Com a  aceleração  do  ensino  aos  bem dotados,  haveria

economia, além de maior homogeneidade da capacidade, dos alunos, nas classes normais ou

regulares, e a repetência tenderia a diminuir:

Não seriam desprezadas as possibilidades de instrução individual: a homogeneidade das
classes  ofereceria  oportunidade  para  desenvolvimento  do método de projeto,  adoção  de
processos de auto-correção, de materiais apropriados para exercício, sem deixar de permitir
o emprego da medida escalonada do trabalho escolar. (IDORT, 1933, p. 117)
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Os objetivos  da  homogeneização  estariam ligados,  apenas,  ao  melhor  rendimento  dos

alunos e aos gastos? Não seria este mais um argumento para que a seleção já começasse a ser

feita, nos primeiros anos de vida escolar? Os alunos, em atraso, conseguiriam, por meio de

reforço, atingir o estágio dos mais avançados? É preferível ficar com a intenção de se dirigir à

educação, visando escolher os que tivessem condições de formar o grupo, a conduzir o país, e

que deveriam receber um tipo de educação diferenciado, como um ensino secundário para

formação integral e, não, outros ramos que deveriam ser guardados à formação dos operários.

A observação feita por Garret (1974, p. 128), sobre as conclusões de Thorndike, são cruciais

para  se  entender,  de  forma  mais  profunda,  tal  questão:  “O  mais  provável  é  que  essa

superioridade intelectual, e não o treino clássico em si mesmo, leve a melhores realizações. Se

se contar, de início, com alto grau de inteligência, quase que qualquer treino será eficiente,

como mostram os resultados de Thorndike”.

Por  meio  da  afirmação  acima,  conclui-se  que  o  IDORT  precisava  testar  e  medir  a

inteligência,  para  separar  os  melhores  para  as  funções  mais  difíceis,  como  conduzir  a

organização  racional  da  sociedade.  Os  demais,  de  acordo  com  suas  aptidões,  seriam

destinados a ocupar  os cargos  ligados à  produção ou de  menor  importância,  na estrutura

racional. À elite dirigente, que seria composta também por membros da entidade, caberia o

controle do processo de organização, que constituiria uma camada intermediária, os técnicos,

para espalhar  a  racionalização e se relacionar  com a classe  operária,  de acordo com suas

diretrizes.

Os anormais escolares são discutidos em dois artigos do professor Norberto de Souza

Pinheiro, ex-técnico pedagógico das escolas anormais de São Paulo e Juquery, em que ficam

evidenciadas as necessidades de atender pessoas, pelo fato de, muitas vezes, o retardamento

mental ser passível de melhorias por intermédio de uma educação especializada.

Segundo  o  artigo  de  1937,  os  retardados  se  interessam  por  muitos  estudos  que  são

incapazes de aprender, tendo capacidade inferior à vontade, mas o interesse por aprender e ser

alfabetizado é manifestado, comovendo, assim, pais e educadores.

Avaliação da inteligência é um problema de psicologia e não médico, sendo que hoje o
diagnóstico  de  anormais  é  reconhecido  por  psicólogos.  A  educação  dos  retardados
pedagógicos,  constitui  efetivamente  um  problema  de  psico-pedagogia  que  não  exclui,
naturalmente,  problemas  médicos  concomitantes  e  ao  ortophreniata  compete  resolver
através de um sólido conhecimento de didática especializada, cimentada na metodologia do
ensino individual de muitos anos de tirocínio. (IDORT, 1937, p. 205)
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Há  outros  pontos  importantes  a  serem  comentados,  que  se  referem  ao  perfil  médio

humano e ao aspecto psicológico das pessoas.

Segundo um artigo do professor do conservatório dramático e musical de São Paulo, R. L.

