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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar as medidas tomadas pelos empresários 
goianos, em parceria com o governo federal e estadual, no sentido de dinamizar a 
economia goiana, notadamente no setor industrial. Para compreender esse 
processo, foi realizado um estudo da conjuntura econômica brasileira no período de 
1930 a 1978, conjuntura essa favorável à industrialização do país, destacando os 
conceitos do corporativismo, sua influência no sistema político brasileiro e os apoios 
da Igreja e da classe empresarial no processo de implantação das entidades 
patronais de serviço social. O trabalho analisa a utilização que os empresários e as 
elites políticas fizeram da ideologia do corporativismo, que cumpria funções 
integrativas de mobilização das classes populares, para manter os trabalhadores 
sob controle, observando que a ideologia corporativista não se limitava à 
manipulação de valores falsamente integrativos. A “paz social” tão declamada pelos 
empresários nas reportagens da revista Goiás Industrial era procurada através de 
concessões e benefícios concretos à classe trabalhadora.  Destaca-se também, 
neste trabalho, a relevância do papel do Serviço Social da Indústria (SESI) na busca 
da “harmonização” da relação entre empresários e classe trabalhadora, através da 
intervenção dos assistentes sociais que, utilizando uma “ação educativa”, buscavam 
“ajustar” o contingente de mão de obra às novas relações de desenvolvimento 
capitalista.  No sentido de entender a importância do SESI/GO no processo de 
desenvolvimento econômico do estado de Goiás, foram analisadas as ações 
realizadas por essa instituição que, além de proporcionar a formação de mão de 
obra especializada, se preocupou com a criação de um espaço de lazer para os 
trabalhadores, visando ao “apaziguamento” dos conflitos entre o capital e o trabalho. 
Como resultado foi possível verificar a parceria estabelecida entre o setor público e o 
privado na busca da industrialização de Goiás e a alteração do perfil econômico do 
estado, com destaque para relevantes empreendimentos industriais. A fonte 
documental principal, utilizada neste estudo, foi a revista Goiás Industrial, que 
circulou durante as décadas de 1950 a 1970, registrando as ações desenvolvidas 
pelos empresários goianos na defesa dos seus interesses e em prol do 
desenvolvimento econômico de Goiás.  

Palavras-chave: Empresários. Industrialização. Revista Goiás Industrial. SESI/Goiás. 

 



 6 

ABSTRACT 

This research aims at identifying the measures taken by businessmen from Goias in 
partnership with both the federal and the state governments in order to activate the 
economy of Goias, especially in the industrial area. To understand this process an 
investigation of the Brazilian economic situation from 1930 to 1978 was 
accomplished, knowing that this situation was in favor of the industrialization of the 
country with emphasis on the concepts of corporativism, its influence on the Brazilian 
political system and the support of Church and of the business class in the process of 
the establishment of patron entities of social assistance. This research analyses the 
use that the businessmen and the political élite did of the ideology of corporativism 
which pursued integrating functions of mobilization of popular classes in order to 
keep workers under control, observing that the ideology of corporativism did not limit 
itself to the manipulation of falsely integrating values. The “social peace” so often 
emphasized by businessmen in the articles of the “Goiás Industrial” magazine was 
searched by means of concessions and solid benefits to the working class. In this 
research another emphasis is laid on the relevance of the role of the Social 
Assistance to Industry (SESI) searching for “harmonization” in the relationship 
between businessmen and the working class with the support of social assistants 
who, by means of an “educational action”, tried to “adjust” the contingent of workforce 
to the latest relations of capitalist development. In an attempt to understand the 
relevance of SESI/GO in the process of the economic development of the state of 
Goias, the actions accomplished by that institution were also analyzed observing that 
besides providing the workforce with specialized improvement, the institution was 
also concerned with providing workers with the offer of leisure areas aiming at a 
“peacemaking” of the conflicts between capital and labor. As a result it was possible 
to check the partnership established between the public and the private sections of 
business searching for the industrialization of Goias and the change of the economic 
profile of the state highlighting relevant industrial achievements. The main source of 
the documentary basis used in this research was provided by “Goiás Industrial” 
magazine which was issued from 1950 to 1970 as a meaningful register of the 
actions performed  by businessmen from Goias in defense of their interests  and in 
favor of the economic development of Goias. 

Key words: Businessmen. Industrialization. “Goiás Industrial” magazine. SESI/Goiás.   
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INTRODUÇÃO 

 

O meu interesse em estudar a revista Goiás Industrial nasceu no período do 

estágio, na área de História, que foi realizado no Departamento Regional do Serviço 

Social da Indústria de Goiás, de três de agosto de 1994 a três de agosto de 1995, 

totalizando doze meses de estágio. Neste período pude ter acesso às revistas, atas, 

relatórios e fotos da história do SESI em Goiás, além de visitar alguns Centros de 

Atividades do SESI em Goiânia e um em Aparecida de Goiânia. Foi possível 

perceber como a revista Goiás Industrial com suas reportagens sobre o 

empresariado goiano eram interessantes e com informações até então 

desconhecidas pelas pesquisas acadêmicas. Portanto, a minha motivação em 

investigar o empresariado goiano, na perspectiva da revista Goiás Industrial, foi 

estimulada pela constatação da imensa lacuna existente na historiografia sobre essa 

temática. 

O ponto de partida da pesquisa foi a década de 1930, tanto na perspectiva do 

contexto histórico nacional quanto regional. Foi realizado um breve histórico sobre a 

política econômica brasileira, partindo da Revolução de Trinta e terminando em 

1978, no final do Governo Geisel.  

Foi importante uma verticalização na política econômica getulista para 

compreender o período da década de 1950, quando inicia no Brasil um destaque 

maior dos empresários em termos de organização da categoria, materializado na 

decisão de criar uma publicação que pudesse informar a todos sobre assuntos de 

importância para o mundo empresarial. Com relação ao período da ditadura militar, 

foi apresentada, em linhas gerais a política econômica adotada pelo regime militar 

em relação aos interesses da classe empresarial, informações essas importantes 

para compreender as décadas de 1960 e 1970,  períodos que correspondem às  

publicações das revistas. 

No capítulo primeiro foram estudados os conceitos de corporativismo e sua 

influência no sistema político brasileiro. Segundo Rodrigues (1990), o corporativismo 

favoreceu tanto trabalhadores quanto empresários, pois, diante da fraqueza das 

classes industriais e comerciais na economia nacional, era necessária a proteção 

governamental para sobreviver diante da concorrência estrangeira.  
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 Na última parte do capítulo primeiro foi dado um destaque à influência da 

Igreja em relação à implantação do SESI no Brasil e o papel das classes 

empresariais e do Estado na criação das entidades patronais de serviço social.  

O objetivo da ação católica nessa matéria significa, segundo Figueiredo 

(1991), a intervenção social através da “ação educativa” por meio das elites 

preparadas dentro do catolicismo. A educação é usada como meio de corrigir as 

desigualdades. O autor ainda destaca que para a criação da entidade patronal SESI 

foi necessário o apoio do Estado. 

O segundo capítulo aborda o contexto da Revolução de 1930 na perspectiva 

regional, demonstrando o rico processo de dinamização da economia goiana 

auferido nesse período. A primeira parte do capítulo trata da expansão do 

capitalismo em Goiás no governo de Pedro Ludovico. O referido governador foi 

estudado como uma figura carismática e com as qualidades necessárias para mudar 

a capital de Goiás e vencer seus opositores nessa empreitada. Goiânia se torna o 

símbolo do desenvolvimento e da modernidade. 

Na segunda parte do segundo capítulo, foram estudadas duas instituições: a 

Associação Comercial, e a Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Ambas 

representavam os interesses dos empresários do comércio e os interesses dos 

empresários da indústria. Foi destacado o importante papel por elas exercido na luta 

pela dinamização da economia de Goiás, considerado, até então, reduto de uma 

economia eminentemente agro-pecuária. 

A terceira parte do capítulo descreve o processo de instalação do Serviço Social de 

Goiás e sua ação no sentido de tentar “harmonizar” a relação capital e trabalho. 

No terceiro capítulo,  foram destacados alguns editoriais e reportagens da 

revista Goiás Industrial das décadas de 1950, 1960 e 1970, considerados de maior 

importância para conhecer toda a luta dos empresários goianos, no sentido de 

garantir, por parte do governo federal e estadual, apoio às suas reivindicações. 

Na primeira parte do terceiro capítulo foi apresentada a estrutura inicial da 

revista, com informações sobre a qual público foi se destinava;  qual era a 

freqüência de publicação;  e quem eram seus leitores. A primeira parte também traz 

entrevistas com colaboradores da revista e de um empresário, contemporâneo e 
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amigo do presidente da FIEG e também funcionário do SESI/GO, que falam sobre a 

história da revista.  

Na primeira parte foi mostrada a descontinuidade das primeiras publicações 

da década de 1950 e também a estrutura de publicações das décadas de 1960 e 

1970 visando à compreensão do período histórico pesquisado.  

Na segunda parte do terceiro capítulo, foram pesquisados os editoriais e as 

reportagens da revista Goiás Industrial da década de 1950, considerados mais 

significativos na luta dos empresários goianos pela dinamização da economia de 

Goiás. 

Na terceira parte do capítulo foi apresentada a nova estrutura da revista Goiás 

Industrial, que foi adotada nas décadas de 1960 e 1970.  

A análise das reportagens e editoriais, desse período, teve dois enfoques: a 

dinamização da economia por meio do desenvolvimento industrial e a atuação do 

Departamento Regional do Serviço Social da Indústria em Goiás nas décadas de 

1960 e 1970. 

A seleção das reportagens e dos editoriais para estudo teve como critério as 

informações que contam a história do mundo empresarial em Goiás, suas lutas para 

encontrar espaço em um estado caracterizado por uma economia de exportação de 

produtos primários de natureza agropecuária. 

Na perspectiva metodológica, foram estudados os projetos econômicos 

adotados pelos governos federais e estaduais de 1930 até o final da ditadura militar, 

período que corresponde às publicações da revista Goiás Industrial. O objetivo era 

avaliar, por meio da revista, como os empresários goianos se posicionaram frente 

aos projetos econômicos propostos nesse contexto histórico. 

