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1. Panorama da sociedade e economia paulista no início do século XX 

 

 Em 1913, Antônio Francisco de Paula Souza, então diretor da Escola Politécnica de 

São Paulo, escreve à Escola Politécnica de Zurique solicitando a indicação de dois 

engenheiros. Os escolhidos serão Felix Hegg e Robert Mange, que aceitam o convite para 

trabalhar na Politécnica de São Paulo por três anos (ZANATTA, 1991, p.42). Em junho do 

mesmo ano, Mange chega ao Brasil e assume a cátedra de Engenharia Mecânica aplicada às 

Máquinas. Por conta da eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914 se apresenta ao 

exército suíço, porém retorna ao Brasil logo em 1915. 

São Paulo, entre os anos de 1910 e 1930 conheceu um dos seus momentos mais 

importantes. Onde até então as práticas patronais eram exercidas sem fundamentação e 

desordenadas (HARDMANN & LEONARDI, 1991, p. 132), passaram a ser discutidas, 

sistematizadas, teoricamente referendadas e cientificamente aplicadas, com a finalidade de 

fazerem frente a um quadro de ascensão das práticas de resistência laboral. Porém, a 

preocupação com a administração científica do trabalho no Brasil pode ser remontada ao fim 

da Primeira Guerra. Entre as iniciativas pioneiras encontramos as diretrizes de Roberto 

Simonsen em seu famoso discurso aos operários e companheiros da Companhia Construtora 

de Santos, de 1918, publicado depois com o título de O Trabalho Moderno. Em sua fala faz 

apologia aos princípios tayloristas como meio para evitar que, de acordo com sua 

compreensão, fosse importada para o Brasil a luta de classes, o que traria grande prejuízo ao 

desenvolvimento econômico nacional. Deste modo, considerando a falta de critérios para o 

estabelecimento das condições de trabalho e remuneração, identificou as principais questões a 

serem alteradas em torno da autoridade, disciplina e vigilância, cujas funções seriam 

desempenhadas por patrões, mestres e contramestres (SIMONSEN, 1919, p. 11 apud 

ANTONACCI, 1993). Nesta situação ganha relevo o papel do Técnico, com saber 

especializado e sólido preparo, cuja formação garantiria uma pretensa objetividade ante os 

conflitos de interesses, assumindo assim a organização da disposição geral das tarefas, 

determinando cientificamente as condições de execução e remuneração do trabalho 

(ANTONACCI, 1993, p. 38). 
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O estabelecimento deste controle sobre a produção foi acompanhado pelo repúdio às 

formas discricionárias de autoridade, pelo abandono da disciplina militar, da autoridade 

despótica e irresponsável. Assim o trabalho passaria a ser organizado segundo critérios 

científicos, cuja articulação ideológica coube ao corporativismo. O corporativismo atua 

fundamentalmente em duas linhas. Por um lado, procura estabelecer a prática de cooperação e 

harmonia social, cujo núcleo da relação entre capital e trabalho teria seus conflitos 

condicionados pela ideologia que posiciona ambos enquanto elementos componentes e 

igualmente importantes para o ordenamento nacional; por outro, dá relevo à prática 

tecnocientífica, que institui o cálculo com o fim de determinar a melhor forma de desenvolver 

as atividades, o tempo necessário para tanto, bem como a relação entre produção e 

remuneração. Assim, a própria existência individual na sociedade seria assimilada através 

posição laboral, cuja ordenação deveria ocorrer consoante critérios técnicos (MANOILESCU, 

1938, p. 44), mas idealmente norteado pelo nacionalismo.  

É curioso notar que os trabalhos do economista e político corporativista romeno 

Mihail Manoilescu, cujo ideário e atuação foram marcados pela simpatia aos regimes 

nazifascistas, fora referência importante ao pensamento econômico de Roberto Simonsen, 

chegando também a influenciar os economistas da CEPAL. Porém, o desprestígio acomete a 

obra do romeno após a derrota do eixo na Segunda Guerra, e as referências diretas a este autor 

são suprimidas das obras de Simonsen, permanecendo, contudo, a estrutura teórica (LOVE, 

1998, p. 90). A instituição destas práticas pode ser considerada como uma clara resposta à 

ascensão das lutas sociais, cujas manifestações públicas podem ser descritas nas memoráveis 

greves de 1917 e 1919, na organização dos movimentos anarquistas, anarco-sindicalistas e do 

próprio Partido Comunista Brasileiro na década de 1920. Este conflito político também se 

encontrava largamente difundido no cotidiano fabril, algo também verificado em função da 

amplitude que administração científica do trabalho passou a ser aplicada (WEINSTEIN, 2000, 

p. 36). A antiga disciplina subjacente à relação social fundada exclusivamente sobre a 

autoridade associada à deterioração do Estado Liberal de até então, abriram espaços para que 

diferentes modelos de reorganização social pudessem se insinuar. Isto reforçou o ambiente de 

efervescência propício às experimentações sociais, onde a instauração da prática de 

organização racional do trabalho se inscreve numa situação de ampla crise de todo um modelo 

societário. Deste modo, compreende-se que a busca pela expansão da administração científica 

do trabalho em São Paulo não foi uma simples opção, mas sim uma necessidade, cujo 

fundamento se encontra na tentativa de recompor a práxis de dominação da classe capitalista, 

de consequências sobre a estruturação da ordem social (ANTONACCI, 1991, p. 49).  
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Embora as transformações não tenham sido automáticas, neste período se assentaram 

os aspectos necessários para uma nova ordem econômico-social, onde a indústria passa a ser o 

principal setor responsável pelo crescimento econômico (DINIZ, 1999, p. 22). Apesar de 

expressivo e de ter lançado bases para o desenvolvimento ulterior, nos anos de 1920 há 

somente um crescimento industrial cujo volume não pode ainda fazer frente à importância da 

produção agrícola. Já a década de 1930 pode ser considerada enquanto marco de transição 

para a nova ordem, onde há a passagem do sistema produtivo agroexportador para a sociedade 

urbana-industrial. 