Palmerson, de 1943, a psicologia tem seus princípios ou pretende tê-los e, dentre os mais

importantes,  há:  curva  biológica  (os  traços  humanos  são  distribuídos  de  acordo com um

padrão, curva de freqüência normal ou biológica. A grande maioria dos humanos tem altura,

peso, inteligência, honestidade, extroversão, médios.); cada um tem seu ponto forte (a maior

parte dos traços de um indivíduo se aproxima muito da média de seus traços). Pode haver

pontos mais fracos ou mais fortes. Segundo Spearman e Thorndike, a fraqueza de um dos

traços não significa a de todos e vice-versa. Todo ser possui algumas aptidões acima da média

ou traços que o colocam abaixo da média em alguns aspectos; as diferenças observadas são

mais de grau do que de qualidade; probabilidade das ciências (todas as generalizações devem

ser  expressas  em  probabilidades).  A  racionalização  atingiria  o  cume,  toda  aptidão  do

indivíduo deveria ser aproveitada, por isso ser de fundamental importância descobrir o que

cada um poderia realizar. Ao se pensar, em média, mais uma vez, pode-se imaginar que a

seleção identificaria os acima da média (para elite), os médios (formação comum) e os abaixo

da  média,  que  deveriam  ter  formação  específica  que  viesse  a  cobrir  algumas  de  suas

deficiências.  O  fundamental  seria  a  destinação  e  a  seleção,  baseados  nos  aspectos

psicológicos.

Mediante os bons resultados, obtidos na indústria, suger-se-ia a sua utilização nas escolas,

com a justificativa de que o objetivo seria o melhor aproveitamento das aptidões de cada

estudante.  O  registro  e  classificação  dos  vários  problemas  de  personalidade  e,  com  os

experimentos,  os  diagnósticos  e  a  aplicação  das  medidas  aconselháveis,  alcançariam

melhorias. Para Palmerson, os instrumentos psicológicos são o meio para adaptar homens e

mulheres a tarefas (resolução de problemas de dispensa, acidentes e correção de parte dos

defeitos da organização industrial), que permitem baixar o custo, por unidade produzida. Ao

combater  o  problema  dos  estudantes,  nas  escolas,  seria  feita  enorme  economia,  para  a

sociedade,  com  acrescida  eficiência  e  maior  satisfação  humana.  Percebe-se  a  clara

transposição da indústria para a escola, e como esta serviria para a transformação do homem,

também deveria seguir o padrão industrial.

O  resumo  do  artigo  do  Dr.  Ricardo  Ibarrola,  retirado  de  “Psicotécnica”,  em  1941  e

publicado  em  1945,  faz  referência  à  difícil  valorização  da  psicotécnica  dos  complexos
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subconscientes.  O autor expõe sucintamente as teorias de Freud,  Adler e Jung,  admitindo

alguns  complexos  que  podem  influir  na  escolha  profissional  e  conclui  que  existem,  no

subconsciente, tendências que podem influir na escolha da profissão e que não podem ser

avaliadas psicotecnicamente, sem recorrer à psicanálise, mas que poderiam ser descobertas

por meio da: investigação da posição do filho, em relação à profissão do pai e vice-versa;

formação de idéia do sentimento auto-estimativo, que possui o indivíduo, de sua maior ou

menor  tendência  à  solidariedade  social;  exploração  das  falhas  psíquicas  ou  orgânicas  e

verificação  de  como  o  indivíduo  as  valorizam  e  reagem,  diante  delas;  diagnóstico  das

tendências à introspecção e extroversão. 

A forte utilização da psicotécnica e da medição da inteligência se aliariam à psicanálise,

colaborando com a orientação vocacional, ao desvendar diversos aspectos da vida das pessoas,

ocorrendo, dessa maneira, a racionalização da própria psicanálise, seu uso para a organização

racional do trabalho e da sociedade.

Uma conclusão bastante plausível, a respeito da utilização dos testes, se dá por meio da

seguinte afirmação:

Pode-se  afirmar  terem  tido  os  testes  ou,  mais  amplamente,  a  psicotécnica,  papel
fundamental  no grande projeto de modernização do processo produtivo brasileiro,  como
instrumental  técnico  que  serviu  com  propriedade  às  finalidades  estabelecidas  para  o
conjunto  de  medidas  do qual  faziam parte,  articulado  aos  interesses  daqueles  que  dele
fizeram uso. (Antunes, 2003, p. 96)

Vê-se, pois, que a Psicologia aplicada á Educação e a psicologia aplicada às relações de
trabalho constituem-se ambas em campos diversos, porém, voltados, pelo menos em última
instância, para objetivos comuns, num mesmo contexto histórico. (Antunes, 2003, p. 110)