Foi estudada também a influência do corporativismo e do intervencionismo 

estatal na política e no mundo do trabalho no país, bem como o surgimento do 

serviço social em nosso país e o papel das entidades empresarias de serviço social 

no Brasil e em Goiás, na busca da resolução de conflitos no mundo do trabalho. 

  Na pesquisa da revista busquei a resposta para as seguintes questões: Por 

que a FIEG criou um órgão oficial de divulgação do desenvolvimento industrial e de 
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defesa dessa classe, na década de 1950, em Goiás que tinha sua economia 

baseada na agropecuária? Por que foi instalado no estado de Goiás o Serviço Social 

da Indústria (SESI), uma entidade de atuação no setor secundário da economia, 

sendo que a indústria, no estado, era um setor incipiente na época em que esta 

entidade foi criada? Por que as empresas privadas necessitavam da parceria do 

poder público para alavancar e consolidar seus negócios no Brasil e em Goiás? Por 

que Goiás só começa a ter um desenvolvimento industrial relevante a partir da 

década de 1970? Por que o empresariado goiano se preocupou com o tempo de 

lazer de seus trabalhadores, investindo em clubes e atividades esportivas? 

A investigação sobre os conteúdos e as formas da revista Goiás Industrial 

incluiu as edições correspondentes às décadas de 1950, 1960 e 1970. Foram 

analisadas as fotos, livros comemorativos da FIEG, do SESI e da ACIEG, além das 

Atas e entrevistas.  

Foram entrevistados dois colaboradores da revista: um da década de 

sessenta, Sr. Norton Ribeiro Hummel e outro da década de setenta, Sr. Marçal 

Sebastião Alves. Foi entrevistado também o diretor financeiro da FIEG e 

contemporâneo e amigo do presidente da FIEG, Sr. Hélio Naves.  

Foram também utilizadas as entrevistas feitas pela professora da PUC/GO, 

Heliane Prudente Nunes na pesquisa para a elaboração do livro de sua autoria: 

Associação Comercial e Industrial de Goiás (ACIEG): Setenta anos promovendo o 

desenvolvimento regional 1937- 2007. Goiânia, 2009. 

É importante destacar que, para a construção desse trabalho, o acesso às 

biblioteca do sistema FIEG foi fundamental, pois as  informações ali obtidas foram 

essenciais para a condução da pesquisa. 

Por fim, consideramos que este estudo  proporcionará um maior 

esclarecimento sobre todo o processo de criação e desenvolvimento da classe 

empresarial em Goiás, tendo como pano de fundo as políticas econômicas adotadas 

pelo governo federal e estadual. Goiás Industrial se tornou um espaço de 

informações e de denúncias dos interesses a favor e contra a permanência do SESI, 

como órgão gestor dos seus próprios recursos, demonstrando que a elevada 

arrecadação obtida por essa instituição provocou, em vários momentos, a ambição 
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do governo federal, que desejava conquistar mais um órgão de poder, ameaçando a 

autonomia gerencial financeira da entidade SESI.  
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CAPÍTULO I - POLÍTICA ECONÔMICA, CORPORATIVISMO E 

SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL. 

 

1.1 A revolução de 1930 e a política econômica brasileira de 1930 a 1978. 

 
 
A revolução de 1930 no Brasil surge num contexto internacional e nacional 

em que o Brasil se encontra no seguinte dilema: continua como economia 

dependente exportando produtos primários e importando bens manufaturados ou o 

Estado intervém em benefício da indústria. A revolução diminui o poder das 

oligarquias agrárias e também o poder regional dos Estados e municípios através da 

centralização das decisões nas mãos do governo federal personificado na figura de 

Getúlio Vargas. 

A respeito da revolução Skidmore afirma que 

    

(...) a Revolução de 30 pôs fim à estrutura republicana criada na década de 
1890. Os revolucionários arrombaram uma porta aberta, evidenciou-se mais 
tarde, de vez que a República Velha desabou de repente sob o peso de 
suas dissensões internas e da pressão de uma crise econômica em escala 
mundial. Em segundo lugar havia uma concordância disseminada, antes de 
1930, quanto à necessidade urgente de uma revisão básica no sistema 
político (SKIDMORE, 1982, p.26). 

 

Para compreendermos a política brasileira depois de 1930, temos que 

analisar a organização heterogênea que fez a Revolução. Segundo Skidmore, 

existiam os partidários, revolucionários e não-revolucionários,  da mudança do 

poder. Os partidários revolucionários eram compostos, primeiro, pelos 

constitucionalistas, que desejavam eleições livres, governo constitucional e plenas 

liberdades civis. Este grupo era formado pela classe média, principalmente a 

paulista. Em segundo lugar, havia os nacionalistas semiautoritários que estavam 

preocupados com a “regeneração nacional” e a modernização. Os principais 

defensores dessa posição eram os tenentes. Os partidários “não revolucionários” 

eram os militares superiores, descontentes com a pouca vontade dos governos civis 

em examinar as necessidades de novos equipamentos e orçamentos para os 

militares; os plantadores de café, descontentes com a política econômica de 
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comercialização do seu produto e, por último, os dissidentes da elite política, 

ansiosos para usar o golpe para seus interesses (SKIDMORE, 1982). 

A Revolução de 30, que inclui a participação dos militares na vida política, não 

é uma exceção na política brasileira. Houve vários momentos na história do Brasil 

em que os militares extrapolaram suas funções e participaram ativamente da vida 

política. 

A respeito da militarização da política Ianni diz o seguinte: 

 

Em verdade, a crescente militarização da política é o resultado do 
aguçamento das tensões e contradições entre grupos e classes sociais, em 
luta pelo poder. Esse processo se torna tanto mais rápido e fácil quanto 
menos desenvolvidas e efetivas são a ordem democrática e a opinião 
pública. A militarização da política em geral é uma forma não democrática 
de exercício do poder. São o 'artificialismo' dos partidos políticos e a 
fragilidade da consciência democrática dos políticos profissionais e dos 
cidadãos que favorecem a transformação das forças militares em partido 
político (IANNE, 1968, p. 144). 

 

O golpe militar de 1964 revela a fraqueza do modelo liberal que, no Brasil, 

antecedeu a própria existência do capital industrial. Para Vianna (1978, p.117), “[...] 

Sua introdução operou-se em função das necessidades do sistema agrário 

exportador para montar um Estado Nacional e não poderia sobreviver ao seu 

deslocamento para uma posição secundária na economia e na sociedade.” 

Com relação ao movimento político-militar de 30 e a dinâmica da economia 

brasileira, Vianna (1978, p.115) diz o seguinte: “Há consenso de que o movimento 

político-militar de 30 provocou alterações favoráveis ao sistema produtivo voltado 

para o mercado interno e de outras matérias-primas exportáveis, que não o café.” 

Segundo Ianni, a vida econômica até 1930 estava organizada de acordo com 

o modelo “exportador”. A cafeicultura, dentro deste modelo, simbolizava o padrão de 

desenvolvimento nacional.  As crises do setor cafeeiro abrem novas perspectivas 

para a economia e incentivos para a produção artesanal e fabril. A falta de recursos 

para adquirir as manufaturas importadas leva as unidades artesanais e fabris a 

dinamizarem-se para atender, mesmo que parcialmente, a  procura desses produtos 

(IANNI, 1968). 
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A orientação da economia para o mercado interno e não mais só para a 

exportação de produtos primários coincide com as mudanças que acontecem na 

sociedade e na política do País. Vianna a esse respeito diz: 

 

A alteração no eixo da economia, que passa a se orientar principalmente 
para o mercado interno, coincide com a emergência das camadas médias 
urbanas, da organização sindical e política operária, quando o processo de 
acumulação industrial mal se iniciara. Dá-se igualmente no momento de 
acirrada disputa entre as diferentes frações da classe dominante, para 
canalizar a política econômica do Estado em seu favor (VIANNA, 1978, 
p.117). 

 

O governo Getúlio Vargas assumiu para si a missão de coordenar e dinamizar 

a política econômica do país. O modelo exportador continuou a existir só que nesse 

momento o poder público incentivou a industrialização, pois  a então conjuntura 

econômica internacional colocava novos desafios ao desenvolvimento do país. Ianni 

define o período de 1930 a 1964 como segunda etapa do desenvolvimento industrial 

no Brasil ao afirmar: 

 

A segunda etapa do desenvolvimento industrial no Brasil consiste na 
aplicação de medidas destinadas a propiciar a diversificação e a expansão 
do setor. Neste contexto é que se colocam a Revolução de 1930, o Estado 
Novo instituído em 1937, o getulismo e suas variantes, a democracia 
populista, etc. Em linhas gerais, esse estágio situa-se entre 1930 e 1964. É 
a época da implantação do modelo 'substituição de importações (IANNI, 
1968, p.26) 

 

 A respeito do crescimento da economia nos anos de 1920 a 1939, Hermes e 

Nunes afirmam com base no livro  de  Villela e Suzigan que  

 

Nos anos 1933- 1939, no período pós-depressão até a II Guerra Mundial, a 
renda per capita do País manteve-se praticamente estagnada, ao nível de 
1928, segundo tabela e texto, in Villela-Suzigan- 'Política do Governo e 
Crescimento da Economia Brasileira', 1889- 1945. Se a produção industrial 
não tivesse substituído o setor da agricultura de exportação como o setor 
dinâmico da economia, conforme se vê na tabela, teria havido queda da 
renda per capita ao invés de apenas estagnação (HERMES; NUNES, 1994, 
p. 29). 

 

Na tabela abaixo, analisada no trabalho de Villela e Suzigan, com as taxas 

médias anuais de crescimento da economia de 1920 a 1939, podemos observar o 

desempenho importante que teve a produção industrial em nosso país, apontado por 

Hermes e Nunes: 
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     Apud: HERMES, Gabriel e NUNES, Osório (1994)  

Os autores ainda acrescentam: 
 

 
Notam os autores [Villela e Suzigan] que no fim da década dos 30, apesar de 
a agricultura ainda representar cerca de 57% do produto físico, o setor 
industrial ganhara bastante em importância. Dizem Villela e Suzigan: 'a 
Revolução de 1930 e a Grande Depressão contribuíram para robustecer as 
classes urbanas, levando, assim, ao declínio gradual do poder da classe 
agrária, principalmente dos produtores de café' ( HERMES; NUNES , 1994, 
p.29 e 30). 
 