 

2. Roberto Mange: breve historial 

 

Dentro do espaço da produção industrial reencontramos Roberto Mange, que desde a 

década de 1920, participou dos estudos sobre higiene mental e higiene aplicada ao trabalho, 

realizados no Instituto de Higiene; na Seção Paulista de Higiene Mental; na Sociedade de 

Biologia e na Sociedade de Educação. Dentre as figuras que participaram destes estudos, 

destacam-se os médicos Pacheco e Silva, Geraldo Paula Souza, Benjamin Ribeiro e Moacyr 

E. Álvaro; os juristas e administradores Clóvis Ribeiro e Francisco de Sales Oliveira; os 

educadores Lourenço Filho e Almeida Júnior; e os engenheiros Víctor Freire, Aldo de 

Azevedo, além de Roberto Mange (ANTONACCI, 1993, p. 63). Em 1923, anexo ao Liceu de 

Artes e Ofícios de São Paulo, foi criado o “Curso de Mecânica Prática” e Mange se tornou seu 

superintendente. No mesmo ano, Mange viajou à Europa a fim de tomar contato com 

modernas técnicas educacionais, e a partir de 1924 inicia as atividades da Escola Profissional 

Mecânica no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, local onde permanecerá até 1928. No ano 

de 1929, viajou para a Alemanha com o intuito de estudar os métodos de aprendizagem 

operária nas estradas de ferro e no ano seguinte organizou o Serviço de Ensino e Seleção 

Profissional da Estrada de Ferro Sorocabana, onde permaneceu diretor até 1934.  

Em 1931, juntamente com Armando de Sales Oliveira, Gaspar Ricardo Júnior, Geraldo 

Paula Souza, Aldo Mário de Azevedo e Lourenço Filho, entre outros, funda o Instituto de 

Organização Racional do Trabalho (IDORT), importante instituição que disseminará os 

princípios da organização científica do trabalho e que dará suporte à ascensão de Mange rumo 

cenário nacional. Em 1932, assume a chefia da 2ª Divisão do IDORT (divisão preocupada 

com o fator humano na produção) e no ano seguinte participará da comissão de especialistas 

responsáveis pela redação do Código de Educação. Segundo seu filho Roger Mange, o nome 

do pai não figura entre os signatários do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” (1932) 



4 

 

porque na época Mange ainda não possuía cidadania brasileira e isto o impedia de assinar 

documentos de ordem política (ZANATTA, 1991, p. 90). Durante 1934 compõe a Comissão 

Organizadora do Plano de Ensino Profissional do Ministério da Educação e Saúde, e a partir 

de um projeto realizado pela 2ª Divisão do IDORT enviado ao Interventor Federal de São 

Paulo, Armando de Sales Oliveira – um dos sócios fundadores do IDORT -, organiza e passa 

a ser o diretor do Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional (CFESP), responsável 

pela instrução de operários para as estradas de ferro paulistas e de algumas de outros estados.  

 
 

Em 28 de Março deste anno [sic] [1934], enviamos ao exmo. senhor Interventor 
Federal em São Paulo o projecto [sic] da auctoria [sic] do professor Robert Mange, 
Diretor da 2ª Divisão, acerca da creação [sic], pelas principaes [sic] estradas de 
ferro, sob o patrocinio [sic] do Governo do Estado e com a coordenação do 
I.D.O.R.T., do Centro de Ensino e Seleção Profissional para os ferroviários. Muito 
bem recebida essa iniciativa, não só por parte das auctoridades [sic] como pelas 
estradas [sic] de ferro, mereceu da parte da imprensa da Capital os mais francos 
elogios e applausos [sic] pelo alcance e vantagens que offerece [sic]. (Relatório da 
Diretoria do IDORT, 1934, p. 3). 

 
  

Em 1937 é nomeado supervisor do gabinete de psicotécnica, anexo à Escola Técnica 

“Getúlio Vargas” (antigo Instituto Profissional Masculino), onde permanece até 1939 e 

também em 30 de setembro deste mesmo ano, o governo brasileiro lhe concede o título 

declaratório de cidadão. Em meados de 1938 o IDORT recebe a incumbência de criar, sob 

encomenda da FIESP, um “[...] projeto para a creação [sic] de um Instituto de Seleção e 

Aperfeiçoamento do pessoal das Indústrias, achando esse projeto em estudos por parte da 

mencionada Federação.” (Relatório da Diretoria do IDORT, 1939, p. 8). Realizado pela 2ª 

Divisão, tudo leva a crer que posteriormente servirá de modelo base para o projeto do SENAI 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) (WEINSTEIN, 2000, p. 104-120). É nomeado 

por Getúlio Vargas, em 1940, para fazer a seleção dos técnicos estrangeiros a serem 

contratados para trabalhar na recém-criada Escola Técnica Nacional, e novamente através de 

sua direção na 2ª Divisão chefia o trabalho sobre prevenção de acidentes na estiva de Santos, 

trabalho pioneiro sobre o aspecto em questão (MANGE, 1940). Em 28 de agosto de 1942, 

Mange toma posse como diretor do Departamento Regional do SENAI de São Paulo, - 

segundo Simonsen, “por fôrça [sic] de lei” (1943, p. 299). Será também a partir deste órgão 

que ocorrerá a celebração internacional do seu trabalho, que já na década de 1950 serviu de 

modelo à fundação de instituições congêneres na América Latina (CAMPOS, 1980, p. 397). 