Os nomes das principais referências, usadas no Brasil, e, de modo particular, pelo IDORT

(Claparede,  James,  Dewey,  Thorndike,  Binet,  Termann),  são  coerentes  às  iniciativas

“americanistas”  de construção de um novo homem,  verificando suas  condições  psíquicas,

selecionando-os para os lugares aos quais são considerados aptos, separando os portadores de

deficiência  para  aulas  específicas,  fazendo  distinção  entre  a  forma  e  a  capacidade  de

aprendizado, de crianças e adultos, e, abrangendo alguns componentes da vida social (higiene,

lazer) para que houvesse uma formação completa, para uma sociedade moderna e nova.

A filosofia desenvolvida, nos Estados Unidos, foi o pragmatismo, que visava colocar as

coisas para funcionar e levar o país para frente. As mudanças sociais “provam” isso, pois o

importante não seria saber ou conhecer tudo, mas ser um homem eficiente. Ao produzir e

padronizar o controle psíquico, das pessoas, ocorreria a modificação dos sujeitos e o hábito
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passaria a ser adquirido, ao estar embutido na educação, pelo psicofísico. A escola formaria os

que estavam dentro dela e os familiares também seriam modelados,  perfazendo o controle

total.

Os  resultados  da  educação  americana  foram  “matematizados”  e  transformados  em

modelos,  com mundialização  e  padronização  de  diversos  aspectos,  como a  alfabetização,

sendo utilizados  por  diversos  países  e  entidades,  como o  IDORT,  que  fez  uso  de  vários

“instrumentos” americanistas. 

100



Conclusão

Os mais variados assuntos educacionais e sua ligação com a modernização da sociedade

brasileira foram abordados nas matérias aqui analisadas: aspectos profissionais, psicológicos,

sociais,  familiares,  estatais,  políticas  educacionais,  dentre  outros.  A  análise  das  matérias

educacionais, extraídas da Revista do IDORT, permitiu identificar as concepções educacionais

difundidas  pela  entidade,  voltadas  à  educação  para  o  trabalho  e  o  desenvolvimento  da

sociedade, por sua vez baseados nos princípios racionais de ensino. O método racional era

considerado o mais importante a ser difundido por todos os setores da sociedade e para a

realização de qualquer atividade, visando à eficiência e maior produtividade. 

Com relação aos métodos e técnicas de ensino, evidenciou-se a importância do professor,

na transmissão do conhecimento, e o fato de que este deveria conhecer seus alunos e levá-los

à  observação  das  realidades,  para  depois  ser  possível  criar  as  conexões  necessárias.  Os

modelos educacionais apresentados foram o americano e o inglês, com predominância para o

fato de que tais países se desenvolveram baseados na força da educação de seu povo, com

destaque para a educação voltada ao trabalho. Os autores que sustentaram suas posições, na

revista,  foram, em grande parte,  educadores,  muitos  deles  bastante conhecidos no cenário

paulista e nacional, sendo que, alguns deles, ocuparam cargos públicos ligados à educação.

Com exceção feita a Mange, não houve predominância de autores ou de outras entidades nas

matérias apresentadas. 

As intervenções a respeito de política e de sistema educacional estiveram bastante ligadas

à psicologia, campo que deu o suporte conceitual e experimental às iniciativas da entidade. A

definição da criança como ser especial, para o qual a escola deveria se dirigir; a utilização de

testes  para  seleção  profissional  e  orientação  vocacional,  pela  psicotécnica;  os  testes  que

permitiam diferenciar o estágio em que se encontravam os alunos, medindo sua inteligência,

possibilitando sua colocação em classes homogêneas,  foram as principais  colaborações da

psicologia às ações e proposições educacionais do IDORT.

As  proposições  apresentadas,  sobre  diversos  aspectos  da  educação,  estenderam-se  a

diversos níveis de ensino: jardim da infância, primário, secundário, ensino profissional, ensino

superior, destacando-se, como principal, o caráter de formação e condução à profissão, de

acordo com as  aptidões,  procurando deixar  clara  a  necessidade  de  se  construir  uma elite
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dirigente e uma camada intermediária, para difundir e conduzir o processo de racionalização

da sociedade.

