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RESUMO 

 

Este trabalho situa no campo da história da educação profissional e tem como 
objetivo compreender e analisar as concepções de Educação para o trabalho que 
norteavam as práticas na organização do Ensino Industrial do IDORT, a partir do 
exame de sua revista, no período de 1950 a 1956. Para realização desta pesquisa, 
tomamos como fontes a revista IDORT publicadas de 1950 a 1956, 
operacionalizadas através da análise documental e do entendimento da imprensa 
como fonte. Com relação à Instituição, compreendemos o IDORT a partir das 
análises de Justino Magalhães sobre instituição e de educação profissional e 
trabalho-educação para Maria Ciavatta (2019) e Dermeval Saviani (2007). Pensado 
e criado no início da década de 1930, o Instituto tinha como intencionalidade a 
organização de um sistema educacional que formasse a classe trabalhadora em 
uma perspectiva tecnicista, fundamentada no pensamento taylorista. Seu principal 
objetivo era promover o progresso e o desenvolvimento industrial do Brasil. Já a sua 
revista foi criada para circular as informações pertinentes ao IDORT, as quais 
refletem o momento histórico e político da época, assim como respaldam as 
concepções educacionais alinhadas ao modelo econômico vigente. De tal forma, 
podemos perceber a atuação de um grupo de intelectuais filiados ao IDORT, 
pensando a educação para o trabalho em seu espaço-tempo e divulgando essas 
ideias em um periódico, com vistas à aplicação de um modelo educacional 
específico no corpo social. 
 

Palavras-chave: Revista do IDORT. Trabalho e Educação. Educação Profissional. 
Formação Profissional. 
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ABSTRACT 

 
 
This work is in the field of the history of professional education and aims to 
understand and analyze the conceptions of Education for Work that guided the 
practices in the organization of Industrial Education of IDORT, from the examination 
of its magazine, in the period from 1950 to 1956. In order to carry out this research, 
we have taken the IDORT magazine published from 1950 to 1956 as sources, 
operated through documentary analysis and the understanding of the press as a 
source. With regard to the Institution, we understand IDORT from the analyses of 
Justino Magalhães on Institution and Professional Education and Work-Education for 
Maria Ciavatta (2019) and Dermeval Saviani (2007). Thought and created at the 
beginning of the 1930s, the Institute had as its intention the organization of an 
educational system that would form the working class in a technical it perspective, 
based on Taylorist thought. Its main objective was to promote the progress and 
industrial development of Brazil. Its journal was created to circulate information 
pertinent to IDORT, which reflects the historical and political moment of the time, as 
well as the educational conceptions aligned to the current economic model. In this 
way, we can perceive the performance of a group of intellectuals affiliated to IDORT, 
thinking about education for work in their space-time and disseminating these ideas 
in a journal, with a view to applying a specific educational model in the social body. 
 
Keywords: Magazine of IDORT. Work and education. Professional education. 
Professional qualification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), fundado em 23 de 

junho de 1931, foi um projeto da burguesia brasileira, financiado pelo Estado, para 

organização e sistematização na capacitação da classe trabalhadora brasileira. 

Pensado e criado no início da década de 1930 na cidade de São Paulo, local de 

referência para todo o país, a constituição do instituto teve como intenção a 

organização de um sistema educacional que formasse a classe trabalhadora para o 

trabalho tecnicista, fundamentado a partir dos princípios e técnicas tayloristas de 

racionalização do trabalho e da gerência sistemática, com o objetivo de promover o 

progresso e desenvolvimento do Brasil.  

Isto é, o IDORT foi “uma Instituição Educacional Profissional de grande 

relevância para a disseminação do projeto da burguesia industrial para o país”. 

(BATISTA, 2018). Dessa forma, este trabalho busca compreender e analisar as 

concepções de Educação para o trabalho que norteavam as práticas na organização 

do Ensino Industrial do IDORT, a partir do exame de sua revista, no período de 1950 

a 1956, período de grande relevância para a consolidação da economia industrial no 

país.  

 O período de abrangência escolhido para a análise documental foi o 

correspondente aos anos de 1950 a 1956. Esse recorte histórico abrange o período 

em que o IDORT consegue de fato introduzir e estabelecer práticas do Management 

no Brasil e ser incorporado à realidade empresarial do país, bem como, nesse 

momento, é possível encontrar uma maior presença de indústrias estrangeiras em 

terras brasileiras, reforçando ainda mais a disseminação da mentalidade gerencial 

profissional. Nesse sentido, entendemos ser esse o momento decisivo para a 

instalação de organizações fabris de grande porte e, consequentemente, quando 

surge a necessidade do estabelecimento do modelo voltado para a racionalização 

das práticas gerenciais. 

Para tanto, a revista IDORT foi criada a fim de circular as informações 

vigentes ao instituto. Em suas páginas podemos observar reflexos do momento 

histórico e político vivenciado, assim como, das concepções vigentes que compõem 

o modelo econômico capitalista.  
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Um viés importante de ação do IDORT foi a promoção de jornadas e 
campanhas. Anualmente o órgão se envolvia em campanhas 
educativas, promovendo seminários voltados a temas específicos, 
através dos quais difundia noções imbuídas no chamado ‘espírito de 
organização científica’.  (CORREIA; ALMEIDA, 2013, p. 37, grifo do 
autor). 
 

 Preocupado com os aspectos organizacionais e de formação profissional, no 

âmbito privado, o estatuto do IDORT foi elaborado com referência a Taylor Society1, 

vindo dos Estados Unidos, com o intuito de propagar no Brasil o processo 

racionalista de trabalho, a partir das ideias do Taylorismo2 do precursor Frederick W. 

Taylor (1856-1915). Sendo assim, 

 

Em um contexto de difusão do taylorismo, um novo diagnóstico 
surgiu, apontando a organização como um problema central. 
Segundo afirmou Armando de Salles Oliveira, ‘o problema do Brasil é 
um problema de organização e a organização se faz, na maioria dos 
casos, sem a exigência de novos recursos financeiros’ (SILVA, 1980, 
p. 74, grifo do autor). 
 