Vale mencionar ainda as reuniões bibliográficas realizadas pela 2ª Divisão do IDORT, desde 
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1936, que se tornaram centros de produção e difusão de conhecimentos acerca da 

Organização Racional do Trabalho. 

 O processo de formação do SENAI é também importante por demonstrar a atuação 

conjunta destes dois Robertos. Roberto Simonsen (1889-1948), mais brilhante líder industrial 

do período, alternou-se entre a presidência e a vice-presidência do CIESP/FIESP 2 de 1928 a 

1946, sendo, entre muitas outras coisas, também sócio fundador do IDORT (IDORT, 1935, p. 

6). Além disso, foi um convicto antiliberal e crítico ferrenho do livre-cambismo, sendo um 

dos principais expoentes do pensamento intervencionista estatal, por isto classificado por 

alguns como “intelectual” que pensava a modernização “por vias autoritárias” (MAZA, 2004, 

p. 149). Fruto da vitoriosa orquestração política de Simonsen, o SENAI representou a 

materialização de profundos anseios dos Gestores em processo de organização e desde pelo 

menos 1919 Simonsen já falava publicamente sobre a necessidade de formação de técnicos 

(LIMA, 1976, p. 162). A relação entre Roberto Mange e Simonsen demonstra a função 

específica de ambos no escopo do processo maior de organização da Classe dos Gestores no 

Brasil. Enquanto Simonsen atuava como organizador superior, desenvolvendo modelos que 

culminavam na reorganização da estrutura produtiva de forma ampla, Mange foi o elemento 

responsável por aspectos dos processos de reprodução da classe trabalhadora, através da 

criação e controle de mecanismos formação profissional. Neste sentido, tanto trajetória de 

Simonsen como a de Mange são partes componentes de um mesmo processo, que tem em 

instituições como o IDORT locais de união e coordenação.  

Apesar do volume de atuações e feitos, Ítalo Bologna, um dos mais importantes 

auxiliares, comenta que Mange: “[...] deixou pequena documentação escrita, se confrontada 

com o grande acervo de ideias, estudos e trabalhos realizados nos mais variados setores da 

Organização Científica.”, pois ele preferia o dialogo e o debate com seus colaboradores, 

resolvendo in loco os problemas que surgiam no decorrer da execução das tarefas, 

transmitindo aos envolvidos o saber e a experiência, “[...] sem qualquer preocupação de 

reivindicar para si a autoria ou os frutos de tão preciosos ensinamentos.” (BOLOGNA, 1980, 

p. 17).  

 

3. Debates e perspectivas sobre o papel dos técnicos 
 

                                                           
2
 Inicialmente o CIESP (Centro da Indústria do Estado de São Paulo) tinha as funções da FIESP (Federal das 

Indústrias do Estado de São Paulo). Porém, devido a transformações na legislação acerca da sindicalização 
patronal durante o governo Vargas, para os industriais manterem suas prerrogativas quanto a própria entidade 
representativa, foi necessária a fundação da segunda instituição. Ambas atuaram separadamente durante o 
período Vargas, tornando-se novamente una após a 2ª guerra mundial. 
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 Temporalmente o período de incidência deste projeto está circunscrito à questão da 

expansão do modo capitalista de produção no Brasil e sua consolidação. Sem pretender dar 

conta de todo este longo debate (SAES, 1989; PANSARDI, 2002), o foco será apresentar 

algumas posições emblemáticas acerca do assunto. Para Sodré (1964), o principal da questão 

se foca sobre a oposição entre nação e imperialismo, que teria na aliança democrática popular 

de caráter anti-imperialista a sua superação. Verifica que haveria consoantes contradições 

internas e externas a organização de um leque de alianças que oporia o grupo do latifúndio 

exportador associado ao imperialismo, ao grupo ligado à indústria nacional, à agricultura para 

mercado interno e à própria nação. Para isso preconiza uma ampla aliança de setores 

progressistas internos, sendo que esta atuação se daria exclusivamente via intervenção estatal. 

Dentre os principais prejudicados pela atuação do imperialismo: 

 
 
Pertence a esta classe ainda a pequena burguesia urbana, composta pelos pequenos 
empresários, intelectuais, artesãos, funcionários, empregados e militares 
profissionais, classe que começou a surgir ainda na época colonial e que cresce com 
o desenvolvimento capitalista de fraca concentração de capitais que é o nosso. 
(SODRÉ, 1964, p. 401). 
 