 

Lima (1973, p.357) mostra dados importantes sobre a indústria brasileira e 

que confirmam o crescimento da atividade industrial na década de trinta, dizendo 

que “entre 1920 e 1929 haviam sido criados 4.697 estabelecimentos industriais e 

entre 1930 e 1939 mais 12.232 estabelecimentos desse gênero.” 

A crise do café, a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial (que se inicia 

em 1939) fazem com que o eixo da economia em nosso país comece a se modificar. 

As atividades ligadas ao mercado interno atraíram capitais levando a uma maior 

industrialização e com as dificuldades de importação, devido ao conflito armado 

mundial, o Brasil inicia o processo de substituição das importações por produtos que 

começaram a ser produzidos em nossos parques industriais.  

Lima, ao analisar as etapas e fatores dinâmicos de nossa industrialização, diz que 

 

1920- 29 (%) 1920- 33 (%) 1933- 39 (%)

Setores Produtivos

a- Produção Agrícola 4 2,5 1,6

Agricultura de Exportação 7,5 3,7 1,1

b - Produção Industrial 2,8 4,4 11,2

c- Produto Físico 3,9 2,9 4,9

Composição do Produto 
Físico 

100* 100*

Agricultura 79 57

Indústria 21 43

* 1919

* 1939

Quadro 1- Brasil Taxas médias anuais de crescimento da economia- 1920 a 1939

Fonte: Apêndice Estatístico e Apêndice Metodológico.  
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Se excluirmos a primeira fase a do Encilhamento, em que o gênio de Rui 
Barbosa quis imprimir um impulso consciente à expansão fabril, todas as 
demais etapas ocorreram em conseqüência de fatores indiretos, ou seja, 
como resultado da busca de outros objetivos. Assim, no período que vai do 
Encilhamento à Primeira Guerra Mundial, o progresso manufatureiro que se 
verifica decorre principalmente da política seguida pelos governos, os quais, 
procurando maiores receitas para o Tesouro, elevavam constantemente as 
tarifas alfandegárias de um modo geral que constituíam então a principal 
fonte de receita tributária, resultando daí alta dos produtos importados e 
dessa forma estímulo para a sua fabricação interna (LIMA, 1973, p.407). 

 

Falando sobre as etapas da industrialização, esse autor afirma que, com a 

Primeira Guerra Mundial, a importação de produtos industrializados para o Brasil 

tornou-se muito difícil. Isso estimulou o aumento da produção interna para atender 

às necessidades nacionais. Com a Grande Depressão, reduzem-se muito os 

negócios no mercado internacional, o que obriga o Brasil a adotar uma política de 

substituição dos produtos importados por produtos produzidos em nosso parque 

industrial.  Novamente o mesmo processo ocorre na Segunda Guerra Mundial. As 

importações se tornam mais difíceis fazendo com que o capital se volte para a 

produção doméstica a fim de atender ao mercado interno. (LIMA, 1973) 

 Figueiredo avalia o desempenho da produção industrial durante o período da 

Segunda Guerra Mundial e afirma:  

 

Durante o período da guerra a indústria brasileira viveu momento 
privilegiado em termos de lucros. Com a produção sendo pressionada pela 
impossibilidade das importações, o caminho encontrado pelos empresários 
conjugou aumento da produtividade e acirramento da relação dentro da 
fábrica. Conquistas básicas como a jornada de 8 horas semanais, 
pagamento das horas extras e férias foram intensamente burladas 
(FIGUEIREDO, 1991, p. 13). 

 

Em relação ao período do pós- Segunda Guerra, Lima diz que 

 

[....] No segundo após-guerra dois fatôres, principalmente, contribuíram para 
o nosso desenvolvimento industrial. O primeiro foi a taxa cambial baixa, que 
propiciou a aquisição de máquinas e equipamentos em condições 
vantajosas, reforçando assim nossos fatores de produção fabril. Logo em 
seguida, o estabelecimento da 'licença prévia', isto é, medidas de controle 
quantitativo e de seletividade das importações que permitiam um bom 
resguardo contra a concorrência estrangeira às manufaturas nacionais 
(LIMA, 1973, p. 407). 
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Nesse período foi posta em funcionamento a Companhia Siderúrgica Nacional 

(1946), em Volta Redonda, Rio de Janeiro, o que aumentou a produção de aço no 

Brasil. Segundo Lima, 

 

Com o funcionamento de Volta Redonda, o consumo de aço entre nós se 
desenvolveu, estimulando as indústrias mecânicas e metalúrgicas. Toda a 
posterior expansão desses setores, bem como a implantação da indústria 
automobilística e da indústria pesada muito devem à Companhia 
Siderúrgica Nacional, que inaugurou, pode-se dizer, a era do aço em nosso 
país (LIMA, 1973 p.376). 

 

Em 1947, o governo facilita a importação de equipamentos básicos para a 

industrialização: 

O sistema de licenças de importação instituído em 1947, havia fornecido  
uma bonificação para os materiais e equipamentos essenciais para a 
industrialização. Esta capacidade aumentada de importação tornou possível 
a compra de equipamentos que forneciam a capacidade produtiva para um 
novo estágio de substituição das importações (SKIDMORE, 1982, p. 122 e 
123). 

 

O grande aumento de importações para equipar a indústria acabou 

provocando em 1952 uma tensão sobre a balança de pagamentos, e o resultado foi 

o aumento da inflação. Vargas tinha que lidar com três concepções estratégias de 

desenvolvimento: a neoliberal, a desenvolvimentista- nacionalista e a nacionalista 

radical. Ele se aproximava mais da estratégia desenvolvimentista- nacionalista 

apesar de flertar com as duas outras estratégias econômicas.  (SKIDMORE, 1982) 

Com relação às políticas públicas de Vargas, de 1951 a 1954, Ianni faz a seguinte 

avaliação: 

 

O conjunto das atividades governamentais nos anos 1951- 1954 revelam 
que o poder público foi levado a criar mais algumas condições infra-
estruturais e institucionais para a aceleração do desenvolvimento industrial 
do País. Não só criaram-se órgãos destinados a favorecer o 
desenvolvimento econômico, mas também realizaram - se estudos técnico-
científicos sôbre os problemas econômicos brasileiros (IANNI, 1971, p.116). 

 

Entre os órgãos criados para o desenvolvimento industrial do país, estão a 

Petrobrás (Petróleo Brasileiro S. A.), responsável pela exploração do petróleo em 

nosso território e o BNDE (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico) que 
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nasceu com o objetivo de diminuir as deficiências de infraestrutura que tanto 

prejudicavam a economia brasileira. Esses dois órgãos tiveram grande importância 

estratégica para o desenvolvimento do Brasil. 

Após a segunda etapa da industrialização com o “modelo de substituição de 

importações”, surgiu no país a terceira etapa da industrialização com uma 

participação maior do capital estrangeiro e uma preocupação maior com a 

infraestrutura do país, principalmente, no governo de Juscelino Kubitschek de 1956-

1960. Destacaram-se nesse período os investimentos em transportes e energia 

elétrica. 

Segundo Ianni,  a terceira etapa do desenvolvimento industrial brasileiro é 

identificada com a “internacionalização” da economia do Brasil. Com o Programa de 

Metas do Governo Juscelino Kubitschek o modelo de internacionalização da 

economia entra em plena execução. Com o Golpe de Estado de 1964, o 

desenvolvimento econômico no país passou a depender da associação entre 

capitais nacionais e estrangeiros.  Já com relação ao teor político o modelo de 

internacionalização da economia brasileira, entra em execução com o governo de 

Castelo Branco. (IANNI, 1968) 

O governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira seguiu uma política de 

nacionalismo desenvolvimentista e de associação com o capital estrangeiro visando 

à industrialização do país. Os nacionalistas radicais que o criticavam não se 

apoiavam em uma base histórica da realidade nacional e nem internacional. 

Internacionalmente o mundo vivia um momento de expansão do capitalismo, 

principalmente o norte americano, que segundo Ianni (1971, p.145) após consolidar 

sua hegemonia sobre a Europa e o Japão: “o governo e as empresas mais 

poderosas norte-americanas puderam reformular as suas relações econômicas, 

políticas e militares com os povos coloniais e dependentes.” Os Estados Unidos 

foram o principal investidor do Brasil no governo Juscelino. Todavia seus interesses 

não eram só nos negócios em que poderiam auferir lucros, mas também 

estratégicos, pois, ao mesmo tempo em que buscavam  garantir o fornecimento 

regular de matérias-primas, tinham também interesses militares, evitar que o Brasil 

fosse usado como ponto para um ataque à nação norte americana e políticos, 

conquistar o apoio do Brasil nas Nações Unidas, quando fosse necessário. 
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O desenvolvimento industrial do período Kubitschek foi impressionante. 

Segundo Skidmore, entre 1955 e 1961, 

 

A produção industrial cresceu 80% [...] com as porcentagens mais altas 
registradas pelas indústrias de aço (100%), indústrias mecânicas (125%), 
indústrias elétricas e de comunicações (380%) e indústrias de 
equipamentos de transportes (600%). [...] Para a década de 1950, o 
crescimento per capita efetivo do Brasil foi aproximadamente três vezes 
maior que do resto da América Latina (SKIDMORE, 1982, p.204). 

 

Nos anos de 1961- 64, que abrangeram os governos de Jânio Quadros e 

João Goulart, a crise econômica se agravou no país. Mesmo com o ambicioso Plano 

Trienal, do governo Goulart, que pretendia combater a inflação e recuperar um alto 

índice de crescimento, não se conseguiu reduzir o custo de vida. Segundo análise 

de Skidmore (1982, p. 312 e 313): “O índice de inflação para 1962 chegara a 52 por 

cento; chegaria [...] a 75 por cento em fins de 1963.” 