 Nessa perspectiva, a partir do manuseio de novos instrumentos e aquisição 

de técnicas de gestão nas diferentes atividades situadas na esfera da produção, 

administração e organização do trabalho, a intenção dos organizadores do Instituto, 

com base nas doutrinas do Management3, movimento fortemente disseminado no 

 
1 A organização de maior disseminação do taylorismo, nos Estados Unidos, foi a Taylor 
Society; fundada em 1912 por dois graduados em uma escola de negócios juntamente com 
outros engenheiros próximos a Taylor. Esta sociedade teve grande impacto na promoção do 
taylorismo até meados do século XX; uma das suas maiores contribuições foi a de ter sido o 
centro para a constituição de importante rede de engenheiros, homens de negócio e 
cientistas sociais interessados no Management. Esta rede se formou especialmente a partir 
do debate estabelecido no boletim da Taylor Society. Além de servir como um veículo para a 
disseminação das ideias de Taylor e seus proponentes, uma importante característica do 
boletim da Taylor Society era estimular a discussão sobre os casos concretos de aplicação 
dos princípios do Scientific Management, bem como os avanços obtidos com os 
desdobramentos deste sistema. 
2 O Taylorismo é o modelo de administração desenvolvido pelo engenheiro norte-americano 
Frederick Taylor (1856-1915), considerado o pai da administração científica e um dos 
primeiros sistematizadores da disciplina científica da administração de empresas. Este 
modeloé um sistema de gestão do trabalho baseado em diversas técnicas para o 
aproveitamento ótimo da mão de obra contratada. Foi desenvolvido no início do século XIX, 
a partir de estudos sobre os movimentos do homem e da máquina nos processos produtivos 
fabris, enfatizando a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais se busca extrair 
o melhor rendimento de cada funcionário. 
3 O Management foi um movimento doutrinário de administração sistemática de princípios 
gerais da organização e da gestão das unidades fabris, emergido no início do século XX nos 
Estados Unidos e em países já industrializados da Europa. Este movimento propõe um 
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Estados Unidos e na Europa, se deu a fim de alterar as mentalidades dos 

trabalhadores e do empregador, otimizando o modo de produtividade a bem mais 

rápido, eficiente e que excluísse os riscos e gastos possíveis, para assim, 

maximizar, em suma, os lucros; no Brasil, o agrupamento dessas ações foi 

denominado Organização Racional do Trabalho. 

 

Em 1929, tal movimento resultou na criação de um Instituto de 
Organização Científica do Trabalho no plano de ação da Associação 
Comercial e na constituição de uma comissão para pensar o formato 
desse órgão. A Comissão foi formada por Geraldo de Paula Souza, 
Monteiro Camargo, Lourenço Filho e Roberto Mange. A referida 
comissão “definiu os objetivos desta iniciativa a partir das 
possibilidades oferecidas pela psicotécnica às atividades produtoras 
o sentido de retirar do ‘fator humano’ o máximo proveito com o 
mínimo de resistência” (ANTONACCI, 1987, p. 74, grifo do autor). 

 

Foi, portanto, com base nesses preceitos que se desencadeou o fomento do 

Instituto, se tornando sinônimo de referência de capacitação para o trabalho na 

cidade de São Paulo, o qual, serviu como modelo para o ensino em outras 

localidades do país. De tal modo que, este espaço não se configurava apenas como 

um prédio educacional, mas como uma representação do ideal de educação para o 

trabalho, um lugar de sociabilidades e por onde passaram diversos intelectuais do 

período. Era, deste modo, uma instituição de carne e pedra em seu sentido mais 

amplo. (MAGALHÃES, 2004). 

Levando em consideração o supramencionado, o objeto desta pesquisa se 

deu a partir das concepções de trabalho e educação na revista IDORT (1950-1956), 

em que, a questão orientadora é concebida sobre quais concepções de educação 

para o trabalho norteavam as práticas na organização do Ensino Industrial do 

IDORT, a partir do exame de sua revista, no período de 1950 a 1956, consolidando 

o movimento de Organização Racional do Trabalho, através de um grupo de 

intelectuais e profissionais defensores da modernização da atividade industrial no 

Brasil. 

Este trabalho se configurou a partir da construção de um catálogo com a 

caracterização dos periódicos da Revista do IDORT no período dos anos de 1950-

1956 atendendo a uma demanda da Iniciação Científica financiado pela CAPES, a 

 
modelo de gestão baseado em hierarquias, sob comando e controle, em relações verticais, 
no qual, os trabalhadores eram vistos tão somente como executores de tarefas e os 
gerentes como controladores da linha de produção. 
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qual, participo como bolsista PIBIC UFRN, no projeto História do ensino profissional 

no Rio Grande do Norte (1908-1957), orientado pela Professora Dra. Olívia Morais 

de Medeiros Neta do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação 

(DEFPE), pertencente ao Centro de Educação da UFRN. 

A partir disso, em conversa com a orientadora, pensamos em estender o 

trabalho de construção do catálogo para o projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), a fim de compreender, a partir dos periódicos, as concepções 

educacionais inerentes ao processo de Industrialização do Brasil, bem como 

compreender sobre o impacto dessas concepções na consolidação da Educação 

Profissional no Brasil. 

Desde então, foi percebido a relevância em aprofundar os estudos sobre as 

concepções de educação para o trabalho, agora não mais com base na análise tão 

somente dos periódicos da revista, mas incluindo o IDORT como todo. Diantedeste  

contexto, o presente  artigo  analisa as concepções de Educação para o trabalho 

que norteavam as práticas na organização do Ensino Industrial do IDORT, a partir 

do exame de sua revista, no período de 1950 a 1956. 

Nestes termos, esse estudo está inserido no campo de história da educação 

profissional. Os entendimentos de Maria Ciavatta (2019) e Dermeval Saviani (2007) 

sobre educação profissional e trabalho-educação são aportes à esta pesquisa, bem 

como as contribuições teóricas de Justino Magalhães sobre as quais ampliam a 

visão que se possa ter do espaço institucional, o qual, perpassa a tessitura de 

relações e a construção de sentidos, indo além da circunscrição material de um 

prédio. E, em consonância, Sirinelli (2003) e Gontijo (2005), atentamos a noção de 

intelectuais e suas sociabilidades. 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Considerando que os periódicos pesquisados da revista IDORT entre os anos 

de 1950 e 1956, eram compostos por um número limitado de documentos e 

informações, esta pesquisa foi construída buscando dialogar com a literatura de 

teóricos conceituados no campo da pesquisa da história da educação profissional, 

no sentido de contextualizar os eventos e outros aspectos apontados como 

relevantes para retratar a trajetória de fomentação do IDORT e de sua revista, por 
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meio de ações de capacitação da classe trabalhadora para o desenvolvimento da 

industrialização no Brasil.  

Entre o aporte teórico mais consultados, destacamos Maria Ciavatta (2019) e 

Dermeval Saviani (2007) como referência ao campo da Educação profissional e 

trabalho-educação; Zicman (1985) compreendendo a imprensa como fonte de 

pesquisa; Arostegui (2006) abarcando a análise documental;Justino Magalhães 

(2004) concebendo a instituição IDORT com vistas ao espaço institucional para além 

estrutura material de um prédio; E Sirinelli (2003) e Gontijo (2005) com o 

entendimento à noção de intelectuais e sua rede de sociabilidade. 