 

 Caio Prado Jr. mantém deste programa o antiimperialismo, porém recusa o aspecto da 

revolução democrática. Para ele nunca teria havido burguesia verdadeiramente nacional 

(PRADO Jr., 1987, p. 74), o que em seu entendimento implicava que revolucionária seria 

somente a ação de apoiar o governo na instituição de leis que beneficiassem o 

desenvolvimento nacional (PRADO Jr., 1987, p. 53-54). Desta maneira, reforça com 

veemência ainda maior a atuação via Estado, tendo na teoria o guia adequado para esta ação 

(PRADO Jr., 1987, p. 28-30). Já para Jacob Gorender (1982), a única revolução do país teria 

sido a abolição da escravidão e teria ocorrido sem a burguesia e com o setor industrial, ainda 

em formação (1982, p. 21-22). Mantém a oposição básica entre latifúndio e indústria, porém 

não os entende tal como Fausto (1997, p. 7-14) em “complementaridade básica”, mas antes, 

em situação de “complementariedade contraditória” (GORENDER, 1982, p. 52). Segundo ele 

1930 não poderia ser uma revolução, pois não teria havido alteração no modo de produção e a 

classe dominante teria se mantido no poder. Mesmo assim, a crise instaurada em 30 teria 

tirado os cafeicultores da nova correlação de poder. Logo, a conversão da industrialização em 

interesse nacional teria ocorrido com o apoio do Estado Novo (1937) que instituiu 

pressupostos de planificação e passou a agir como agente empresarial.  

 Marini (2000) faz uma divisão entre o período de 1922 a 1937, que seria o de crise do 

antigo sistema oligárquico, onde com a crise de 1929 a capacidade de importação brasileira se 
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manteve baixa devido à repercussão sobre o mercado internacional. Isto teria acelerado o 

processo de industrialização e as transformações na estrutura econômica teriam se expressado 

socialmente 

 
 
[...] no surgimento de uma nova classe média, isto é, de uma burguesia industrial 
diretamente vinculada ao mercado interno e de um novo proletariado, que passam a 
pressionar os antigos grupos dominantes para obter um lugar próprio na sociedade 
política (MARINI, 2000, p. 13-14). 
 
 

 Já o período de 1937 a 1951 seria o de equilíbrio instável entre o sistema 

agroexportador e o sistema urbano-industrial, sendo que o Estado, funcionando em situação 

de complementariedade, foi o responsável pela soldagem desta aliança. Francisco de Oliveira 

(2003), criticando ideias como as de Marini (entre outros) sobre a incorporação das noções de 

centro-periferia vindas da corrente econômica neoclássica, destaca que a mudança na 

estrutura econômica de agrário-exportadora para urbano-industrial teria ocorrido em função 

de uma nova correlação de forças, consequência de um novo modo acumulação. Esta nova 

formação teria articulado o setor da agricultura para consumo interno com o de bens de capital 

e neste processo o Estado não seria o principal ator (OLIVEIRA, 2003, p. 35-42). Chasin 

(2000) também compreende a situação neste mesmo sentido, porém para ele, o Estado teve 

sim um papel determinante. Assim é que para Coutinho (1989), utilizando os conceitos 

gramscianos que “sublinha[m] fortemente o momento superestrutural” (1989, p. 122), no 

Brasil o Estado é e sempre foi o principal ator. Para ele foi o governo Vargas, descrito na 

época como o “Grande Estadista” (AZEVEDO AMARAL, 1940), que em uma “revolução 

pelo alto”, administrou o processo de transição a partir de 1937, apesar do antigo escol não ter 

sido completamente alijado do poder, posição que Vianna (2004, p. 48) também endossa. 

 De acordo com Boito Jr. (2005) o mecanismo básico deste processo seria o “estatismo 

reformista e pequeno-burguês” encarnado no que ficou conhecido como o “populismo”, que 

tinha em vista suprir “a expectativa de que o Estado intervenha, do alto, para defender os 

interesses dos pequenos burgueses e os trabalhadores de classe média” (BOITO Jr., 2005, p. 

25). Apesar de ser destacável a diversidade do que se chama de classes médias (SAES, 1997, 

p. 533-601) e das Forças Armadas não terem participado diretamente do processo de 

industrialização (TRONCA, 1997, p. 403-430), teria sido a burocracia de Estado competente 

em traduzir tais aspirações e, assim, passa a dirigir politicamente o processo de transição 

(SAES, 2001, p. 122). 
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 A este respeito, Diniz (1999 e 2007) destaca que durante o Estado Novo a estrutura de 

poder centralizada e forte correspondia a relações complexas com diferentes classes, 

viabilizado pela ampla aplicação dos princípios da racionalização (ANTONACCI, 1993, p. 

226). Estas relações ocorriam mediante mecanismos políticos controlados, que tinham como 

objetivo a regulação dos interesses locais através dos conselhos técnicos. A amplitude da 

participação destes conselhos correspondia ao prestígio que determinados setores desfrutavam 

junto ao Estado (DINIZ, 2007, 96-145). Para a consecução destes mecanismos foi necessário 

relativizar o poder das oligarquias regionais junto ao Estado central. Assim, foram criadas as 

Interventorias Estaduais, que buscaram submeter os estados ao controle direto do Executivo 