 A variedade de questões e a abrangência com que foram destacadas permitiram confirmar

a hipótese central desta pesquisa, pois a educação proposta pelo IDORT realmente vai além

do  ensino  profissional.  Primeiro  porque,  em  vários  níveis,  segundo  a  entidade,  os

ensinamentos  deveriam  conter  encaminhamentos  para  a  escolha  da  profissão,  com  a

identificação das aptidões individuais.  Significaria isto a concepção do aspecto profissional

como parte integrante de um projeto educacional voltado a atender às exigências da indústria

e  moldado  por  ela.  Em  segundo  lugar,  à  parte  os  aspectos  profissionais,  houve  várias

tentativas de organizar ou alterar o funcionamento de outros níveis de ensino, tais como o

primário,  o  secundário  e  o  superior.  Esses  níveis  de  ensino  foram  ressaltados

diferenciadamente,  consoante  diferentes  públicos  e  necessidades,  seja  formando  a  elite

dirigente, seja a força de trabalho, e além disso, diversos comentários foram publicados sobre

assuntos tais como método, professor, higiene, dentre outros. 

Ao se identificar que, em diversas partes das publicações analisadas, a educação figurava

com outros nomes,  tais  como instrução,  qualificação,  adestramento,  formação, modelação,

adequação etc., foi possível concluir que o significado de educar era bem amplo. Além disso,

ressalta-se o fato de que a maioria dessas citações se dirige diretamente à escola, ou seja, ao

processo educativo que deveria ser realizado em espaço um específico para a transformação

ou formação de um indivíduo adaptado às exigências de uma nova sociedade, derivando daí a

criação de um novo homem. 

A  educação  era  fator  de  extrema  importância  nos  ideais  da  entidade,  mas  houve  a

ampliação  de  seu  papel,  não  só  de  forma  quantitativa,  com  a  estabilização  em  níveis

superiores dos demais, entre 1942 e 1946, quando houve o aumento da quantidade de tópicos

de índices e de temas abordados; mas também, ampliou-se a abertura de novos temas, como

métodos e técnicas de ensino. A identificação da entidade como formadora de organização

racional do trabalho é outro fator que contribuiu para a ampliação do espaço educacional, em

suas atividades, por meio da crença de que, por meio destas iniciativas, atingir-se-ia de forma

mais eficaz a organização e modernização da sociedade, com base industrial.

De extrema relevância é a questão do desenvolvimento econômico e social diferenciado

pelo  qual  passava  o  estado  de  São  Paulo.  As  necessidades  de  reforma  e  transformação,

empreendidas neste espaço, no Brasil, foram uma característica peculiarmente próxima à do
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fenômeno  do  americanismo,  porque  havia,  de  forma  mais  viva,  a  necessidade  de

modernização e construção de um novo homem, para uma sociedade industrial.

O conjunto das ações e proposições educacionais, bem como os referenciais utilizados,

relacionam-se diretamente às práticas americanas de construção de um novo homem, para

uma  sociedade  de  organização  industrial.  A  criação  desse  tipo  de  homem  deveria  ser

processada para controlá-lo, discipliná-lo, conduzi-lo à eficiência e ao bem estar coletivo, em

que cada um deveria ocupar o seu lugar, de acordo com suas aptidões; ter sua função social,

contribuindo para o desenvolvimento da nação. Na condução desses ideais, deveria haver a

participação de todos – Estado, empresários, operariado, enfim, toda a sociedade civil. Note-

se que a transformação deveria ser executada, por via da educação, comandada por um grupo

de elite e com competência técnica, a que os membros do IDORT julgavam possuir. 

Para a execução de seu projeto de modernização da sociedade, por meio da educação,

haveria o amparo científico, tendo a psicologia como principal pilar de sustentação, na área

educacional, realizando a condução dos profissionais para os lugares para os quais tivessem

aptidões, e desenvolvendo escalas e testes que permitiriam medir a inteligência dos alunos,

fazendo com que se racionalizassem os custos e o aprendizado, pela instituição de classes

homogêneas.