Como referenciado, a abordagem deste estudo se deu segundo uma análise 

documental, conforme a concepção de Julio Aróstegui (2006) que a define como 

“conjunto de princípios e de operações técnicas que permitem estabelecer a 

fiabilidade e adequação de certo tipo de informações para o estudo e explicação de 

um determinado tipo histórico.” Aróstegui (2006) ainda ressalta que: 

 

O historiador ‘escreve’ a História, mas deve também teorizar sobre 
ela, quer dizer, refletir e descobrir fundamentos gerais a respeito da 
natureza do histórico e, além disso, sobre o alcance explicativo de 
seu próprio trabalho. Sem teoria não há avanço do conhecimento. 
(ARÓSTEGUI, 2006, p. 24, grifo do autor). 
 

Desta maneira, se constituiu como fonte de investigação deste trabalho, 

exemplares da Revista do IDORT, especificamente o dos períodos de 1950 a 1956, 

disponíveis na Biblioteca Nacional do Brasil, as quais, analisamos as concepções de 

educação para o trabalho contidas em seus discursos.  

Por tal, construiremos, este trabalho, a partir do tratamento da Imprensa 

como fonte de pesquisa, com base no método de análise do conteúdo da imprensa, 

de acordo com as ponderações de Zicman (1985), utilizando, ainda,como indicador 

de análise o campo de estudo discutido pelo autor: Estudo da tendência de um 

jornal (ou uma série de artigos de um mesmo jornal): estudo baseado na consulta de 

artigos no interior de um determinado jornal – análise “intrajornal”. 

De acordo com Zicman (1985, p. 91), a imprensa como um todo constitui uma 

realidade específica com formas próprias, no qual, a informação é fornecida aos 

leitores através de uma escrita própria - a escrita dos artigos, manchetes,títulos, etc- 

chamado de “escrita de imprensa”.De tal modo que, 
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Na imprensa a apresentação de notícias não é uma mera repetição 
de ocorrências e registros, mas antes uma causa direta dos 
acontecimentos, onde as informações não são dadas ao azar mas 
ao contrário denotam as atitudes próprias de cada veículo de 
informação todo jornal organiza os acontecimentos e informações 
segundo o seu próprio ‘filtro’. (ZICMAN,1985, p. 90, grifo do autor). 
 

Em consonância, para Zicman, é preciso ponderar no estudo da imprensa 

três campos: o “atrás”, “dentro” e “em frente” do jornal. 

 

O ‘atrás’ do jornal é tudo aquilo que contribui à sua realização e 
intervém no seu controle: sociedade proprietária imprensa editora e 
corpo de redatores e jornalistas.Por ‘dentro’ do jornal entende-se as 
características formais da publicação, o estilo de apresentação das 
matérias e notícias, o quadro redacional (distribuição dos artigos 
pelas várias colunas e seções do jornal), a publicidade, a parte 
redacional (principais colunas e seções) e as principais tendências 
da publicação.Finalmente o ‘em frente’ do jornal diz respeito à 
audiência da publicação ou ainda seu público-leitor alvo.Estes três 
Campos definem dois grandes momentos de análise: 
a)Caracterização geral do(s) jornai(s) consultado(s);b)Análise de 
conteúdo do discurso de imprensa. (ZICMAN,1985, p.92, grifo do 
autor). 
 

Assim, o método da análise de conteúdo da imprensa representa, segundo 

Zicman (1985, p. 94) um “conjunto de técnicas e instrumentos metodológicos 

capazes de efetuar a exploração objetiva de dados informacionais entre "discursos”, 

”ou seja, o método permite visualizar na temática das diversas categorias de 

documentos escritos(artigos de imprensa, entrevistas, questionários, documentos 

históricos, textos literários, etc) elementos específicos de cada documento que 

possibilita a elaboração de uma caracterização própria para aquela pesquisa. Para 

tal, este instrumental metodológico sob diversas formas e funções, se configura 

substancialmente como exercício de revelação, nos permitindo uma melhor 

descrição dos textos, propiciando avançar para além das primeiras significações dos 

discursos, escapando, inclusive, dos perigos da compreensão espontânea 

(ZICMAN, 1985).  

Para o autor, este método cabe especialmente em um estudo que trabalhe 

com diversos documentos averiguando motivações, opiniões, atitudes, bem como 

tendências. Pois, “trata-se de um método essencialmente comparativo combinando 

análises quantitativas e qualitativas e permitindo considerados variações ocorridas 

sobre um determinado intervalo de tempo.” (ZICMAN, 1985, p. 95). 
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Todavia, Zicman (1985, p. 95) adverte que, ao utilizarmos o método de 

análise do discurso da Imprensa, devemos estar atentos a adaptar “as técnicas 

existentes e os indicadores de análise em função do tipo específico de documento 

utilizando e das necessidades também específicas de cada pesquisa.” Conquanto, 

esta pesquisa também se deteve em leituras bibliográficas para o que há escrito 

sobre a Instituição IDORT, com o propósito de coletar informações sobre a 

organização e caracterização da instituição. 

No percurso metodológico analisamos periódicos do IDORT com vistas à 

construção de catálogo com caracterização destes. Para a elaboração do catálogo, 

foi construído 12 quadros organizados de acordo com o ano de publicação dos 

exemplares, em que, posteriormente, as revistas foram examinadas a fim de suprir 

informações requeridas nas fichas como: Título, Autor, Palavras-chave, Descrição, 

Local/Editora e Data. 

A elaboração das fichas para cada Revista do IDORT nos permitiu uma 

análise e sintetização dos pressupostos teóricos; um confronte entre as concepções 

do modelo pedagógico percebido nos documentos da revista com as contribuições 

dos teóricos que discutem o objeto de estudo. Desse modo, a partir dos dados 

observados, coletados e inseridos nas fichas, pudemos visualizar os principais 

aspectos,a caracterização geral da revista, acompanhados de observações relativas 

a sua importância e seus interesses.Conforme Zicman (1985, p. 93-94), 

 

Quatro grandes eixos englobam essa caracterização geral: a) 
Aspetos formais e materiais do jornal, b) Aspectos históricos do 
jornal, c) Aspectos econômicos do jornal e d) Aspectos da clientela 
do jornal: o público-leitor alvo. 

 

Isto é, nessa primeira análise, observamos aspectos como: questões de 

estrutura organizacional e física da revista, quais as principais temáticas eram 

abordadas no período em questão, qual a função social em que a revista foi 

idealizada, o público-leitor alvo, bem como os principais atores que eram 

responsáveis por formalizar o veículo de informação. 

Após a análise das fontes e a construção do catálogo, seguimos a pesquisa e 

escrita partilhada entre às fontes de contextualização do IDORT e de sua revista, 

assim como, relacionando aos seus intelectuais e educadores, sobre os quais, 
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através de seus propósitos, buscavam trazer ao Brasil, por meio do método de 

Organização e racionalização do trabalho, uma nova educação, a educação técnica. 