Segundo Ianni, não havia uma conjuntura política favorável à resolução dos 

problemas econômicos. Nesse sentido ele afirma: 

Ocorre que na época do governo Goulart não se haviam reunido todas as 
condições políticas para que o Estado pudesse encaminhar a resolução dos 
problemas econômicos mais graves e urgentes. A luta contra a inflação 
exigia o sacrifício do populismo, que servia de suporte político do governo. 
A política cambial, por outro lado, exigia o sacrifício do nacionalismo 
econômico, que era um dos principais elementos da ideologia 
governamental. E a luta pela reforma agrária, por fim, mobilizava contra o 
governo todas as forças políticas tradicionais, então dominantes no 
Congresso Nacional (IANNI, 1971, p. 214). 

 

Em seu livro " Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930- 1970)" ,  

Ianni diz que a “democracia representativa” já não estava conseguindo dar as 

respostas que o Brasil necessitava para continuar se desenvolvendo, e que a 

solução escolhida foi a via autoritária como em vários outros momentos de nossa 

história. Sobre tal conjuntura o autor afirma: 

 

[...] a 'democracia representativa' entrara em colapso, nos anos de 1961- 64. 
Em conseqüência, o regime político instaurado com o Governo Humberto de 
Alencar Castello Branco, em abril de 1964, quando foi deposto o Presidente 
João Goulart, extinguiu todos os partidos políticos preexistentes. E, em 
seguida, formulou condições totalmente novas- sob controle do Poder 
Executivo- para o funcionamento dos novos partidos políticos e do sistema 
sindical urbano e rural (IANNI, 1971, p. 227-228). 
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Segundo Ianni, o golpe de Estado de 1964 foi facilitado pelos processos 

econômicos que forçaram o fim da democracia populista. Para ele, os processos 

foram os seguintes: a) A deterioração das relações de troca que levou a economia 

brasileira a ingressar na etapa da industrialização de alto nível, visando à 

competição em âmbito internacional; b) A necessidade de reformulação e eliminação 

das defesas de mercado visando à exportação; c) Reformulação na maneira como a 

economia do Brasil participava da economia internacional. Para isso, era necessária 

a associação com as organizações que detinham a tecnologia mais moderna 

visando ao aprimoramento técnico  (IANNI, 1968).  
 

Os governantes, a partir de 1964 irão tentar reintegrar os poderes econômico 

e político que estavam desintegrados no governo Goulart devido à incompatibilidade 

entre as ações políticas do populismo e do nacionalismo e as medidas que tinham 

que ser implantadas para que o país saneasse suas dívidas e voltasse a crescer. 

Houve uma substituição dos líderes carismáticos por uma tecnocracia e por medidas 

que reintegrassem a economia brasileira no capitalismo mundial sob a hegemonia 

dos norte-americanos. 

Com os militares no poder a partir de 1964, buscou-se, através do 

fortalecimento do poder executivo e de medidas arbitrárias e autoritárias, uma 

estabilidade política que, segundo Ianni, era importante para a atração de 

investidores de longo prazo no país. Ianni diz: 

 

Tratava-se de reforçar o 'centralismo autoritário', a fim de que a 
política econômica governamental pudesse ser formulada e 
executada com um mínimo de obstáculos e distorções; e o 
máximo de eficácia. Em outros termos, tratava-se de atrair para 
o ambiente brasileiro 'o investidor de longo prazo, que nos 
interessa para o desenvolvimento econômico', oferecendo-lhe 
'um grau razoável de estabilidade política' (IANNI, 1971, p.247). 

 

Segundo afirma o mesmo autor, em seu livro: O Colapso do Populismo no 

Brasil, os militares, a partir de 1964, perseguem os socialistas e os partidários do 

capitalismo de tipo nacional. Para isso, procura-se  
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[...] destruir as organizações, técnicas, lideranças e ideologias 
criadas durante a vigência do populismo. Neste plano, as 
atuações dos governantes destinam-se a eliminar, 
simultaneamente tanto as possibilidades do socialismo como 
do capitalismo de tipo nacional  (IANNI, 1968, p.224). 

 

Com o fim do populismo e a busca por estabilidade e segurança na política, 

não houve uma identificação das massas com os líderes no governo a partir de 

1964. A radicalização de direita provocou a manifestação dos trabalhadores e de 

vários setores da sociedade, inconformados com a falta de liberdade e com as 

medidas arbitrárias tomadas pelos militares. O primeiro governo militar foi o de 

Castelo Branco (1964- 1967) e, segundo Skidmore, Castelo e os revolucionários, na 

esfera política, 

 

[...] codificaram poderes arbitrários para o Executivo, reduziram 
consideravelmente os poderes do Legislativo e do Judiciário e recorreram à 
manipulação direta das eleições e dos partidos, ao mesmo tempo banindo 
da vida pública a maior parte dos políticos de esquerda e alguns do centro 
(SKIDMORE, 1988, p.133). 

 

No campo econômico, os castelistas tiveram melhor sorte do que no campo 

político. Segundo Skidmore, o programa de estabilização econômica no Brasil 

recebeu apoio e ajuda financeira dos Estados Unidos. O país conseguiu controlar a 

inflação e o quadro econômico melhorou ainda mais no final de 1967, tarde demais 

para ajudar o governo. Castelo Branco, ao terminar o seu governo, achava que tinha 

cumprido com a missão a que se propusera com a delegação revolucionária. A 

economia estava estabilizada, o sistema financeiro foi reorganizado e a dívida 

externa renegociada. (SKIDMORE, 1988) 

No governo de Costa e Silva (1967- 1969), em linhas gerais, a política 

econômica não teve grandes mudanças com relação ao governo anterior, mas 

alguns problemas, segundo Ianni, haviam se agravado como 

 

[...] o da ampliação da capacidade ociosa na indústria, a queda da procura 
de bens manufaturados, a redução da liquidez, a queda do poder aquisitivo 
dos salários, o descontentamento do proletariado e da classe média, a 
intranqüilidade de grande parte dos empresários em face dos novos 
encargos fiscais, etc.[...] (IANNI, 1971, p.240). 
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O agravamento dos problemas sociais aumentou as reivindicações pelo 

retorno da democracia por parte da Igreja, do movimento estudantil, da imprensa e 

de outros setores organizados da sociedade. Por outro lado, o aumento da tensão e 

da instabilidade social acabou levando ao endurecimento do regime. Ianni 

analisando o governo de Costa e Silva diz: 

 

Nos anos de 1967-69 adotou-se uma Constituição que manteve os podêres 
excepcionais do Executivo. Além disso, em dezembro de 1968 foi decretado 
o Ato Institucional nº 5, conferindo novas prerrogativas ao Presidente da 
República, em detrimento dos outros podêres. Em fins de 1969, ainda o 
govêrno adotou nova Constituição, na qual consolidam-se os podêres 
excepcionais do Executivo (IANNI, 1971, p.227). 

 

Se no campo político o Brasil se tornava mais autoritário, na economia a 

situação era favorável. Segundo Skidmore, a economia reagia bem à estratégia do 

governo. Ao final do governo Costa e Silva em 1968, o PIB cresceu para o patamar 

de 11%, um resultado excelente. 

No Governo Médici (1969-1974), aumentou-se o poder repressivo, pois para 

os militares a “estabilidade” política constituía-se na ausência de qualquer oposição 

ou crítica ao governo. O governo tentará encobrir as suas medidas repressivas e 

arbitrárias se utilizando de vasta propaganda. Para isso, cria a Assessoria Especial 

de Relações Públicas (AERP) composta, segundo Skidmore (1988, p.221), “por uma 

equipe de jornalistas, psicólogos e sociólogos que decidia sobre os temas e o 

enfoque geral”. O tema central, segundo Skidmore, era a surgimento do Brasil como 

uma sociedade dinâmica e com um crescimento econômico na faixa de 10 por cento 

ao ano. A AERP associou a imagem do presidente a futebol, música popular e 

progresso brasileiro. Uma consulta de opinião realizada em 1972-73 a maior 

participação política figurou em último lugar na preferência da massa, para a maioria 

dos trabalhadores era mais importante um governo forte do que um governo eleito 

(SKIDMORE, 1988). 

Analisando o processo histórico-político brasileiro, pode-se afirmar que a 

maioria dos brasileiros não tinha uma tradição de participação política nas decisões 

do nosso país. Segundo Ianni (1968, p. 144), é a “fragilidade da consciência 
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democrática dos políticos profissionais e dos cidadãos que favorecem a 

transformação das forças militares em partido político.” 

O crescimento econômico apresentou, segundo Skidmore (1988, p.276), “a 

mais alta taxa sustentada desde os anos 50. O PIB subiu à média anual de 10,9 por 

cento de 1968 a 1974. O setor líder foi a indústria, com 12,6 por cento ao ano.” 

O que legitimava o regime militar eram os números favoráveis e o rápido 

crescimento na economia. À medida que a economia começa a apresentar 

problemas de crescimento, o autoritarismo já não é aceito como ação política e a 

sociedade se mobiliza para buscar uma participação democrática. 

O Governo Geisel (1974-1979) iniciou o processo de abertura democrática no 

Brasil. Foi uma missão difícil, pois teve que diminuir gradativamente o poder dos 

militares da chamada linha dura e de convencer os militares a abandonar as funções 

de dirigentes da política nacional e gradualmente ir retornando à democracia, e 

realizar tudo isso mantendo as altas taxas de crescimento econômico para o país. 

Em 1974 o governo permitiu a realização de eleições livres para senadores, 

deputados e vereadores onde o MDB, partido de oposição, para surpresa do regime 

militar, alcançou uma vitória significativa sobre a Arena, partido do governo. A linha 

dura do regime não aceitava a abertura política e continuava agindo com 

arbitrariedade e violência. O Presidente tomou medidas para diminuir a violência da 

ditadura, mas, ao mesmo tempo com medo do avanço da oposição, retrocedeu no 

processo de abertura política. Segundo Skidmore, em 1977, Geisel fechou o 

Congresso e, anunciou, invocando os poderes arbitrários do AI-5 (Ato Institucional 

nº5),  

 

[...] uma série de importantes reformas constitucionais [...] todas visando 
direta ou indiretamente tornar a ARENA imbatível nas próximas eleições. 
Doravante as emendas constitucionais exigiriam maioria simples apenas; 
todos os governadores de estado e um terço dos senadores seriam 
escolhidos indiretamente em 1978 por colégios eleitorais estaduais (que 
incluiriam os vereadores, ficando assegurado o controle da Arena) [...] 
(SKIDMORE, 1988, p.373). 