O  IDORT  desenvolveu,  pelos  mais  diversos  aspectos,  inserções  e  proposições  de

mudanças sociais, por meio da educação. Este fato leva a considerar as ações e idéias, como

parte de um fenômeno, identificado como americanismo,  que englobava outros elementos

como racionalização, o fordismo e a psicologia, para criar um novo tipo de homem, para uma

sociedade pautada na indústria.
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Anexo

    Tabela 2 – Matérias educacionais segundo a classificação do índice e o ano
Número de

Tópicos 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

1 230 (7) 210 (5) 210 (5) 019 (11) 019 (2) 292 (4) 091 (4) 097 (3) 043 (1) 000 (4) 220 (4) 232 (6) 091 (4) 292 (5) 292 (6)

2 260 (3) 230 (4) 230 (5) 292 (5) 210 (2) 230 (2) 236 (2) 091 (1) 220 (1) 253 (4) 210 (3) 210 (5) 220 (3) 021 (3) 230 (4)

3 210 (2) 160 (2) 091 (1) 110 (1) 230 (2) 000 (1) 255 (2) 094 (1) 231 (3) 092 (2) 292 (4) 230 (3) 000 (2) 069 (1)

4 220 (2) 091 (1) 102 (1) 115 (1) 292 (2) 019 (1) 115 (1) 154 (1) 230 (2) 213 (2) 220 (2) 292 (3) 087 (2) 087 (1)

5 000 (1) 155 (1) 122 (1) 170 (1) 091 (1) 091 (1) 212 (1) 236 (1) 115 (1) 239 (2) 090 (1) 095 (2) 220 (2) 091 (1)

6 120 (1) 220 (1) 155 (1) 213 (1) 096 (1) 092 (1) 290 (1) 210 (1) 000 (1) 091 (1) 090 (1) 250 (2) 095 (1)

7 140 (1) 240 (1) 220 (1) 115 (1) 112 (1) 220 (1) 091 (1) 092 (1) 092 (1) 091 (1) 120 (1)

8 180 (1) 223 (1) 232 (1) 114 (1) 292 (1) 094 (1) 095 (1) 097 (1) 092 (1) 210 (1)

9 240 (1) 240 (1) 126 (1) 115 (1) 114 (1) 110 (1) 115 (1) 218 (1)

10 254 (1) 222 (1) 120 (1) 115 (1) 115 (1) 210 (1) 222 (1)

11 166 (1) 150 (1) 222 (1) 221 (1) 231 (1)

12 215 (1) 222 (1) 227 (1) 222 (1) 239 (1)

13 231 (1) 230 (1) 245 (1) 231 (1) 250 (1)

14 232 (1) 232 (1) 253 (1)

15 240 (1) 290 (1)

16 253 (1)

17 259 (1)

18 292 (1)
Total

matérias 19 15 14 24 12 14 11 7 2 17 26 26 23 24 23
Total

tópicos 9 7 6 10 8 10 6 5 2 8 18 13 13 14 15

    Fonte: Elaborada com base nas informações extraídas da Revista do Idort (1932-1940) e da Revista de Organização Científica (1941-1946)

Legenda: 000. Notícias; 019. Atividades dos institutos congêneres; 021. Presidente; 043. Colaboradores, 069. CEORT; 087. Jornada de Educação; 090. Vários assuntos
gerais; 091. Racionalização em geral; 092. Conferências e cursos; 094. Revistas e bibliografias; 095. Campanhas; 096. Relações com outras associações congêneres; 097.
Relação com outras entidades congêneres; 102. Chefia da divisão; 110. Administração em geral; 112. Administração Pública; 114. Administração e direção do pessoal;
115. Organização de arquivos e bibliotecas; 120. Estatística em geral; 122. Gráficos; 126. Colheita e apuração estatística; 140. Compras e vendas em geral; 150. Produção
em geral; 154. Transportes internos; 155. Controles de materiais e de energias; 160. Padronização em geral; 166. Medidas; 170. Legislação em geral; 180. Financiamento
em geral; 210. Orientação Profissional em geral; 212. Biografias profissionais; 213. Testes para Orientação Profissional; 215. Não identificado; 218. Relatórios e Trabalho;
220. Seleção Profissional em geral; 221. Testes para seleção escolar; 222. Testes para seleção profissional; 223. Métodos de avaliação em geral; 227. Grafologia e testes
caracterológicos;  230.  Instrução  Profissional  em  geral;  231.  Escolas  profissionais  e  industriais;  232.  Métodos  de  ensino;  236.  Formação  do  pessoal  docente  e
administrativo; 239. Diversos não classificados; 240. Tecnopsicologia do Trabalho em geral; 245. Estudos de tecnopsicologia da indústria; 250. Higiene do trabalho em
geral; 253. Estudos sobre Alimentação; 254. Estudos sobre iluminação; 255. Prevenção de acidentes; 259. Preceitos de educação sanitária; 260. Pesquisas científicas; 261.
Demografia; 290. Vários; 292. Educação em geral.