Federal. Isto implicou na expansão da capacidade decisória do poder central, deslocando para 

o Governo Federal as decisões estratégicas de desenvolvimento econômico e social. Meios 

tecnicamente eficientes foram convocados para esta tarefa, aperfeiçoando e diversificando as 

formas de intervenção do Estado nas mais variadas esferas da vida social e política. Isto 

permitiu pela primeira vez a construção de um projeto nacional por cima das disputas entre as 

elites locais. Esta situação faz notar como os conselhos técnicos se transformaram em peças 

básicas (DINIZ, 1999, p. 27) de uma nova engenharia institucional, onde se criou uma nova 

forma de desenvolver e implementar políticas públicas, retirando-as da esfera político-

partidária e isolando-a em instâncias da alta burocracia governamental. Os pensadores do 

corporativismo forneceram o quadro teórico de legitimação do novo modelo, ao darem ênfase 

ao papel integrador e forte do Estado (SOUZA, 1999), destacando para este fim a supremacia 

da técnica em relação à política. Premissas estas próprias de autores como Francisco Campos 

(1940) e mais notavelmente de Oliveira Viana (1974). Neste momento, as críticas dos 

corporativistas farão uma importante diferenciação: distinguirão a crítica do capitalismo como 

um todo da crítica de aspectos do capitalismo, focando seu arsenal sobre o liberalismo e a 

forma política dos liberais. 

Neste mesmo momento, o projeto dominante entre os industriais apresentava a fábrica 

como modelo para a sociedade. Imbuídos do desejo do discurso cívico de criar uma elite 

nacional moderna, foi gestada a associação entre a burguesia industrial e um corpo de 

gerentes tecnicamente competentes, que se apoiará nos técnicos por conta de sua competência 

e sua posição estratégica no campo da produção (WEINSTEIN, 2000, p. 40). Segundo 

Antonacci: 

 
 
Diante das tentativas patronais de fazer prevalecer seus interesses, nas relações 
sociais de trabalho, e às variadas formas de produção nos seus parâmetros e segundo 
suas condições físicas, psíquicas e culturais em torno do trabalho por ofício, setores 



9 

 

da burguesia industrial projetaram a administração científica na sociedade paulista 
(1993, p. 53). 
 
 

Assim, na busca de aumentarem seu poder frente à resistência dos trabalhadores, 

procederão à tentativa de minar a autonomia operária sobre os processos produtivos, cujo 

núcleo de atuação incidirá sobre o poder de decisão acerca dos processos laborais e do 

mercado de trabalho. Nesta busca, iniciarão testes de novos métodos de organização do 

trabalho, procurando na preparação psicológica um fundamento para a conformação do 

trabalhador ideal. A partir disto, grupos técnicos desenvolverão estudos e experiências sobre a 

higiene mental e do trabalho, psicofisologia industrial, psicologia educacional e instrução 

profissional para adaptação do fator humano ao trabalho. E a própria nomenclatura é 

inequívoca, ao tratar o humano enquanto mais um fator entre os vários da produção. Sob esta 

mesma ótica serão desenvolvidos os projetos educacionais de formação da força de trabalho, 

onde estas propostas significaram um meio de diminuir a autonomia do trabalhador e 

centralizar o conhecimento sobre a produção industrial “[...] nos técnicos de classe média e 

engenheiros.” (WEINSTEIN, 2000, p. 49). Neste ponto é bastante instrutiva a citação de 

Edmond Landaner, grafada em letras garrafais na edição nº 87 da Revista do IDORT (de 

março de 1937): “Só a organização scientifica [sic] do trabalho poderá pôr [sic] fim á [sic] 

pobreza e á [sic] lucta [sic] de classes” [grifo nosso]. Esta frase é bastante instrutiva, porque 

através de sua estrutura é possível explicitar três dimensões em torno da problemática dos 

gestores em geral (e do IDORT em específico). Uma dimensão, afirmativa de si, diz respeito 

às práticas do próprio instituto, em sua busca pela disseminação da Organização Científica. 

Outras duas dizem respeito às dimensões conflitivas em que suas práticas pretendem incidir.  

 Assim, a pobreza teria solução quando a organização científica fosse expandida ao 

ponto de culminar em um sistema econômico onde a planificação levaria a que o aumento de 

produtividade incidisse no aumento do volume de produção. Desta maneira, abriria-se a 

possibilidade de elevação do padrão de vida na comunidade com o intuito de eliminação da 

pobreza. Por outro lado, esperava-se com este aumento no nível de renda que também fosse 

possível dar fim à luta de classes, na medida em que os anseios dos trabalhadores por 

melhores condições de vida e trabalho fossem satisfeitos. Pela aplicação sistemática da 

organização científica no trabalho também seria possível criar um ambiente laboral mais 

ameno através do uso racional das energias do trabalhador, cuja finalidade incidiria sobre a 

desarticulação da resistência operária ao trabalho. Sendo esta última um dos principais fatores 

de perda de rendimento no interior dos processos produtivos, de consequências especialmente 
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caras aos capitalistas. Simonsen (1944) foi um dileto defensor destas propostas de conversão 

de mais-valia absoluta em mais-valia relativa3, entendendo a racionalização como uma 

“doutrina social” (MAZA, 2004, p. 199), que tinha no corporativismo4 o quadro ideológico 

inspirador.  

Considerando tais pontos, é forçoso perceber que o processo de industrialização no 

Brasil esteve imbricado à existência de técnicos especializados, cujo saber foi indispensável à 

construção de uma nova engenharia institucional com vistas à dominação de classe. Porém, 

percebe-se que na historiografia estes técnicos ora são consideramos egressos de classe média, 

- incompatível com uma definição de classe social que procura desvendar a posição dos 

agentes a partir da posição no processo produtivo, já que esta conceituação se fundamenta 

sobre o nível de renda, ofuscando uma definição propriamente marxista -, ora são 

considerados enquanto expressão ideológica da burguesia industrial.   