 

Com relação à política econômica, Skidmore diz que, no governo Geisel, a 

performance não foi tão boa como no período de 1968-73, chamado período do 

“milagre”, pois a inflação chegou a quase o dobro comparando-se ao período do 
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milagre econômico. Os assessores do presidente preferiram manter o crescimento 

econômico a baixarem a inflação. (SKIDMORE, 1988) 

Com relação à balança de pagamentos, que é um indicador da saúde 

econômica, Skidmore diz o seguinte: 

 

Em 1974 o Brasil sobreviveu à crise de sua balança de pagamentos usando 
suas reservas cambiais e duplicando a dívida externa. Nos anos seguintes o 
governo restringiu severamente as importações [...] As exportações subiram 
de US$7,8 Bilhões em 1974 para US$12,5 bilhões em 1978. [...] Em 1978, 
pela primeira vez, mais da metade das exportações brasileiras era de 
produtos industrializados. [...] Mas o aumento das exportações, por mais 
impressionante que fosse, não dava para pagar as importações, muito 
menos cobrir o pagamento das remessas de lucros e o serviço da dívida [...] 
O que salvou o Brasil foi o ingresso contínuo e maciço de capital 
estrangeiro, principalmente empréstimos.[...] Em 1978 o encargo da dívida 
subira para 58,8 por cento, o número mais alto para a década de  e 
altíssimo pela experiência anterior do Brasil [...](SKIDMORE, 1988, p.403 e 
404). 

 

A crise do petróleo de 1973, segundo Cruz (1984, p.18), “quadruplicou o 

preço do petróleo” e provocou uma crise na balança comercial não só do Brasil, 

como de vários países industrializados que dependiam desta fonte de energia. O 

nosso país importava 80% de seu petróleo e privilegiou o transporte rodoviário, por 

ter o custo de implantação mais barato, em detrimento do transporte ferroviário, que 

é mais eficiente, mas tem o custo de implantação mais alto. Ficamos muito 

dependentes do combustível fóssil. Os economistas brasileiros preferiram usar as 

reservas cambiais e pedir empréstimos no exterior para equilibrar a balança de 

pagamentos, do que cortar as importações não petrolíferas o que reduziria o 

desenvolvimento. 

Michel Beaud, em "A História do Capitalismo", afirma sobre o período de crise que 

vai de 1974 a 1978: 

 

Aqueles que pensavam 'recuperar' a alta do petróleo mediante uma alta 
posterior dos preços dos produtos industriais ficaram completamente 
desiludidos: de 1974 a 1978, o preço do petróleo seguiu, grosso modo, os 
preços industriais e , em 1979- 1980, ele teve um nítido e novo avanço. Alta 
do preço do petróleo e do ouro; desarranjo do sistema monetário 
internacional levando à adoção das taxas de câmbio flutuante; 
enfraquecimento do dólar, cuja força principal reside no fato de que 
nenhuma moeda está capacitada para substituí-lo na função de moeda 
internacional; aceleramento do processo diferente da criação monetária, 
com cada grande banco estando em condições de conceder créditos em 
diferentes moedas e, portanto, de contribuir para a criação dessas moedas 
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em escala mundial; especulação internacional; inflações nacionais e 
mundial; empresas ou setores pegos no turbilhão da crise; desemprego, 
inquietação, medo do futuro...( BEAUD, 1999, p.335). 

 

O ano de 1978 marca um período de transição no capitalismo mundial. Em 

1979 o preço do petróleo voltou a aumentar. A variação brusca do preço do petróleo 

primeiro em 1973 e depois em 1979, tudo isso, em menos de uma década, junto 

com outros fenômenos econômicos, como o aumento do ouro e enfraquecimento do 

dólar, obrigaram a mudanças nas regras do jogo da economia no mundo e também 

no Brasil. 

A nova crise econômica mundial coincidiu com a abertura política no Brasil e 

o aumento da inflação e endividamento do nosso país junto ao capital estrangeiro. 

Todas estas transformações foram importantes para que demarcássemos o recorte 

temporal de 1930 a 1978. 

A revolução de 1930 mostra a fragilidade do nosso sistema liberal, pois surgiu 

antes da existência de um capital industrial no país e a militarização da política 

denuncia a nossa falta de consciência democrática. 

O artificialismo dos partidos políticos e do nosso modelo liberal denunciam a 

falta de participação popular nas decisões da nossa democracia e a particularidade 

da nossa economia que, ao contrário do modelo liberal surgido com a revolução 

industrial na Inglaterra, onde o capital industrial levou ao surgimento do modelo 

liberal, o Brasil historicamente industrializou-se graças a medidas econômicas que 

não visavam especificamente à industrialização. A industrialização se beneficiou das 

seguintes medidas: variações na taxa cambial que, no decorrer da história de nosso 

país, aumentaram dificultando a importação de produtos e estimulando a sua 

fabricação interna ou diminuíram facilitando a importação de máquinas e 

equipamentos importantes para nossa industrialização. Outras medidas foram o 

controle quantitativo e de seletividade das importações que protegiam nossos 

produtos contra a concorrência estrangeira. 

O modelo de “internacionalização” da economia brasileira modificou o modelo 

de “substituição de importações”. O capital nacional associou-se ao capital 

estrangeiro para alavancar o desenvolvimento brasileiro. O país alcançou um 

período de grande desenvolvimento econômico e de investimentos na infraestrutura, 
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mas foi surpreendido por crises sociais e políticas que levaram a um novo período 

autoritário, buscando a estabilidade política, a segurança contra os “subversivos” e o 

crescimento econômico. Com o regime militar, o Brasil estabiliza a economia e 

consegue um grande crescimento econômico, mas a maioria dos brasileiros não 

usufruíram da riqueza gerada por este crescimento, acumulando o regime militar 

uma grande dívida social. 

As crises do petróleo em 1973 e 1979 provocaram um desequilíbrio na 

balança comercial do mundo e do Brasil. Para sobreviver a esta crise, o país 

contraiu  empréstimos com valores altos e, com isso, aumentou a dívida externa e os 

problemas sociais. Estes fatos pressionaram o regime militar para um processo de 

abertura política que se iniciou em 1974 com o governo Geisel. 

 

 

1.2 Corporativismo e Trabalho no Brasil. 

 

Uma das características do sistema político brasileiro é o corporativismo estatal. 

Rodrigues define o conceito de corporativismo da seguinte maneira: 

 

[...] Geralmente, o conceito é entendido como uma forma de organização 
das classes sociais, ou das 'forças produtoras', através de uma ação 
reguladora do Estado, que busca integrar os grupos profissionais 
representativos do Capital e do Trabalho em organizações verticais e não- 
conflitivas. As associações de representação de interesses existem em 
virtude do reconhecimento que lhes é outorgado pelo Estado, que lhes fixa 
as modalidades de atuação e relacionamento mútuo, de modo que o 
funcionamento das 'partes' e suas demandas excessivas sejam contidos e 
'harmoniosamente' integrados em benefício de todo o organismo [...] 
(RODRIGUES, 1990, p.54). 

 

Essa visão de que a sociedade é orgânica, e que as “partes” têm que se 

integrar em benefício de todo o organismo, está ligada à cultura política do Brasil. 

Erickson diz que  

 

A cultura política brasileira condiciona um ambiente que dificulta o exercício 
aberto da pressão política pelos grupos de interesse. A mentalidade 
predominante é a de que a sociedade é orgânica e que a vontade geral 
deve prevalecer sobre a vontade dos interesses individuais de que se 
compõe. Um pesquisador encontrou a visão orgânica do Estado 
extremamente arraigada entre os líderes das organizações industriais, 
comerciais e sindicais mais importantes, e entre os servidores civis do mais 
alto nível. (ERICKSON, 1979, p.23). 
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           Segundo Rodrigues (1990, p. 55), “o corporativismo se desenvolveu na 

América Latina no interior de movimentos nacionalistas e antiliberais, de cunho 

popular (ou populista)”. Não desapareceu na Segunda Guerra com a derrota dos 

países que defendiam esta bandeira como a Itália e a Alemanha. Continuando a 

análise sobre o corporativismo Rodrigues diz o seguinte: 

 

[...] o corporativismo contemporâneo (geralmente sob formas disfarçadas) 
no Terceiro Mundo não estaria relacionado às elites tradicionais e ao 
pensamento conservador, mas sim a 'elites modernizantes' (nacionalistas, 
populares, antioligárquicas, dirigistas etc.), cumprindo funções integrativas 
de mobilização controlada das classes populares. Desse ângulo, o 
corporativismo seria uma das vias possíveis de integração e organização 
das classes sociais numa dada etapa 'intermediária' de industrialização e 
modernização. Seu êxito viria de sua capacidade de reduzir os conflitos 
sociais e de acomodar interesses num momento de declínio do poder 
oligárquico, de ascensão de novas camadas empresariais e de pressão das 
camadas populares. [...] (RODRIGUES, 1990, p.55). 

 

 Falando sobre a função do Estado num sistema político de natureza 

corporativa, Erickson diz que o Estado tem o papel de árbitro sobre associações de 

empregados e empregadores. E que o contato institucionalizado entre as 

associações faz com que a solidariedade e a cooperação substituam os conflitos de 

classe. (ERICKSON, 1979) 

 Vianna, ao falar sobre o movimento político militar de 1930 e tentar explicar 

como teria nascido o corporativismo estatal no país, diz: 

 

A composição heterogênea dos novos detentores do poder não propiciava a 
qualquer deles a imposição da sua vontade política, nem lhes dava base 
segura de legitimação. A estabilidade do regime dependeria de uma 
autonomização política do Estado, diante da diversidade dos interesses 
coligados. (VIANNA, 1978, p.116). 