104



Bibliografia

ANTONACCI, Maria A. M. 1993. A vitória da razão (?): O IDORT e a Sociedade Paulista.

São Paulo: Marco Zero – CNPQ.

_________. 1987. Institucionalizar Ciência e Tecnologia: em torno da fundação do IDORT

(São Paulo, 1918-1931). Revista Brasileira de História. São Paulo: ANPUH, pp. 59-78,

mar./ago.

ANTUNES,  Mitsuko  A.  M.  2003.  A  psicologia  no  Brasil:  leitura  histórica  sobre  sua

constituição. São Paulo: UNIMARCO – EDUC.

_________.  2004.  A  psicologia  no  Brasil  no  século  XX:  desenvolvimento  científico  e

profissional.  In:  MASSINI,  Marina,  GUEDES,  Maria  do  Carmo  (org.).  História  da

psicologia no Brasil: novos estudos. São Paulo: EDUC – Cortez, pp. 109-152.

AZEVEDO, Fernando de. 1957. A educação na encruzilhada.São Paulo: Melhoramentos.

BAPTISTA, Marisa T. D. S. 2004. A constituição da identidade de alguns profissionais que

atuaram como psicólogos antes de 1962 em São Paulo. In: MASSINI, Marina, GUEDES,

Maria  do  Carmo (org.).  História  da  psicologia  no  Brasil:  novos  estudos. São  Paulo:

EDUC – Cortez, pp. 153-204.

BOMFIM,  Elizabeth  de  M.  2004.  Fragmentos  psicossocias  na  histórica  construção  da

identidade nacional. In: MASSINI, Marina, GUEDES, Maria do Carmo (org.).  História

da psicologia no Brasil: novos estudos. São Paulo: EDUC – Cortez, pp. 71-88.

BONTEMPI JR,  Bruno.  1995.  História  da  Educação Brasileira:  o  terreno  do  consenso.

Dissertação  de  mestrado  apresentada  ao  Programa  de  Estudos  Pós-Graduados  em

Educação: História, Política e Sociedade, da PUC-SP São Paulo.

CANO, Wilson. 1981.  Raízes da concentração industrial em São Paulo. São Paulo: T. A.

Queiroz.

CARVALHO,  Luis  M.  2001.  A  construção  do  conhecimento  pedagógico  e  os  seus

especialistas: linhas de trabalho para uma investigação histórica e comparada sobre os

sistemas de ensino. Revista História da Educação, Pelotas-RS, n.10, out, pp. 113-140.

CARVALHO,  Marta  M.  C.  de.  1998.  Molde  nacional  e  fôrma  cívica:  higiene,  moral  e

trabalho  no  projeto  da  Associação  Brasileira  de  educação  (1924-1931).  Bragança

Paulista: EDUSF.

105



_________. 2003.  A escola e a  república e outros ensaios. Bragança Paulista:  EDUSF –

Cortez.

CATANI, Denice B., SOUSA, Cynthia P. de. 2001. A geração de instrumentos de pesquisa

em história da educação: estudos sobre revistas de ensino. In: VIDAL, Diana Gonçalves,

HILSDORF, Maria Lúcia S. (org). Brasil 500 anos: tópicas em história da educação. São

Paulo: EDUSP, pp. 241-254.