Acerca da função intelectual expressa através dos conhecimentos técnicos, João 

Bernardo esclarece a posição ocupada por estes agentes:  

 
 
Perdeu a validade o mito do intelectual na torre de marfim, da ciência pairando 
acima da sociedade, e a elaboração científica apresenta-se agora como o que é: uma 
das funções do capital. Assim, neste processo de desenvolvimento da produtividade, 
o sistema tecnológico, ao mesmo tempo que assimila cada vez mais a força de 
trabalho e a sujeita mais drasticamente aos condicionalismos da exploração, integra 
também absolutamente a elite científica e demais intelectuais entre os capitalistas. 
(BERNARDO, 2009, 98). 
 
 

Assim é que para Bernardo (2009), a formação da economia capitalista implica em um 

sistema onde se desenvolve uma integração hierarquizada dos processos produtivos, que por 

conta da importância estratégica dos produtivos de algumas linhas de produção teriam 

implicações mais vastas sobre o todo produtivo do que os processos de outras. Assim, 

considerando também a superestrutura política que corresponderia a cada uma destas 

instâncias, se distinguiriam de acordo com a função no interior do grupo social dos 

capitalistas a particularização e a sua integração. Em contiguidade com cada um dessas 

perspectivas se formariam respetivamente a classe burguesa e a classe dos gestores.  

 
 

                                                           
3
 Os conceitos de mais-valia absoluta e mais-valia relativa podem ser vistos nos capítulos V ao XVI no clássico 

MARX, K. O capital: crítica da economia política: livro I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
Também existe esta discussão em importante revisão BERNARDO, J. Economia dos conflitos sociais. São 
Paulo: Expressão Popular, 2009. Capítulo II. 
4 A respeito do corporativismo em Simonsen, vale a leitura das obras de MAZA (2002 e 2004) e LOVE (1998). 
Sobre o corporativismo em si, a leitura de teóricos como Oliveira Viana, Alvares de Azevedo e Francisco 
Campos, através dos comentários de MEDEIROS (1978), SOUZA (1998) entre outros. 
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Defino a burguesia em função do funcionamento de cada unidade econômica 
enquanto unidade particularizada. Defino os gestores em função do funcionamento 
das unidades econômicas enquanto unidades em relação com o processo global 
(BERNARDO, 2009, p. 269). 
 
 

Por serem classes capitalistas, ambas se caracterizam pela comum oposição à força de 

trabalho. Porém, a classe burguesa e a classe dos gestores se diferenciam, entre outros 

aspectos, pelas funções que desempenham no modo de produção e consequentemente pelas 

superestruturas jurídicas e ideológicas que lhes são próprias. (BERNARDO, 2009, p. 269). 

Partindo destas considerações, pode-se perceber que, embora Roberto Mange possa ser 

qualificado enquanto intelectual ligado à ciência, importa aqui perceber a sua prática de 

dominação apoiadas no conhecimento tecnocientífico extrapola esta noção. Desta forma, 

verificar suas concepções acerca da psicotécnica e sua irradiação podem iluminar também o 

modo pelo qual se deram as transformações nas relações de poder externas e internas ao 

Estado. 

 

4. Roberto Mange e os Gestores 

 

Mange ficou conhecido como educador imbuído de uma missão “didáticopedagógica” 

(ZANETTI, 2007, p. 31), tendo atuado desde os idos de 1924 com a formação profissional no 

Curso de Mecânica Prática no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, passando pela atuação 

na Estrada de Ferro Sorocabana (1930), onde aplicou métodos psicotécnicos de seleção e 

orientação profissional, que posteriormente foram aplicados tanto no CFESP (1934) e quanto 

no SENAI (1942). Porém, parece equivocado supor que este ramo do conhecimento não teria 

relação direta com o taylorismo, como afirma Zanetti (2001, p. 111). Segundo Hugo 

Münsterberg (1911) – a quem Mange destaca como tendo sido o primeiro a elaborar um curso 

do assunto em Berlin em 1911 (MANGE, 1934) - a psicotécnica seria a ciência da aplicação 

prática da psicologia aos problemas culturais. Por cultura, Münsterberg entendia todo e 

qualquer problema da atividade humana com fim prático. Assim, enfatiza que psicotécnica 

teria na administração científica de Taylor a disciplina percursora quanto à padronização dos 

métodos de trabalho - seu aspecto central (MÜNSTERBER, 2005, p. 16-18). 