 

 O Estado terá o papel de mediador dos interesses dos novos detentores do 

poder e, para que lograsse maior eficiência nesta tarefa, teve que ter autonomia no 

aspecto político. Vianna defende a categoria do Estado como autônomo no político e 

fala sobre o Estado de “compromisso”. Ele diz que em primeiro lugar essa 

autonomização recorreu à ideologia corporativa o que fica evidente no decreto sobre 

sindicalização de nº 19.770 de 1931. Em segundo lugar o Estado é entendido como 

um gerente de conflitos entre as classes dominantes que têm o objetivo de atender a 
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grupos de interesses. Sendo assim, o Estado seria de “compromisso” entre as 

facções burguesas (VIANNA, 1978). 

 Para Vianna (1978, p.118), o Estado de “compromisso”, “atenderia com 

exclusividade às oligarquias, exportadoras ou não, únicos setores das classes 

dominantes dotados de força de influência nos canais de decisão.” 

 Rodrigues fala a respeito do decreto sobre sindicalização nº 19.770 de 1931, 

lançado após a criação do Ministério do trabalho. Ele diz: 

 

[...] O ato ministerial iniciava o controle estatal sobre as associações 
profissionais, estabelecendo, entre outras coisas, a unicidade sindical e a 
obrigatoriedade do reconhecimento do sindicato por parte das autoridades 
públicas. Na Exposição dos Motivos do Decreto 19.770, o ministro Lindolfo 
Collor esclarecia que se tratava de 'incorporar o sindicalismo ao Estado e às 
leis da República'. (RODRIGUES, 1990, p.47). 

 

Com relação à atração pelas concepções corporativas. Rodrigues diz:  

 

[...] o encanto pelas concepções corporativas vinha do fato de o 
corporativismo ser, como notou Evaldo Amaro Vieira, 'um componente 
responsável pela legitimação do crescimento e domínio da burocracia 
estatal após 1930' (VIEIRA,Evaldo Amaro,1976, apud RODRIGUES, 1990, 
p.52). 

 

 Esse crescimento da burocracia aconteceu devido ao aumento da 

responsabilidade federal. Segundo Skidmore, o governo federal aumentou seus 

poderes administrativos de duas maneiras diferentes. Primeiro,  muitas funções que 

eram exercidas pelos Estados e Municípios foram transferidas para a competência 

federal. As áreas da educação e do trabalho que eram da competência quase 

exclusiva dos Estados, com a criação dos ministérios do Trabalho, Indústria e 

Comércio e o da Educação e Saúde criados em novembro de 1930 passaram para a 

tutela do governo federal. Segundo, o governo federal aumentou a intervenção na 

economia com a propriedade de indústrias e empresas de economia mista.  O 

governo também assumiu a responsabilidade sobre duas outras áreas, que foram a 

previdência social e a organização dos sindicatos trabalhistas. A restrição de fontes 

tradicionais de receita tributária reduziu ainda mais os poderes de Estados e 

Municípios. Os objetivos de todas estas ações era tornar o governo de Vargas mais 

forte e minar os alicerces da “política dos governadores” (Skidmore, 1982). 
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 Este alargamento da burocracia estatal possibilitou a intervenção de Vargas 

no campo político, através do grande número de cargos públicos criados e que 

podiam servir de moeda de troca no jogo político, o chamado empreguismo; no 

campo econômico, as indústrias federais e empresas de economia mista 

possibilitaram maior autonomia e controle de Vargas sobre a vida econômica do 

país. Além disso, a diminuição da receita tributária dos estados e municípios 

enfraqueceu o poder regional e aumentou a centralização do poder do governo 

federal. 

 Rodrigues nos lembra que as práticas corporativistas não surgiram em 1937 

com a implantação de um regime autoritário, mas foram implementadas após a 

vitória de Vargas, por um grupo de intelectuais com amplos poderes e sem nenhum 

controle partidário ou legislativo (RODRIGUES, 1990). 

 Erickson fala sobre os administradores governamentais que possuem amplos 

poderes e influência junto ao governo: 

 

Esses administradores governamentais profissionais possuem considerável 
autonomia e freqüentemente tomam decisões sem consultar o Congresso 
ou relevantes grupos de interesses. Uma vez que não se constituem em 
competidores para o presidente na esfera eleitoral, este delega àqueles 
grande dose de poder (ERICKSON, 1979, p.22). 

 

 Erickson, citando Raymundo Faoro, diz que "As conclusões de Leff 

corroboram a tese antecipada por Raymundo Faoro de que as mais importantes 

decisões no Brasil são tomadas por uma elite administrativa” (ERICKSON, 1979, 

p.22). 

 Ao falar de um grupo de intelectuais com amplos poderes e sem controle 

partidário ou legislativo, Erickson expõe sobre uma elite administrativa e corrobora  o 

que diz Rodrigues. Segundo Rodrigues, este grupo de intelectuais foi responsável, 

na gestão do ministro Lindolfo Collor, pela legislação trabalhista. 

 A legislação trabalhista se preocupava em controlar politicamente a classe 

operária, assim, o caráter voluntário de filiação no sindicato, instituído pela lei, 

mostra a preocupação do governo federal em desmobilizar e despolitizar a classe 

operária. Além disso, a instituição obrigatória da “contribuição sindical” garantia os 
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recursos para o assistencialismo do governo Vargas na área sindical. Vale ressaltar 

que os recursos só eram repassados aos sindicatos reconhecidos pelo governo. 

Para se manter o fator trabalho sob controle, era necessário, segundo Vianna, 

a ação do Estado Corporativo no mercado e uma legislação minimamente protetora 

do trabalho. Vianna diz: 

 

Os empresários, com a eficácia da sua recusa em admiti-lo, forçam por 
converter o Estado Corporativo num Estado Autoritário modernizante, a fim 
de inibir e reprimir a vida associativa operária e se tornar o único 
protagonista a agir no mercado. [...] O salário mínimo, por exemplo, só foi 
regulamentado na década de 40. Mas, sobre a estreita concepção mercantil 
dos empresários, as elites políticas não ignoravam que, para manter o fator 
trabalho sob controle, a pura coerção não bastava. A ideologia organicista 
do corporativismo procurava suprir essa carência a nível subjetivo. Contudo, 
seus efeitos não se limitavam à manipulação de valores falsamente 
integrativos. A 'paz social' era procurada através de concessões e 
benefícios concretos, a que não era insensível a massa dos assalariados. A 
possibilidade do controle operário incluirá necessariamente uma legislação 
minimamente protetora do trabalho (VIANNA, 1978, p.149 e 150). 

 

Ainda segundo Vianna, diante da queixa dos empresários que afirmavam que 

o Estado impunha a legislação trabalhista sem uma consulta às entidades classistas 

patronais, o Ministério do Trabalho passou a encaminhar, no pós-30, a essas 

entidades o anteprojeto de cada nova proposta, visando obter soluções consensuais 

(VIANNA, 1978). 

Como vimos no item um, sobre a política econômica no Brasil, não havia um 

projeto industrial, a indústria foi beneficiada, na maior parte da nossa história, por 

medidas econômicas que não visavam diretamente ao desenvolvimento industrial do 

País. Com o governo Vargas haverá um esforço para modernizar as estruturas, não 

só políticas como também econômicas, inclusive com o fortalecimento da indústria. 

Skidmore, falando sobre a industrialização em nosso país, destaca o papel de 

Getúlio Vargas: 

A pressão inicial a favor da industrialização, sob os auspícios do Estado, 
partiu dos militares, cujo apoio tinha sido a condição sine qua non do golpe 
de Vargas, em 1937. As ideias e a racionalização desta política vieram de 
conselheiros- empresários, como Roberto Simonsen e Euvaldo Lodi. 
Contudo foi o hábil político Vargas que se tornou o mais conhecido padrinho 
da industrialização (SKIDMORE, 1982, p.71). 
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 A tutela do poder público sobre a sociedade civil, segundo Rodrigues, se 

justificaria na afirmação da fraqueza das classes sociais. Para Oliveira Vianna, a 

inexistência de “classes organizadas” justificaria a ação corporativa do Estado. 

Apesar de esses argumentos serem usados para justificar o controle sobre os 

sindicatos, na década de 1930, o crescimento da mão-de-obra rural no mercado de 

trabalho e a substituição dos operários de origem européia pelos “nortistas” 

desqualificaram a força de trabalho e aumentaram sua oferta. Esta conjuntura 

favoreceu os empregadores e desfavoreceu os empregados tornando necessária a 

tutela do poder público sobre a sociedade civil visando à proteção do trabalhador 

(RODRIGUES, 1990). 

Para Rodrigues, o corporativismo favoreceu tanto os trabalhadores quanto os 

empresários. Ele diz : 

 

[...] nossa hipótese é de que o sistema corporativo e a legislação 
paternalista revelaram-se mais capazes de garantir à massa de 
trabalhadores, especialmente aos menos qualificados, mais vantagens e 
proteção do que um sindicalismo independente voltado para a pressão e 
negociação com o patronato. A situação e posição das classes empresariais 
diante da ação tutelar do Estado encontram-se atualmente bem estudadas 
por um conjunto de pesquisas1. De modo geral, os diferentes estudos 
mostram que a iniciativa da montagem do novo sistema não partiu do 
patronato. Este tratou de se adaptar a um sistema que lhe foi imposto pela 
nova elite política, procurando retardar a aplicação de certos dispositivos, 
atenuar outros e, em alguns casos, burlar a legislação. Nesse aspecto, 
pensamos que é possível aceitar a tese de que a fraqueza das classes 
industriais e comerciais no conjunto da economia nacional e a necessidade 
de proteção e favores governamentais para sobreviver diante da 
concorrência estrangeira tenham favorecido o intervencionismo estatal de 
modo geral, e o sindicalismo corporativo, de modo particular (RODRIGUES, 
1990, p.63). 

 

 Esta é uma hipótese que ajudaria a explicar a sobrevivência do 

corporativismo em nosso sistema político por tanto tempo, ou seja, a falta de uma 

classe trabalhadora organizada e consciente, e a fragilidade mantida entre as 

classes dominantes justificaria a intervenção do Estado sobre a sociedade brasileira. 