CROCHIK, José L.  1987.  A educação, a  psicologia e o  processo de industrialização no

Brasil.  Revista de Psicologia, ano 13, número 1. São Paulo: MCT – CNPQ, FINEP.

CUNHA, Célio  da.  1989.  Educação e autoritarismo no Estado Novo.  São Paulo:  Cortez,

Autores Associados.

CUNHA, Luiz A. 2000a. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. São Paulo:

Editora UNESP, Brasília: FLACSO.

_________. 2000b. O ensino profissional na irradiação do industrialismo. São Paulo: Editora

UNESP, Brasília: FLACSO.

DEAN, Warren. 1971. A industrialização de São Paulo (1880-1945). São Paulo: EDUSP.

DECCA,  Maria  Auxiliadora  G.  de.  1990.  Cotidiano  de  trabalhadores  na  república.  São

Paulo: Brasiliense.

DEWEY, John.  1936.  Democracia e  Educação.  Tradução de Godofredo Rangel  e  Anísio

Teixeira. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

DURANTE, Marisa. 2003. SENAC: uma experiência de formação profissional para menores

aprendizes (1946 a 1963). Dissertação de mestrado, Programa de Estudos Pós-Graduados

em Educação: História, Política e Sociedade, da PUC-SP.

FAUSTO, Boris. 1997. Trabalho urbano e conflito social (1890-1920). São Paulo: Difel.

FRADE, Isabel C.  A. 1999.  Revistas Pedagógicas: qual  é  a  identidade do impresso? In:

BATISTA,  A.  A.  G.  B.  &  GALVÂO,  A.  M.  de  O.  Leitura:  práticas,  impressos,

letramentos. Belo Horizonte: Autêntica, pp. 99-118.

FURTADO, Celso, 1971. Formação econômica do Brasil. Rio de Janeiro: Fundo Cultural.

GARRET, Henry E. 1974. Grandes experimentos da Psicologia. Tradução de Maria de Penha

Pompeu de Toledo. São Paulo: Editora Nacional. 

GRAMSCI, Antonio. 2001. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

106



_________. 1978.  Alguns problemas para o estudo da Filosofia da Práxis. In:  Concepção

dialética  da  história.  Tradução:  Carlos  Nelson  Coutinho.  Rio  de  Janeiro:  Civilização

Brasileira.

IDORT. 1932-1941. Revista do IDORT. São Paulo.

IDORT. 1942-1946. Revista de Organização Científica. São Paulo.

JAMES, Willian. 1989. Pragmatismo. Tradução de Jorge Caetano da Silva. São Paulo: Nova

Cultural (Coleção Os Pensadores).

MANCEBO,  Deise.  2004.  História  e  Psicologia:  um  encontro  necessário  e  suas

“armadilhas”.  In:  MASSINI,  Marina,  GUEDES, Maria  do Carmo (org.).  História  da

psicologia no Brasil: novos estudos. São Paulo: EDUC – Cortez, pp. 11-26.

MANFREDI, Silvia M. 2002. Educação Profissional no Brasil. São Paulo: Cortez.

MARQUES, Sandra M. L. 2003. Escola profissional masculina da capital (São Paulo): um

estudo sobre  o  “sloyd” educacional  (1911 –  1934). Tese  de  doutorado,  Programa de

Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política e Sociedade, da PUC-SP.

MARTINS, Clélia A. 1989. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo: bases políticas

de sua implantação e estruturação.  Dissertação de mestrado, Faculdade de Educação da

UNICAMP. 

MASSINI,  Marina,  GUEDES,  Maria  do  Carmo  (org.).  2004.  História  da  psicologia  no

Brasil: novos estudos. São Paulo: EDUC – Cortez.

MATE, Cecília H. 2002.  Tempos modernos na escola: os anos 30 e a racionalização da

educação brasileira. Bauru, São Paulo: EDUSC; Brasília: INEP.

MELLO, João M. C. de. 1998. O capitalismo tardio. São Paulo: Brasiliense.

MORAES,  Carmen  S.  V.  M.  2001.  Instrução  “Popular”  e  Ensino  Profissional:  uma

perspectiva histórica.  In:  VIDAL, Diana Gonçalves, HILSDORF, Maria Lúcia S. (org).