3 A REVISTA DO IDORT 

 

O princípio de constitucionalização do IDORT sucedeu como um plano de 

ação da sociedade comercial, isto é, como um órgão representante da burguesia 

industrial brasileira. Para tanto, a Instituição surgiu com o objetivo de difundir a ideia 

de racionalização, fomentar a eficiência e aumentar o rendimento na produção e em 

outros setores de atividades. No qual, dentre seus representantes estavam os 

engenheiros Armando de Salles Oliveira e Roberto Mange. Conforme, Correia e 

Almeida (2013, p. 35): 

 

Ao longo do século XIX e das primeiras décadas do XX,o Brasil foi 
amplamente discutido por intelectuais, que buscavam respostas para 
seus problemas e suas dificuldades em se equiparar aos países 
capitalistas centrais em fatores diversos, entre os quais a 
colonização portuguesa, a herança escravocrata e o clima tropical.  

 

Neste contexto, a Revista do IDORT surgiu como um meio de propagação 

dos ideais defendidos pela burguesia industrialista inspirada em teses tayloristas da 

Organização Científica do Trabalho. Para tanto, percebemos que a organização do 

Instituto e do seu veículo de comunicação estão em consonância com o momento 

político caracterizado pelo desenvolvimentismo, sobretudo com a predominância de 

Getúlio Vargas, no governo, inicialmente de 1930 a 1945 e novamente de 1951 a 

1954. Neste sentido, Noam Chomsky (2006, p. 28) realiza uma crítica a esse tipo de 

modelo político que buscava se impor em todas as áreas da vida dos cidadãos, 

controlando seus corpos e mentes: 

 

O controle fora do trabalho significa transformar as pessoas em 
autômatos em todos os aspectos de suas vidas, induzindo uma 
'filosofia de futilidade' que as orienta para 'as coisas superficiais da 
vida como o consumo de moda'. As pessoas que dirigem o sistema 
devem fazê-lo sem qualquer interferência da massa da população, 
que nada tem a fazer na arena pública. Dessa ideia surgiram 
enormes indústrias, desde a publicidade até as universidades, todas 
conscientemente dedicadas à convicção de que é preciso controlar 
as atitudes e opiniões, porque de outra forma o povo será muito 
perigoso. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Armando_de_Salles_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Mange
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De maneira a difundir a ideologia da racionalização, de conceitos, 

procedimentos e experiências, uma importante ação do IDORT foi a criação de uma 

revista mensal, que se converteu em um valioso instrumento mobilizado pelo 

Instituto. Sobre tal, ressaltamos que nas capas das revistas IDORT, de número 

como 234, 257 e 258, podemos visualizar as funções da instituição em uma lista de 

“Finalidades do IDORT”: 

 

Sociedade civil, sem intuitos lucrativos, o INSTITUTO DE 
ORGANIZAÇÃO RACIONAL DO TRABALHO se destina a: 
l.º - aumentar o bem estar social por meio de uma organização 
adequada a cada setor de trabalho e a cada atividade; 
2.º - estudar, difundir e aplicar os princípios, métodos, regras e 
processos da Organização Científica do Trabalho; 
3.º - evitar o desperdício sob as suas múltiplas modalidades; 
4.º - dar ao trabalho o máximo de rendimento com o mínimo de 
dispêndio; 
5.º - proporcionar aos empreendimentos e seus executores tôda a 
segurança, quer sob o ponto de vista de atingir de forma plena a sua 
finalidade, quer sob o aspecto de eficiência qualitativa e quantitativa 
de operações; 
6.º - assegurar administrações cientificamente exercidas. (IDORT – 
Revista de Organização Científica, 1953). 

 

Desta feita, no periódico estão registradas as ideias defendidas pelo Instituto 

e as iniciativas que empreendeu para divulgá-las com vistas a ter um reforço e 

alcance maior dos trabalhos realizados pelo Instituto e de suas defesas à 

racionalização do trabalho postulada, pois 

 

Produzir mais e melhor em um tempo mais curto era o objetivo 
fundamental da racionalização do trabalho postulada.  Eficiência, 
cooperação e racionalidade foram conceitos básicos promovidos 
pelo IDORT. A ideia de cooperação adotada fundamentava-se na 
promoção de boas relações no ambiente de trabalho, entre patrões e 
empregados e entre chefes e funcionários de empresas de utilidade 
pública. (CORREIA; ALMEIDA, 2013, p. 38). 

 

A organização do periódico, bem como a distribuição dos assuntos em suas 

páginas exemplificam a aplicação dos métodos preconizados pelo IDORT. A Revista 

do IDORT, portanto, foi um meio de sistematização da burguesia industrialista 

inspirada em teses tayloristas da Organização Científica do Trabalho. 
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A revista era distribuída mensalmente entre os sócios – pessoas 
físicas e sócios coletivos –, além de ser comercializada em bancas 
de jornais e revistas. Sua tiragem de produção mensal em meados 
da década de 1960 era de cerca de três mil números. Constavam 
entre seus assinantes fábricas, bancos, entidades de classe, órgãos 
públicos, etc. No início da década de 1960, o periódico do IDORT era 
distribuído no Brasil e nos 45 países filiados ao Comitê Internacional 
de Organização Científica. (CORREIA; ALMEIDA, 2013, p. 40). 

 

Apesar de um número considerável de produção dos exemplares da revista, o 

seu destino tinha um grupo próprio, com interesses e linha de pensamento muito 

parecidos. Isso nos permite pensar que apesar desse grupo ainda ter ideias e 

atitudes embrionárias aqui no Brasil, ele tinha raízes em outros locais que os nutria 

para cada vez mais se desenvolver, e posteriori, se projetar à sociedade como 

atitude revolucionária que estava transformando todo o mundo. Processo no qual o 

Brasil precisava se inserir para ser reconhecido. Para tanto, os periódicos 

contribuíram para fortalecer esse grupo ainda incipiente no Brasil, disseminando as 

ideias e as ações sobre a Organização Científica do Trabalho. Podemos observar 

este aspecto em um trecho do artigo escrito por J Watson “O capitalismo: nada 

superior a não ser por comparação”: 

 

Quando comparamos as condições de vida de nações e povos de 
paizes anti-capitalistas à segurança, à prosperidade, à felicidade, ao 
bem estar de que goza o nosso povo sob o capitalismo dos Estados 
Unidos, é que podemos dar valor ao nosso privilégio de viver em um 
paiz capitalista e democrático. O princípio básico do livre sistema 
capitalista que desenvolvemos em nosso paiz, a todo indivíduo 
disposto a valer-se de seus talentos na medida de sua capacidade e 
desejo de produzir, oferece a oportunidade de acumular algum 
dinheiro para aplicar em uma casa, uma fazenda, em depósitos na 
Caixa Economica, obrigações e outros títulos, seguro de vida, 
educação de seus filhos e confortos da existência, tornando-se um 
capitalista. (IDORT – Revista de Organização Científica, 1951, p. 
51). 