Mesmo com toda interferência estatal, os empresários procuraram dar um “jeitinho” 

                                                           
1 Além do trabalho já citado de Luiz Werneck Vianna, cumpriria mencionar as seguintes pesquisas: Eli Diniz. 

Empresário, Estado e capitalismo no Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978; Ângela Maria de Castro Gomes. Burguesia e 
trabalho, política e legislação social no Brasil; 1917- 1937. Rio de Janeiro, Campus, 1979; e a tese de doutorado, ainda não 
publicada, de Maria Hermínia Tavares de Almeida. Estado e classes trabalhadoras no Brasil. São Paulo, 1978. Mimeog. Mais 
recentemente, Sérgio Amad Costa esmiuçou o papel de três componentes da estrutura corporativa no controle da classe 
trabalhadora: as federações e confederações, o imposto sindical e a proibição da formação de centrais sindicais. Cf. Estado e 
controle sindical no Brasil. São Paulo, T. A. Queiroz, 1986. 
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para se adaptarem ao sistema. Vimos também que pelas características singulares 

de nosso desenvolvimento econômico, o nosso empresariado precisou, ao longo de 

nossa história, da proteção e de favores das elites no poder para sobreviver. 

 Antunes em seu livro "A rebeldia do trabalho", fala da fragilidade estrutural da 

nossa burguesia. Para ele, a nossa via de desenvolvimento capitalista pode ser 

denominada de via colonial. Ele diz: 

 

Na via colonial a subordinação ao capitalismo hegemônico foi um traço 
constante, acarretando desdobramentos decisivos. A burguesia de origem 
colonial, por exemplo, dada sua fragilidade estrutural, mostrou-se incapaz 
de realizar suas tarefas econômicas e políticas, recorrendo e transferindo 
para o aparato de Estado as atividades básicas propulsoras do processo de 
industrialização e modernização, no período que se abre no pós-30 
(ANTUNES, 1992, p.103 e 104). 

 

 Esta fragilidade da nossa classe empresarial é que leva ao intervencionismo 

estatal corporativista visando apoiar e proteger as atividades produtivas de nosso 

país. 

 

1.3 A influência da Igreja na implantação do Serviço social no Brasil e o papel 

das classes empresariais e do Estado, na criação das entidades patronais de 

serviço social. 

 

 A influência da Igreja foi importante na implantação do Serviço Social no 

Brasil. Ela utilizou suas instituições educacionais para combater ideias socialistas e 

revolucionárias buscando “harmonizar” as relações entre empresários e classe 

trabalhadora. 

 Figueiredo, a respeito da posição da Igreja em relação à sociedade,  diz o 

seguinte: 

 [...] a Igreja na encíclica Rerum Novarum (1891, Papa Leão XIII) 
evidenciava sua preocupação contra as ideias socialistas, buscando cooptar 
a classe operária e alertar as elites sobre os 'perigos' do socialismo. 
Defendia a propriedade privada como direito natural pois, de acordo com a 
encíclica, representava 'fruto do esforço dos indivíduos e as leis dos povos a 
determinação do que cada um particularmente possuiria'. A desigualdade 
entre os homens era considerada natural e a exploração dos patrões junto 
aos trabalhadores- 'o enriquecimento de uns poucos e o empobrecimento 
da multidão...'- considerada problemática. Caberia a Igreja influir nestas 
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relações sugerindo uma convivência harmoniosa, pois já se constatavam 
conflitos e antagonismos ( FIGUEIREDO, 1991, p.46 e 47). 

 

 Figueiredo, citando Marinque, ainda falando sobre a mesma encíclica, expõe 

os deveres dos patrões e dos empregados: " Aos ricos se tinha que inculcar os 

deveres da justiça e caridade, aos pobres havia de lhes dar consolo para aceitarem 

a sua condição de despossuídos" (CASTRO, Manuel Marinque. 1984, apud 

FIGUEIREDO, 1991, p.47). 

Walderez Loureiro Miguel,  procurando caracterizar os elementos 

significativos para a compreensão da institucionalização do Serviço Social no Brasil, 

fala sobre a instalação da primeira escola de Serviço Social , cujo aparecimento 

ocorreu em São Paulo "seis anos após a Revolução de 30". E, citando Ferreira, 

afirma que  

 Às vésperas do Estado Novo (1937- 1945) o 'Serviço Social penetrou  no 
Brasil, com a instalação da primeira escola brasileira de Serviço Social, 
fundada em São Paulo, em 1936, pelo Centro de Estudos e Ação Social 
(CEAS) que dava assim cumprimento a uma de suas principais finalidades: 
‘difundir e intensificar a formação e ação social católicas’ (FERREIRA,Odila 
Cintra Ferreira,1959, apud MIGUEL, 1979, p.20). 

 

No Brasil, o serviço social, segundo Miguel, nasce com o objetivo de “adaptar” 

o indivíduo às condições de existência, sem refletir criticamente sobre a realidade 

vivida por este indivíduo. E afirma: 

 

O Serviço Social nasce no Brasil numa dimensão eminentemente prática: 'O 
Serviço Social deve agir...' como se sua outra dimensão, a teórica, não lhe 
coubesse construir. Nasce para 'reajustar', não trazendo no seu enunciado 
elemento questionador da 'ordem vigente', não vendo, pois, criticamente a 
história, a vida, o cotidiano como um processo. A realidade está posta, 
fracionada nos 'diversos quadros', estanques: 'social', 'família', 'profissão'. 
Levado a 'adaptar' o indivíduo às condições de existência, impossibilitaria 
pois  ao homem seu próprio construir-se, na transformação da realidade, no 
desempenho de suas atividades, isto é, no seu trabalho e nas relações 
sociais produzidas através de suas atividades (MIGUEL, 1979, p.29).  
 

 Com relação à ação católica, Figueiredo diz que as elites deveriam influenciar 

na vida social através de uma “ação educativa”: 

 

O pressuposto básico da ação católica é a intervenção social através de 
uma 'ação educativa': as elites, devidamente preparadas pela ação católica, 
seriam capazes de influenciar na vida social. 'A reforma social da sociedade 
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viria através das elites, logo, de cima para baixo. As elites devem 
cristianizar o povo' (FIGUEIREDO, 1991, p.50). 

 

O discurso que usa a educação como meio de corrigir as desigualdades faz 

parte da doutrina liberal. Este discurso católico contém esta doutrina que tem o 

objetivo de legitimar as injustiças sociais e contribui para a manutenção do status 

quo. 

Segundo Figueiredo, mulheres católicas, de setores das classes dominantes, 

foram arregimentadas para formar as primeiras turmas de assistente sociais devido 

ao “caráter moral” e de apostolado que era exigido para este trabalho: 

 

As primeiras turmas de assistentes sociais foram formadas por mulheres 
arregimentadas nos setores das classes dominantes que atuavam na Ação 
Social Católica. Este fato aponta para duas características que irão marcar 
o serviço social por muitos anos. Primeiro o seu viés de apostolado, daí o 
fato do afluxo da mão-de-obra feminina e rica: a caridade não deve ser 
remunerada e as mulheres, principalmente as ricas, não estavam 
incorporadas ao mercado de trabalho. Outro aspecto se refere à formação 
dos agentes sociais onde é dada importância fundamental ao 'caráter moral' 
do postulante, daí a arregimentação de mulheres que já atuavam no meio 
católico, como uma pré-seleção. Estas mulheres eram consideradas 
portadoras de uma 'superioridade moral' e, portanto seriam as pessoas mais 
indicadas para 'assistirem' às classes economicamente e 
conseqüentemente, na visão do apostolado católico, moralmente menos 
privilegiadas (FIGUEIREDO, 1991, p.50 e 51). 

 

Segundo Miguel, a criação da Escola de Serviço Social no Brasil está 

relacionada ao período em que se implanta o Ministério da Educação. O sistema 

educacional, no Estado Novo, tornou-se um instrumento mais eficaz de manipulação 

das classes subalternas com a criação das escolas técnicas profissionalizantes. 

Miguel diz: 

A criação da Escola de Serviço Social no Brasil está relacionada ainda ao 
período em que se implanta o Ministério da Educação (1930), que trouxe 
substanciais mudanças na área da educação, sobretudo pela estruturação 
das primeiras Universidades. A política educacional do Estado Novo tem em 
vista transformar o sistema educacional num instrumento mais eficaz de 
manipulação das classes subalternas, como a criação das escolas técnicas 
profissionalizantes (Constituição de 1937, art.129) 'para as classes menos 
favorecidas', que segundo o próprio Ministro da Educação, Gustavo 
Capanema, possibilitaria, através da moderna juventude brasileira, criar 'um 
exército de trabalho para o bem da nação'. A abertura às classes menos 
favorecidas, pelo acesso delas ao sistema educacional, pode ser explicada 
pelas mudanças ocorridas na infra-estrutura econômica, com a 
diversificação da produção. Esse período corresponde ao início da 
implantação do modelo econômico da substituição de importações, quando 
a indústria amplia-se, em um leque de vários ramos, exigindo, pois, maior 
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qualificação e diversificação da mão-de-obra. É o momento em que o 
Estado assume, atendendo aos interesses das empresas privadas, o 
treinamento da força de trabalho, possibilitando o desenvolvimento das 
forças produtivas- 'criar um exército par o bem da nação- e beneficiando 
diretamente os diferentes setores da indústria' (MIGUEL, 1979, p.29 e 30). 

 

O Estado e os empresários criaram o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) para formar uma mão-de-obra mais qualificada para as indústrias. 

Esta entidade, dirigida pela Confederação Nacional da Indústria, estava preocupada 

com a formação não só técnica, mas também moral de seus trabalhadores. 

Segundo Hermes e Nunes (1994, p.25), “integrava-se ao sistema 

corporativista estabelecido para a produção e o trabalho pela Carta Constitucional 

de 1937” a Confederação Nacional da Indústria (CNI) que nasce a 12 de agosto de 

1938, formada pelas Federações Industriais de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do 

Distrito Federal – na época o Rio de Janeiro- e de Minas Gerais. A Confederação 

teve entre seus objetivos, segundo Hermes e Nunes (1994, p.27) “o bem-estar físico, 

moral, higiênico e cultural dos empregados. 

Cabe à Confederação Nacional da Indústria a direção e a gestão dos 

orçamentos do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e do SESI 

(Serviço Social da Indústria). Os empresários trabalharam no sentido de modelar o 

caráter do trabalhador para que desenvolvesse qualidades e hábitos que fossem 

além das qualidades técnicas. 