Brasil 500 anos: tópicas em história da educação. São Paulo: EDUSP, pp. 169-204.

MORAES, Carmen S. V. M. & FALIVENE, Julia A. s/d. Contribuição à pesquisa do ensino

técnico no Estado de São Paulo: inventário de fontes documentais. São Paulo: EDUSP.

MUNAKATA, Kazumi. 1996.  Como o ar que se respira: uma resenha de algumas idéias

que se disseminavam pelo Brasil nos anos 30.  In: Revista Horizontes. Bragança Paulista:

Universidade São Francisco, vol. 14. 

____________. 1981. A legislação trabalhista no Brasil. São Paulo: Brasiliense.

NAGLE, Jorge. 2001. Educação e sociedade na primeira república.  Rio de Janeiro: DP&A.

107



PICHELI, Valdir. 1997. O IDORT enquanto proposta educacional no contexto de formação

da hegemonia burguês no Brasil  (1930-1944).  Dissertação de  mestrado,  Faculdade de

Educação da UNICAMP.

QUELUZ, Gilson Leandro. 2000.  Concepções de ensino técnico na república velha (1909-

1930). Curitiba: CEFET-PR.

SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, Helena M. B., COSTA, Vanda M. R. 2000. Tempos

de Capanema. São Paulo: Paz e Terra: Fundação Getúlio Vargas.

SILVA,  Fernando  T.  da.  2003.  Operários  sem  patrões:  os  trabalhadores  de  Santos  no

entreguerras.  Campinas, SP: Editora da UNICAMP.

SILVA, Zélia L. da. 1990. A domesticação dos trabalhadores nos anos 30. São Paulo, Marco

Zero – CNPQ.

TENCA, Álvaro. 1987. Razão e vontade política: O IDORT e a grande indústria nos anos 30.

Dissertação de mestrado apresentada ao departamento de História do Instituto de Filosofia

e Ciências Humanas da UNICAMP.

THORNDIKE, E. & GATTES, A. 1936.  Princípios elementares de educação.  São Paulo:

Livraria Acadêmica/Saraiva.

VIANNA, Luiz W. 1978.  Liberalismo e sindicato no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

VIDAL, Diana G., HILSDORF, Maria Lúcia S. (org). 2001.  Brasil  500 anos: tópicas em

história da educação. São Paulo: EDUSP.

VIDAL, Diana G. e CAMARGO, M. J. G de. 1992. A imprensa periódica especializada e a

pesquisa histórica: estudos sobre o Boletim de Educação Pública e a Revista Brasileira de

Estudos Pedagógicos. RBEP, RJ, v.73, n.175, pp. 407-430, set/dez.

WARDE,  Mirian  J.  2000.  Americanismo  e  educação  um  ensaio  no  espelho. Revista  da

Fundação SEADE, São Paulo em perspectiva, v. 14 - Educação, cultura e sociedade.

_________.  2001.  Americanismo  e  educação:  a  fabricação  do  “homem  novo”.  Projeto

Institucionalização,  nacionalização  dos  padrões  pedagógicos  escolares.  Programa  de

Estudos Pós-graduados em Educação: História, Política, Sociedade – PUC-SP.

WARDE, Mirian J.,  BONTEMPI Jr.,  Bruno. 2003.  Internacionalização-nacionalização de

padrões pedagógicos e escolares do ensino secundário e profissional (Brasil, meados do

século XIX ao pré-Segunda Guerra Mundial).  

      http://www.pucsp.br/pos/ehps/secretaria/internacionalizaçãoIframe.html (27/11/2003).

108



WEINSTEIN, Barbara. 2000.  (Re) formação da classe trabalhadora no Brasil (1920-1964).

São Paulo: Cortez; Bragança Paulista: EDUSF.

ZANATTA, Marisa  (org.).  1991.  De homens e  máquinas:  Roberto  Mange e  a  formação

profissional. São Paulo: SENAI.

ZUCCHI, Bianca B. 2004. A criação da Escola de Ferroviários da Companhia Sorocabana.

Iniciação  Científica.  Programa  de  Estudos  Pós-Graduados  em  Educação:  História,

Política, Sociedade, PUC-SP.

109