 

O autor reitera ainda que: 

 

Desde o alvorecer de 1800, isto é, desde o início de nosso 
desenvolvimento industrial e científico, o sistema capitalista, graças à 
liberdade individual, à iniciativa e ao engenho, deu ao mundo maior 
soma dos confortos e comodidades da vida do que recebera a 
humanidade nos anteriores cinco mil anos de civilização. Sob esse 
sistema, nosso povo em geral é mais feliz e mais unido, está 
aumentando seu capital e gozando uma vida mais plena, espiritual, 
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cultural e material. Hoje, nossos conhecimentos e experiência 
científicos e industriais nos vários campos da atividade pacífica estão 
à disposição do resto do mundo. A esse respeito, reunimo-nos às 
outras nações irmãs, contribuindo para o programa de assistência 
técnica das Nações Unidas. Nenhuma nação, nenhum indivíduo, 
nenhuma iniciativa, nenhuma instituição pública ou particular, 
nenhum programa para o bem estar do povo pode progredir sem 
capital. A todo indivíduo cabe, pois, o dever de contribuir para a 
preservação, proteção e melhoria de nossa civilização democrática. 
(IDORT – Revista de Organização Científica, 1951, p. 52). 

 

Um olhar sobre o texto de Watson, nos permite observar o claro 

posicionamento político do Instituto e sua revista no tocante à defesa do modelo 

capitalista. Tal concepção descortina a visão do empresariado brasileiro do período, 

bem como suas pretensões educacionais de instrumentalizar e qualificar a mão-de-

obra de suas fábricas, a fim de otimizar tempo, diminuir gastos e ampliar lucros, com 

base na organização racional do trabalho.  

Durante o período tratado neste trabalho,foi possível perceber diversos 

momentos editoriais no periódico do IDORT, com alterações nas comissões de 

redação, no conteúdo das matérias, na organização interna e layout e, inclusive, em 

sua nomenclatura. Inicialmente, de acordo com Correia e Almeida (2013), o 

periódico foi intitulado Revista de Organização Científica publicada pelo IDORT.  

Porém, no início da década de 1940, o Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP), vetou, por meio de uma legislação restritiva, instituições particulares a possuir 

revistas, autorizando apenas boletins.   

Por conseguinte, o periódico não poderia mais ter por nome IDORT, nem se 

apresentar como órgão do Instituto. Para se manter circulando, a revista passou a 

ser propriedade de uma pessoa física, ficando a cargo de Carlos Vieira de Carvalho, 

na época tesoureiro do órgão, a propriedade e a responsabilidade pela edição da 

revista.  

Com essas mudanças, foram mantidas as características editoriais da 

publicação, no qual recebeu o nome de “Revista de Organização Científica, 

publicada sob os auspícios do IDORT – Instituto de Organização Racional do 

Trabalho”. 
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Figura 1: Capa da edição de junho de 1950       Figura 2: Capa da edição de maio de 1953 

Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional do Brasil 

 

Na década de 1950, a revista passou por alterações em seu design gráfico, 

incorporando mudanças visuais, no qual é possível identificar em suas matérias um 

maior número de ilustrações e uma maior variação de diagramação e famílias 

tipográficas no design gráfico do periódico. Todavia, independente das 

reformulações que a revista tenha passado – não só no período supracitado – em 

questões de grafia, estrutura e organização, é importante destacar que seu objetivo 

de promover e difundir conceitos relativos à organização e ao aumento da 

produtividade no trabalho foram mantidos. 

A última denominação permaneceu até o ano de 1953, ano em que o 

periódico voltou a ser chamado de IDORT, com o subtítulo “Revista de Organização 

e Produtividade”, passando a receber em sua capa, imagens diversas, 

principalmente dos intelectuais e um enfoque no âmbito industrial. No que tange a 

materialidade da revista, foi encontrado uma estrutura equivalente ao padrão da 

época, conforme os autores Correia e Almeida (2013): 

 

A revista incorporou à sua estrutura procedimentos de “organização 
científica”. Os assuntos tratados eram ordenados por números que 
partiam do 1 ao 230. O formato da revista se enquadrava no padrão 
internacional, assim como as demais publicações do órgão (molde 
padronizado), sendo impressa em papel A5, tido como o mais 
racional. (CORREIA; ALMEIDA, 2013, p. 41, grifo do autor). 
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Figura 3: Capa da edição de novembro e dezembro de 1954 

Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional do Brasil 

 

Analisando as revistas, identificamos que, de maneira geral, elas contêm em 

média 17 páginas, com Capa, Contracapa, Folha de Sumário, Editorial e Artigos de 

diferentes autores. Observando os títulos das matérias encontradas na folha de 

sumário, assim como os conteúdos dos artigos da revista, temos que a organização 

do periódico se dá de maneira em que os primeiros algarismos indicam os assuntos 

gerais acerca da racionalização. A segunda parte da revista estava associada aos 

aspectos administrativos e a terceira ao fator humano no trabalho.  

Além disso, é possível identificar essa sistematização nas extremidades das 

páginas iniciais de cada um dos artigos, que indicava a sua associação ao assunto 

geral tratado pela revista. Vale salientar que, esse mesmo número correspondia 

também à classificação da publicação no arquivo social do órgão, localizado em sua 

biblioteca. Tal forma de organização, arquivamento e identificação por meio da 

classificação decimal, foi aos poucos sendo abandonada ao longo dos anos. 

Na década de 1950, se evidenciou uma intensa atividade do IDORT voltada à 

realização do X Congresso Internacional de Organização Científica na cidade de 

São Paulo, em 1954.  As edições da revista publicadas naquela ocasião traziam 

frequentes notícias sobre o Congresso anterior. Em 1952, um número especial foi 

dedicado às conferências e aos trabalhos apresentados e discutidos na Campanha 

Contra o Desperdício nos Transportes.  

A realização do X Congresso Internacional de Organização Científica no 

Brasil, acentuou o empenho na divulgação externa da revista. A intenção era atrair 
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para ela maior colaboração de autores estrangeiros e recursos de empresas norte-

americanas, através da publicação de anúncios remunerados. Entretanto, em toda a 

década de 1950, os organizadores da revista se empenharam, sobretudo, na 

divulgação de iniciativas de racionalização empreendidas no Brasil. 

Nessa conjuntura, o Instituto mobilizou esforços em sintonizar o Brasil com os 

países centrais na discussão dos diversos temas que integravam a Organização 

Científica no âmbito Industrial. A exemplo, no pós-Segunda Guerra, os princípios do 

fordismo e do Estado do bem-estar eram defendidos a fim de propagar a 

necessidade de se instaurar uma base econômica sólida, com garantia de empregos 

e boas condições de trabalho e de moradia, para se alcançar a segurança social. 