 
 
Psychotechnica [sic] é a applicação [sic] da Psychologia [sic] à techinica [sic] do 
trabalho, entendendo-se como tal não só industrias [sic], do comercio ou da 
agricultura, mas sim o trabalho do homem em qualquer atividade (MANGE, 1934). 
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Com a finalidade de distanciar mais o taylorismo e a psicotécnica, Zanetti procura 

fender radicalmente o taylorismo da administração científica do trabalho, algo que parece 

inoportuno, tendo em vista que Taylor é amplamente conhecido como percursos da 

administração científica do trabalho 5. Tanto a psicotécnica, quanto a administração científica, 

antes de se tratarem de esferas conflitivas, atuam em complementaridade, tendo em vista que 

o objetivo da psicotécnica é tratar melhor alguns pontos negligenciados pelo taylorismo, no 

que concerne a adaptação do indivíduo ao trabalho. Discorrendo sobre este ponto, Mange 

alerta sobre as condições de aplicação dos métodos psicotécnicos: 

 
 
A psychotechinica [sic] [...] só é applicável com vantagens numa organização de 
trabalho que obedeça à systematisação [sic] racional, onde haja methodos [sic] e 
processos estabelecidos e praticados. Não é a Psychotechinica [sic] que viria salvar 
da ruina um empreendimento desorganisado. Ahi [sic] a therapeytica [sic] seria 
outra: applicar, [sic] preliminarmente, princípios de racionalização e de organisação 
scientifica [sic] do trabalho (MANGE, 1934 – grifos nossos). 
 
 

  Neste sentido, no interior do processo produtivo, o método psicotécnico consistiria em 

verificação quais as implicações psicológicas dos métodos de trabalho, transformando-os de 

forma a atingirem um optimum psicoenergético, isto é, o maior rendimento com o menor 

esforço do trabalhador (MANGE, 1934). A isto chamava de Psicotécnica Objetiva ou 

Tecnopsicologia. Inversamente diziam - tanto Mange quanto Münsterberg - que o principal 

objetivo da seleção e orientação profissional era encontrar o homem certo para a função certa 

(MÜSTERBERG, 2005, p. 12). Ou seja, encontrar o trabalhador mais capacitado 

psicofisicamente para determinada função e a partir daí oferecer-lhe uma formação condizente 

com a melhor maneira de consumar a exploração do fator humano.  Este outro aspecto 

chamava de Psicotécnica Subjetiva ou simplesmente Psicotécnica. Quando utilizava 

Psicotécnica Subjetiva seus resultados passavam a funcionavam de forma a integrar vários 

ramos produtivos, na medida em que padronizavam o trabalhador por meio da uniformização 

da formação oferecida pelos seus métodos, ou da seleção prévia do trabalhador mais adaptado 

a determinada função. Deste modo, podemos classificar tais instituições enquanto CGP 

(Condições Gerais de Produção), mais especificamente sob o epíteto de Condição Geral de 

Produção e Reprodução da Força de Trabalho. Igualmente integradoras eram as instituições 
                                                           
5
 Scientific Management, Organização Racional do Trabalho, Racionalização, Administração Científica, Gestão 

Científica, são todos termos que estão inscritos no campo de estudos que tiveram em Frederick W. Taylor (1856-
1915) seu percursor. Por ser o responsável pela demarcação inicial do espaço de atuação desta prática, muitas 
vezes diferentes sistemas de gestão são classificados sob epíteto do Taylorismo. Embora existam claras 
distinções entre vários sistemas de racionalização do trabalho, também parece equivocado não constatar grandes 
aproximações entre o taylorismo e outros métodos de racionalização. Para maiores detalhes acerca do 
taylorismo, ver (GABOR, 2001). Para outros métodos administrativos ver (TRAGTEMBERG, 2005). 
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onde aplicava a Tecnopsicologia, mais próxima do taylorismo, que atuavam de modo a criar 

os mecanismos necessários para a exploração do trabalhador, requalificando o ambiente e os 

processos de trabalho, se enquadrando sob a definição de Condição Geral de Realização 

Social da Exploração (BERNARDO, 2009, p. 213-214). 

 A situação social onde se sustêm o sucesso da psicotécnica era o de pressão por parte 

dos trabalhadores, o que inviabilizava a redução salarial como forma de aumentar os 

rendimentos patronais, cumprindo assim tonar o trabalho mais rentável por outros meios 

(WEINSTEIN, 2000, p. 92). Percebe-se assim que o principal aspecto que caracteriza a 

trajetória de Mange é ser um gestor preocupado com um aspecto nevrálgico das relações de 

exploração capitalistas, o que Marx (2006, p. 235-246) classificava enquanto capital variável.  

Foi assim que se especializou sobre o desenvolvimento das relações de trabalho, readaptando 

o meio de acordo com estas capacidades, selecionando ou reconfigurando as capacidades do 

trabalhador de acordo com a função a ser desempenhada.  

No que concerne à política estatal, a estrutura de poder centralizada e forte 

correspondeu por parte do Estado Novo (1937-1945) a relações complexas com diferentes 

classes. Estas relações ocorriam mediante mecanismos políticos controlados, que tinham 

como objetivo a regulação de interesses locais através da criação de conselhos técnicos 

(DINIZ, 2007, 96-145). Para a consecução destes mecanismos, foram criadas as 

Interventorias Estaduais, relativizando o poder das oligarquias regionais ao submeter os 

estados ao controle direto do executivo federal. Complementarmente, expandiu-se a 

capacidade decisória do poder central, ao deslocarem-se para o governo federal as decisões 

estratégicas de desenvolvimento econômico e social através dos conselhos federais. Todas 

estas transformações possibilitaram a instituição de um projeto nacional por cima das disputas 

entre as elites locais. 