De tal forma, é importante ressaltar que, para o IDORT, a revista era 

concebida a partir de uma importância central: ser o principal veículo de ação na 

difusão de práticas e ideias capazes de consolidar o movimento do Management no 

país. Este aspecto era pensado pelos organizadores do corpo editorial, que agiam a 

fim de promover a difusão do periódico, pois era interesse da instituição o alcance 

do maior número possível de leitores. 

4 OS INTELECTUAIS DO IDORT E A REDE DE SOCIABILIDADE 

 

Diversos intelectuais fizeram parte do IDORT, este grupo de intelectuais e 

profissionais se destacaram no cenário de instituição e progresso industrial no 

Brasil, iniciado na cidade paulista. Foi a partir deste grupo que se começou a 

esboçar um projeto de criação de um instituto voltado às doutrinas do Management. 

Todavia, esse movimento doutrinário recebeu, no Brasil, o nome de Organização 

Racional do Trabalho. Inicialmente, os intelectuais iniciaram projetos isolados de 

racionalização e sistematização da administração e do trabalho industrial, 

empenhamentos que gradualmente se combinaram em um movimento unificado, se 

tornando o movimento que fundou o IDORT (AMARAL, 1961). 

Dentre os fundadores do IDORT, apontamos a figura de Roberto Mange. 

Nascido na Suíça, chegou ao Brasil em 1913, aos 27 anos de idade. Mange, um 

engenheiro de formação e precursor do IDORT, foi convidado pelo então Diretor da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Francisco de Paula Souza, para 
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lecionar a disciplina de Mecânica Aplicada às Máquinas, atividade que exerceu 

durante 40 anos. 

Em 1924 fundou o Liceu de Artes e Ofícios e a Escola Profissional de 

Mecânica; em 1930 organizou o Serviço de Ensino e Seleção Profissional na 

Estrada de Ferro Sorocabana; e em 1931, fundou o IDORT juntamente com outros 

intelectuais paulistas. Foi também de Mange a responsabilidade pela organização 

do primeiro curso de Psicotécnica, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo 

e em 1937 organizou o Gabinete de Psicotécnica, na Escola Técnica Getúlio 

Vargas, e fundou o Gabinete de Psicotécnica no Instituto Profissional Masculino de 

São Paulo (Miranda, 2019). 

 

Figura 4: Roberto Mange, fundador do IDORT 

 

Fonte: Revista IDORT 

 

Dentre muitas ações do intelectual, sobressaímos a sua atuação na fundação 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942. Mange indagava 

a compatibilidade entre formação técnica e a denominada “educação integral do 

indivíduo”. Para ele a formação técnica tinha caráter utilitário, devido ao rigor da 

racionalidade e da rapidez discordando do conceito espiritualista da “educação 

integral”. (BOLOGNA, 1980). 

 Os diversos convites realizados por professores e intelectuais para assumir 

cargos e comissões de confiança, atestam a relevância do seu trabalho em prol da 

psicologia e da organização racional do trabalho. Tais aspectos lhe projetaram 

nacionalmente como um grande intelectual, de modo que seus ideais de educação 



22 
  

 

profissional, foram posteriormente, implantados em várias partes do país. Mange 

faleceu em São Paulo, em 1955, aos 69 anos de idade. 

 Nas ações concernentes ao IDORT, Mange foi um personagem de suma 

importância para consolidação do Instituto, uma vez que, ele esteve presente nos 

principais cargos da diretoria no processo de fomento e organização do IDORT. 

 

A primeira comissão de redação da revista foi composta por 
Armando de Salles Oliveira, Clovis Ribeiro e Brenno Ferraz 
(responsáveis  pela seção de  assuntos gerais do IDORT); Aldo M. 
de  Azevedo, Roberto Simonsen e Domício Pacheco e Silva 
(responsáveis pela seção de organização geral do trabalho 
administrativo); Victor da Silva Freire e Noemi Silveira (à frente da 
seção de orientação profissional); Roberto  Mange  e  Monteiro  de 
Camargo (editores da seção de seleção e organização profissional); 
Paula Souza e A. C. Pacheco e Silva (seção de higiene do trabalho); 
e Roberto Mange e  Júlio Genta (na  seção  de  tecnopsicologia  do  
trabalho). (CORREIA; ALMEIDA, 2013, p. 41). 

 

Salientamos, ainda, na atuação editorial e/ou autoral, do período supracitado 

quatro indivíduos:  Armando Salles de Oliveira, Brenno Ferraz do Amaral, Aldo Mário 

de Azevedo e Clovis Ribeiro. Armando Salles de Oliveira, redator da revista e 

secretário executivo do IDORT, escreveu e nela publicou matérias sobre a 

importância do desenvolvimento e do planejamento no âmbito da administração, das 

cidades e das indústrias do país.  

Brenno Ferraz do Amaral foi autor de algumas dezenas de matérias sobre o 

tema da racionalização, aplicado aos diferentes empreendimentos nacionais, assim 

como formulou matérias dedicadas a assuntos econômico-financeiros. Aldo Mário de 

Azevedo publicou textos no periódico. Clovis Ribeiro, um dos sócios fundadores do 

órgão e segundo secretário da diretoria do Instituto, apesar de nunca ter participado 

da comissão de redação da revista, publicava recorrentemente. Como assessor 

imediato de Armando Salles e Aldo Azevedo, foi um dos sujeitos interferiu na 

orientação e produção da revista. 

No período de 1950 a 1956 os editores e co-editores da revista foram: Aldo 

M. Azevedo, Manuel dos Reis Araújo, Rodolfo Mascarenhas, João de Aguiar Pupo, 

Rafael Noschese, J. Watson, Betti Kalzenstein, Conde Pierre Baruzy, M J Ballet, 

Gilberto Pacheco, Silva Nelson Monteiro de Carvalho, Ítalo Bologna, Francisco João 

Maffei, Antonio Carlos Cardoso, Roger de Carvalho Mange e Luiz Roberto Vidigal. 
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Contudo, os artigos só poderiam ser publicados no periódico após passarem pela 

análise de comissões e subcomissões técnicas e de redação. 

Ressaltamos que, os artigos submetidos à revista do IDORT só eram 

publicados no periódico após passar pela análise das comissões e subcomissões 

técnicas e de redação. De tal modo, constatamos que estes intelectuais possuíam 

um papel fundamental na organização da revista e na seleção dos assuntos por ela 

veiculados, realizando um trabalho de seleção e mediação cultural. 

Mediante essas percepções, é mister direcionar o entendimento ao campo da 

história intelectual, situada no cruzamento das histórias política, social e cultural, em 

que, os intelectuais são definidos como mediadores culturais, produtores de bens 

simbólicos, e atores do político. Estes sujeitos estão atentos à vida da sociedade, 

bem como, presentes nos locais de produção e difusão de conhecimento. 

(SIRINELLI, 2003; GONTIJO, 2005). 

Os seus lugares de sociabilidade, por sua vez, são múltiplos e mutáveis ao 

longo do processo histórico, são condição para a elaboração intelectual. Uma vez 

que, para o estudo dos intelectuais, “é preciso estar atento aos lugares, aos meios e 

às redes de sociabilidades e a tudo que permite reconstituir o campo de 

possibilidades e ações, de modo a compreender os intelectuais nas suas 

circunstâncias de produção e atuação” (GONTIJO, 2005, p. 262). 

Assim, em consonância ao que ressalta Sirinelli (2003) as especificidades dos 

meios intelectuais na rede de sociabilidades, se expressam na definição de valores, 

afinidades, sensibilidades, ideologias, culturas e regras próprias.  

Expressando também, no papel das representações e na relação com o 

político, a opinião, o debate e o espaço público. Enxergamos, portanto, no IDORT, a 

presença de cientistas e de homens influentes no meio empresarial que fundaram o 

Instituto, aos quais, outros sujeitos de grande projeção também se juntaram, 

indicando, de tal forma o Instituto e sua revista como espaços de sociabilidade 

intelectual. 

5 AS CONCEPÇÕES DE TRABALHO E EDUCAÇÃO NA REVISTA IDORT 

 

Segundo Ciavatta (2019), a percepção do trabalho em seu conceito 

ontológico, compreende como base estruturante da vida de maneira positiva, já na 
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particularidade negativa, as relações sociais de trabalho na sociedade capitalista. 

Vejamos: 

 

Concepção dialética do trabalho como princípio educativo, que tem 
sentido positivo quando a educação para o trabalho se torna 
formação humana, com o desenvolvimento de todo potencial 
intelectual, físico, afetivo de produção da vida, de compreensão dos 
processos sociais e de resistência à exploração. Mas contempla 
também a formação para o trabalho no seu sentido negativo, como 
meio de alienação e sujeição dos trabalhadores às condições 
adversas em que o trabalho soe se apresentar. São as condições de 
trabalho expressas na totalidade dialética de sua especificidade e de 
suas contradições históricas que permitem compreender os aspectos 
de humanização e os de alienação. (CIAVATTA, 2019, p. 29). 

 

Nesse sentido, Maria Ciavatta discorre que o segundo princípio educativo, o 

sentido negativo, “reduz o trabalho e a educação à sua negatividade em decorrência 

da alienação histórica do trabalho na sociedade capitalista.” corroborando para a 

ideia de Dermeval Saviani de que, “o trabalho orienta e determina o caráter do 

currículo escolar em função da incorporação dessas exigências na vida da 

sociedade.” (CIAVATTA, 2019, p. 29; SAVIANI, 2007, p. 160). 

Isso implica, para Saviani, a concepção inerente a profissionalização, que “é 

entendida como um adestramento em uma determinada habilidade sem o 

conhecimento dos fundamentos dessa habilidade e, menos ainda, da articulação 

dessa habilidade com o conjunto do processo produtivo.” (SAVIANI, 2007, p. 161). 

Saviani (2007) pondera ainda que, “o nível de desenvolvimento atingido pela 

sociedade contemporânea coloca a exigência de um acervo mínimo de 

conhecimentos sistemáticos, sem o que não se pode ser cidadão, isto é, não se 

pode participar ativamente da vida da sociedade”. E, portanto, a escola se apresenta 

como “um mecanismo, um instrumento, por meio do qual os integrantes da 

sociedade se apropriam daqueles elementos, também instrumentais, para a sua 

inserção efetiva na própria sociedade.”, no qual, ao término da “formação comum 

propiciada pela educação básica, os jovens têm diante de si dois caminhos: a 

vinculação permanente ao processo produtivo, por meio da ocupação profissional, 

ou a especialização universitária.” (SAVIANI, 2007, p. 160). 

Nessa perspectiva, ao analisarmos as publicações periódicas do IDORT, logo 

de início, na capa de alguns dos números da revista encontramos a citação “Há uma 

ciência para estudar o melhor processo e escolher a pessoa mais qualificada para 
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realizar um objetivo: é a ORGANIZAÇÃO CIENTÍFICA DO TRABALHO” (IDORT. 

Revista de Organização Científica, 1951). Esse pensamento sustenta a ideia de 

Saviani, a qual, ele considera “a base em que se assenta a estrutura do ensino 

fundamental é o princípio educativo do trabalho.” (SAVIANI, 2007, p. 160). 

Outro fator marcante nas publicações é a presença do símbolo da instituição 

IDORT. Através de uma leitura desse signo, que remete a um gráfico de linha em 

caráter progressivo, percebemos que ideia presente no slogan do IDORT é de que, 

a partir da execução do método de Organização Científica do Trabalho, no qual se 

pondera os fatores da Razão, Saber e Tempo, no ambiente, principalmente, 

Industrial, resultará na evolução de toda a conjuntura. Vejamos a seguir a figura do 

símbolo: 

 

Figura 5: Símbolo do IDORT 

Fonte: Revista IDORT 

 

O método de Organização Científica do Trabalho propõe, em linhas gerais, na 

forma como as tarefas são efetuadas, carregando como principal base a ética 

protestante do trabalho árduo, individualismo e racionalidade econômica. 

Congruente ao método de Organização Científica do Trabalho, encontramos um 

artigo sobre a formação de contramestre a partir do sistema educativo Training 

Within Industry (TWI), encontrado na revista do IDORT, número 231, volume 20.  

Segundo o artigo, o sistema educativo é de origem norte-americana e 

significa “Treino com a indústria”.  Esse sistema muito contribuiu para o aumento da 

produção nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. No Estados 

Unidos, o sistema ficou conhecido como “Bola de Neve” trazendo ótimos resultados 
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para as fábricas. Esse sistema formava instrutores a fim de ensinar eles a difundir os 

processos racionais de trabalho nas fábricas. 

 

É verdade que uma das técnicas habituais de administração 
industrial reside na formação de contramestres, mas até então 
ensinava-se-lhes a maneira pela qual deveriam executar seu 
trabalho, assim como suas atribuições administrativas. Hoje, pelo 
T.W.I., ensina-se-lhes como devem ser racionalizados os métodos 
de trabalho e como devem ser dirigidos os homens sob sua imediata 
responsabilidade. Assim, tomou-se o novo sistema educativo uma 
verdadeira ferramenta da Administração Científica. (IDORT. Revista 
de Organização Científica, 1951, p. 48). 

 

 Para isso, o Comitê Internacional de Organização Científica (CIOS), 

convidou seus filiados nacionais a participar dessa campanha enviando um relato, 

de maneira mais generalizada, sobre a campanha Educativa, em que, é 

responsabilidade das empresas os encargos sobre a campanha, e ainda, caberia 

aos diretores escolher os homens que seriam ensinados. Para realização do curso 

era preciso reservar algumas horas do horário de trabalho, sem que haja nenhum 

desconto na folha de pagamento. O programa possuía três modalidades de cursos: 

“a) curso de instrução; b) curso de métodos; c) curso de relações humanas. Cada 

um constará de quatro etapas, em duas semanas, distribuídas por dez horas. Aulas 

na própria fábrica.” (IDORT – Revista de Organização Científica, 1951, p. 48). 