 Do ponto da operacionalização da máquina estatal com estas metas, foi necessária a 

normalização e a racionalização das práticas administrativas. Assim, assiste-se à criação do 

DASP (Departamento de Administração do Serviço Público) em 1938. O DASP foi 

responsável pela inserção dos critérios de mérito e competência na seleção de funcionários 

para o governo federal. Em 1939 criou o Estatuto dos Funcionários Públicos, cujo intuito era 

promover a justiça e a democracia nas repartições, rompendo com as práticas de indicação 

herdeiras dos costumes oligárquicos. Contudo, a criação deste novo padrão administrativo 

também não se deu sem conflitos, continuando a existir práticas clientelistas, muito embora 

um novo modelo tivesse se imposto como norma. Deste modo, o programa de Seleção e 

Aperfeiçoamento mantido pelo DASP visava a contratação de pessoal mais preparado para as 
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funções. É o momento da institucionalização do mérito na administração pública. Porém, a 

formação deste arsenal técnico-administrativo no Estado Novo deve ser remetido aos 

conflitos de classes na sociedade paulista e sua importante contra-ofensiva patronal, com a 

organização do IDORT em 1931. E eis que novamente nos deparamos com Roberto Mange.  

 O DASP foi criado em 1938, três anos após o início da RAGE (Reorganização 

Administrativa do Governo do Estado), projeto desenvolvido e parcialmente executado pelo 

IDORT junto à administração paulista (Relatório Anual da Diretoria do IDORT, 1934, p. 2) e 

imediatamente se tornou sócio coletivo de 1ª Categoria do IDORT (Relatório Anual da 

Diretoria do IDORT, 1939, p. 9). No primeiro momento a RAGE ficou a cargo da 1ª Divisão 

do IDORT, analisando e propondo mudanças na alta administração do Estado de São Paulo. 

Posteriormente, a partir de 1936, foram convocados os serviços da 2ª Divisão do IDORT, 

encabeçada por Mange, com o intuito de analisar a execução de processos operacionais, tais 

como os de secretaria, arquivamento, atendimento ao público interno e externo, etc., além de 

estudos e propostas de procedimentos para seleção e treinamento dos servidores públicos 

(Relatório Anual da Diretoria do IDORT, 1936, p. 8). Assim, a RAGE propôs uma nova 

arquitetura institucional para o governo de São Paulo, estruturada na separação entre os 

trabalhos administrativos e os trabalhos técnicos, bem como na criação de um departamento 

de controle, cuja função era a de fornecer aos agentes de direção informações com a 

finalidade de orientar governador e secretários em suas deliberações. Criaram um controle de 

fluxo de informações de gerência e promoveram a racionalização das secretarias do governo 

estadual, diminuindo o número de pastas e uniformizando as funções meramente 

administrativas destas repartições.  

 
 
[...] [A] RAGE contou também com os serviços da Segunda Divisão, nos quais 
corresponderam ao estudo de tempos e movimentos dos serviços de protocolo e do 
tipo de mobiliário e materiais utilizados nesta função. Além disso, a Segunda 
Divisão realizou no [sic] RAGE o primeiro processo racional de seleção de pessoal 
para um órgão público no país (FERREIRA, 2008, p. 181-182). 
 
 

Por sua vez, os processos administrativos adotados pelo DASP seriam herança do 

DSP-SP (Departamento do Serviço Público do Estado de São Paulo), órgão vinculado ao 

poder executivo paulista criado pelo IDORT durante a RAGE. Por sua vez, o DSP-SP adotava 

os procedimentos de recrutamento, seleção e orientação idênticos aos que foram 

desenvolvidos por Mange e sua equipe para o CFESP. Os concursos públicos e programas de 

capacitação do DASP demarcam o início da utilização da psicotécnica na condução da gestão 

do funcionalismo público federal e foi a partir deste órgão que ocorreu a propagação do 
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trabalho de Roberto Mange para outras instituições e níveis do poder público, como, por 

exemplo, com a posterior criação, a partir de 1939, dos Departamentos Administrativos 

Estaduais, ordinariamente conhecidos como ‘daspinhos’ (FERREIRA, 2008, p. 202). Porém, 

a influência do DASP pelo IDORT não se deu apenas de forma indireta, e no relatório da 

diretoria do IDORT em 1939 há notícia da associação do DASP ao IDORT em meados de 

1938 em uma das categorias mais importantes, que é o de sócio coletivo de 1ª categoria 

(IDORT, 1939, p.8). Além disso, Lourenço Filho6 se responsabilizou pela Divisão de 

Aperfeiçoamento e Seleção do DASP. Ainda do ponto de vista da ciência administrativa, a 

competência central no processo de racionalização do funcionalismo público atribuído ao 

DASP é idêntico ao atribuído à RAGE, cuja função era a de determinar, sob os marcos da 

eficiência econômica, as modificações a serem efetuadas no serviço público (FERREIRA, 

2008, p. 203). Estas ligações ainda são reiteradas pelo fato do DASP acabar utilizando a 

mesma estratégia para a divulgação da racionalização utilizada pelo IDORT, com a criação de 

uma revista especializada.  

Por fim, espera-se ter elucidado um pouco de como os gestores construíram um espaço 

político alternativo ao do velho liberalismo burguês, ao pavimentarem novas diretrizes que 

submeteram aos seus critérios políticos tanto o espaço da produção quando do próprio 

aparelho político. Neste sentido, percebe-se a importância de Roberto Mange enquanto grande 

idealizador dos parâmetros de atuação do funcionalismo público, bem como do ensino 

industrial, cuja atuação foi mediada por sua inserção junto à diretoria técnica da 2ª Divisão do 

IDORT. 
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