O Cronograma dos cursos se dividiu em: 

 

No programa do primeiro curso, procura-se ensinar como devem ser 
introduzidos e adaptados os trabalhadores. O contramestre aprende 
como deve instruir e não o que deve ensinar. As quatro etapas são 
as seguintes: 1) preparar o trabalho a ser executado; 2) apresentar 
as diferentes operações a executar; 3) ensaio prático de aplicação; 
4) inspeção e fiscalização da execução. No programa do segundo 
curso, ensina-se ao contramestre como poderá melhorar os 
processos de trabalho de seus homens: 1) analisando a maneira 
como agora se trabalha; 2) examinando cada uma das operações, 
até a menos importante, e perguntando sempre: por que? o que? 
quando? quem? como?; 3) desenvolvendo novos métodos por 
processos de eliminação, combinação, novo arranjo e simplificação; 
4) fazendo com que os trabalhadores passem a agir por essa 
maneira e para ela obtendo a aprovação de seus superiores. No 
programa do terceiro curso, o objetivo é ensinar o contramestre a 
tratar seus subordinados como criaturas humanas, nas várias 
situações que podem apresentar-se durante a execução de um 
trabalho- Cabe-lhe: 1) buscar dados concretos de cada situação ou 
problema específico; 2) ponderá-los e decidir; 3) executar a decisão; 
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4) verificar os efeitos dessa atitude. (IDORT – Revista de 
Organização Científica, 1951, p. 48). 

 

A existência de programas como o TWI era comum nas ações do âmbito da 

formação profissional, uma vez que, o IDORT se envolvia em campanhas 

educativas, proporcionando seminários voltados a temas específicos, impulsionando 

e incutindo a difusão da ideia do chamado “espírito de organização científica”. 

 

Figura 6: Contracapa da edição de fevereiro 1954. 

Fonte: Revista IDORT (1954) 

 

O lema da campanha “Técnicos Brasileiros para o Brasil… nova contribuição 

da General Motors!” foi idealizada sob financiamento e custódia da General Motors 

do Brasil, tendo como objetivo trazer instrução técnica para formação de jovens 

brasileiros, capacitando-os para ocupar cargos de maior importância na indústria, 

uma vez que, naquela conjuntura, o Brasil necessitava de elementos especializados 

nos setores da produção automobilística nacional, tornando o grupo a ser formado, 

peça contribuinte para o desenvolvimento da indústria local. Esta campanha, assim 

como as demais atividades em que o IDORT e seus pensadores se fixavam, 

culminavam em um projeto de estabelecer uma educação técnica no Brasil, a fim de 

ocasionar o “progresso para a nação”. 

 Posto isto, esta pesquisa lança luz sobre um Brasil imerso em um contexto de 

racionalização e trabalhismo, analisando a relação entre os intelectuais e a 
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sociedade em que viviam. Pari passu, pensar a história intelectual vai além da 

enumeração de nomes e datas. É antes disso, estar atento a dupla via de influência 

entre sujeito e sociedade, que produz, divulga e implementa modelos educacionais, 

inerentes aos interesses políticos e econômicos do período. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dessa construção, evidenciamos a trajetória e os projetos que 

originaram o IDORT, mediante suas atuações pautadas pelos modelos 

internacionais, como um advento precursor para formação do ensino industrial no 

Brasil em meados do século XX. À vista disso, este estudo aponta que, o Instituto 

disseminava uma pedagogia baseada nas concepções pedagógicas produtivista e 

na pedagogia tecnicista, centradas na racionalidade, eficiência e produtividade. 

Refletindo ainda, sobre o início de um desenvolvimento posterior de inúmeras ações 

da classe burguesa, dos industriais, no direcionamento da determinação dos rumos 

da sociedade brasileira, e na sua hegemonia no interior do Estado brasileiro.  

Com base em séries metódicas e à luz da psicotécnica, abordando temáticas 

de fisiologia e psicologia industrial, o método de Organização Científica do Trabalho 

propõe, em linhas gerais, indica a forma como as tarefas são efetuadas, carregando 

como principal base a ética protestante do trabalho árduo, individualismo e 

racionalidade econômica. De modo que, a concepção pedagógica em torno do 

gerenciamento do trabalho coadunava com o contexto de produção taylorista, haja 

vista que defendia um controle eficiente para o desenvolvimento da produtividade no 

campo industrial. Em razão disso, o Instituto tinha o propósito de difundir modelos de 

gerenciamento do trabalho internacionais, para a estruturação desse campo no 

Brasil.   

Diante disso, em meio a rede dos agentes e dos lugares de sociabilidades 

dos industrialistas, o IDORT reunia intelectuais influenciados pelos ideais 

escolanovista do precursor John Dewey. E, portanto, aponta a preocupação com a 

formação humana com base na educação integral, visto a necessidade da formação 

social e técnica dos profissionais da indústria brasileira para a construção da 

eficiência e da modernidade, uma vez que, era compreendida como “cultura geral e 

profissional em torno de uma sadia personalidade” (MANGE apud BOLOGNA, 1980, 

p. 215).  
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Assim, este trabalho apresenta a conjuntura em que o Instituto Racional do 

Trabalho surgiu, envolto à rede de agentes (engenheiros-educadores) com a 

estruturação da rede de ensino industrial no país, mediante a preparação de 

operários a partir da formação de mão-de-obra para a construção da modernidade 

na sociedade republicana brasileira.  

Neste sentido, observamos a importância da constituição de uma rede de 

sociabilidades entre os sujeitos aqui estudados, que permitiu a consolidação de 

diversas ações, tais como a fundação de instituições, comissões e revistas. Estes 

elementos, mais que prédios fisicamente erguidos, se expressam socialmente como 

espaços de sociabilidade e representação, dispositivos para a construção de sentido 

e significado acerca da organização científica do trabalho. 

É percebido também, que as discussões e ações em torno do IDORT 

realizadas em âmbito menor na cidade de São Paulo serviram de modelo para a 

expansão do ensino profissional em outras localidades, se ampliando e tomando 

força em todo o país. Esta realidade atenta para impossibilidade de encerrar todas 

as análises sobre a temática e convida também novos pesquisadores a empreender 

incursões no mundo da educação para o trabalho. Pelo exposto, esta pesquisa 

deseja contribuir com o campo da história da educação profissional no Brasil e dar 

seguimento às pesquisas no que se refere a importação de métodos de 

racionalização do trabalho e sua interfase com a educação. 
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