Figueiredo citando Roberto Simonsen fala sobre o SENAI e seu papel na 

formação moral do trabalhador: 

 

Além de ensino profissionalizante buscou-se 'preparar' o aluno moralmente, 
nas palavras de Simonsen: 'operando o que o pensamento cristão chamou 
de 'modelação interior do espírito humano'. Neste sentido os SESI e o 
SESC são criados como um prolongamento do Serviço de Aprendizagem. A 
formação profissional 'estava a exigir uma complementação que 
possibilitasse a plena formação cívica do homem trabalhador...' Estes 
serviços sociais seguem a mesma estrutura organizacional dos serviços de 
aprendizagem[...] (SIMONSEN Roberto. 1975, apud FIGUEIREDO, 1991, p. 
40). 

 

Ainda sobre a modelação do espírito do trabalhador, Figueiredo observa que 

a atuação da Igreja se preocupou com dois pressupostos básicos: 
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A atuação da Igreja é perpassada por dois pressupostos básicos: a noção 
positiva do ato de trabalhar e a viabilidade de um convívio harmonioso entre 
capital e trabalho. O trabalho é considerado uma oração, dignificando e 
purificando os que a ele se entregam com resignação e paciência 
(FIGUEIREDO, 1991, p.52). 

 

A preocupação em pregar uma visão positiva do ato de trabalhar pode ser 

entendida, se recordarmos a nossa longa história escravista e todas as conotações 

negativas que ficaram no inconsciente coletivo, quando se fala de trabalho. O 

trabalho manual e mais difícil foi realizado, durante o período colonial e no império, 

pelo escravo. Foram mais de três séculos de escravidão que deixaram como 

herança uma população de negros e descendentes de negros, ou seja, a maior parte 

da população brasileira, à margem da cidadania. 

A dissimulação do discurso realizado pelas escolas de Serviço Social no 

Brasil buscava “harmonizar” a relação capital/trabalho tendo como objetivo tentar 

velar as injustiças que aconteceram na geração e distribuição da renda na história 

deste país. 

Miguel, citando Cintra, fala sobre as escolas de Serviço Social no Brasil e a 

influência da Igreja na formação de seus profissionais: 

Ainda pelo estudo de Cintra observa-se que há no Brasil 28 Escolas de 
Serviço Social, quando foram passados 23 anos da fundação da primeira. A 
maior parte delas foi fundada 'por solicitação eclesiástica, 12 são dirigidas 
por Congregações Religiosas- dessas, oito são Institutos agregados a 
Universidades Católicas. Embora nem todas (...) sejam oficialmente 
católicas, a totalidade do grupo está firmemente empenhada em 
proporcionar aos seus alunos um preparo profissional baseado na sólida 
formação social cristã' (FERREIRA,Odila Cintra,1959, apud MIGUEL, 1979, 
p.32). 

 

A primeira influência dos nossos profissionais de Serviço Social, segundo 

Miguel, foi européia e, a partir da Segunda Guerra Mundial, passamos a ser 

influenciados pela escola norte- americana. Figueiredo fala sobre a atuação do 

serviço social na Europa. Ela diz que 

A atuação dos serviços sociais e/ou assistenciais foi bastante divulgada na 
Europa no entre guerras e no pós guerra.(sic) [...] Tratava-se de uma 
assistência patrocinada pelo Estado, pela Igreja e pelos empresários, em 
alguns casos com atividades conjuntas, direcionada de maneira estruturada, 
para o mundo do trabalho (FIGUEIREDO, 1991, p.26). 
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Com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial junto com os 

Estados Unidos, os pedidos de abertura política começaram a crescer no Brasil, pois 

não se justificava lutar contra a ditadura nazista e dentro do próprio país estar 

vivendo a ditadura do Estado Novo. 

 A conjuntura internacional levou Getúlio Vargas a promover uma 

democratização política no final do seu governo, dando mais autonomia ao 

movimento sindical. Segundo Antunes, Vargas substituiu as lideranças pelegas dos 

sindicatos, por lideranças autênticas, criou o Movimento Unificador dos 

Trabalhadores, organismo intersindical de caráter horizontal que rompia com a 

estrutura vertical, legalizou o Partido Comunista, convocou as eleições presidenciais 

e da Assembléia Constituinte (ANTUNES, 2003). 

Getúlio perdia apoio entre as classes dominantes e por isso buscava ampliar 

suas bases junto aos trabalhadores. Antunes fala sobre a concessão de mais 

liberdade de participação dada às classes populares no final do Governo de Vargas. 

Ele afirma: "O avanço considerável das classes populares amedrontava os setores 

mais reacionários da sociedade brasileira. [...] temia-se um possível avanço da 

classe operária" (ANTUNES, 2003, p.52). 

Em 29 de outubro de 1945, tropas do exército obrigaram Vargas a renunciar. 

Com o apoio político de Getúlio o general Dutra venceu as eleições presidenciais. 

A conjuntura de “democratização” dos anos 45/47 fez ressurgir o movimento 

operário e sindical. Várias greves eclodiram à revelia das direções sindicais e 

políticas. Com a sucessão de várias greves os empresários através da Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo pressionaram o governo que, pelo Decreto 

9070 de 1946 proibiu as greves. Em 1947 aumentou-se a repressão ao movimento 

operário e sindical e cassou-se o Partido Comunista do Brasil (ANTUNES, 1981). 

Toda essa movimentação operária, sindical e política, com o crescimento da 

participação dos comunistas na vida partidária e sindical, nos faz entender a 

preocupação do serviço social para com os elementos “desajustados” dentro do 

sistema. 
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Além desses fatos, a década de 40 foi marcada pela superexploração do 

trabalhador e pelo desrespeito às leis trabalhistas (ex: jornada de 8 horas semanais 

e pagamento de horas extras não foram cumpridos). 

Na década de 40, as classes “produtoras”, segundo Miguel, criaram seus 

próprios mecanismos para sanar os conflitos nas relações de produção. A autora 

afirma que  

A década de 40 traz elementos significativos à compreensão da história do 
Serviço Social no Brasil: o aparecimento de um novo eixo de influência 
sobre o nascente Serviço Social brasileiro (antes o europeu, agora o 
americano); o papel das classes 'produtoras', sobretudo dos comerciantes e 
industriários, criando seus próprios mecanismos para sanar, mesmo que 
indiretamente, os possíveis conflitos nas relações de produção, afetos às 
suas respectivas áreas, e buscando no Serviço Social o instrumento 
adequado à viabilização desse projeto, pela criação do Serviço Social do 
Comércio (SESC) e do Serviço Social da Indústria (SESI) (MIGUEL, 1979, 
p.33). 

 

Quanto à influência americana sobre o serviço social no Brasil, Miguel diz 

que, em relação ao modelo adotado, ele está de acordo com os interesses do 

governo americano e que essa influência também se manifesta através do 

'"intercâmbio cultural" mediante concessão de bolsas de estudo de instituições e do 

próprio governo daquele centro hegemônico.  E conclui: 

Assim, através do intercâmbio cultural, sobretudo pela visão fracionada da 
realidade social, enfatizada pelos métodos tradicionais- caso, grupo e 
comunidade-, o ensino e a profissão, pertinentes ao Serviço Social no Brasil 
(podendo generalizar para toda a América Latina), estiveram (como 
significativa parcela ainda está) submersos na visão positivista ou, na sua 
variação mais moderna, na doutrina funcionalista, respondendo por uma 
“postura ideológica, necessariamente identificada com a manutenção da 
situação imperante e do Sistema Social que a produziu, (...) visando corrigir 
as disfunções (...) e a controlar a luta dos setores sociais oprimidos. Em se 
tratando de países dependentes, o modelo é congruente com os interesses 
do centro hegemônico em escala continental, que necessita conservar as 
estruturas de produção e dominação dos países periféricos, para viabilizar a 
extração de excedentes e sua sobrevivência como país centro. (MIGUEL, 
1979, p.39) 

 

Diante da nova conjuntura internacional e nacional que o país vivia com o fim 

da Segunda Guerra Mundial, o fim do Estado Novo no Brasil e o ressurgimento do 

movimento operário e sindical 45/47, os empresários se reuniram na Conferência de 

Teresópolis surgindo dela a Carta Econômica de Teresópolis (1945) e a Carta da 

Paz Social (1946). 



 45

Miguel transcreve e comenta a Carta Econômica de Teresópolis e seus 

objetivos básicos: 

E os OBJETIVOS BÁSICOS são arrolados em seguida :I- COMBATE AO 
PAUPERISMO- [...]II- AUMENTO DA RENDA NACIONAL- [...] III- 
DESENVOLVIMENTO DAS FORÇAS ECONÔMICAS- [...] O centro das 
preocupações das classes 'produtoras' está aqui. Os objetivos anteriores 
estão subordinados a esse, ou melhor, são garantias à expansão do 
mercado interno. Representa ainda este objetivo a busca de consenso para 
que se efetive segura e adequadamente a industrialização do país, cuja 
exigência já está posta pelo Sistema Capitalista. Os objetivos seguintes são 
justificativas à realização desse. IV- DEMOCRACIA ECONÔMICA- [...] V- 
JUSTIÇA SOCIAL- [...] 

 

O conteúdo da Carta Econômica de Teresópolis reflete o momento econômico 

e social que o país vivia: a produção industrial estava pressionada a substituir os 

produtos que antes eram importados e que, devido à 2ª guerra, não o eram mais.  

Nesse período houve aceleração do ritmo produtivo nas indústrias, superexploração 

da força de trabalho do operariado e desrespeito à legislação trabalhista que ocorreu 

devido à inexistência de mecanismos de fiscalização para fazer cumprir a legislação. 

Além disso, a concentração dos trabalhadores nos centros urbanos garantiu uma 

mão-de-obra barata e um mercado potencial para os artigos produzidos pela 

indústria. A respeito da exploração da mão-de-obra neste período, Figueiredo afirma 

que 
 

[...] ocorreu um aumento do nível de exploração da mão-de-obra, com 
extensão da jornada de trabalho e desrespeito à legislação trabalhista, 
inclusive com o aval do executivo, diante da inexistência de mecanismos de 
fiscalização eficazes para coibir o não cumprimento da legislação 
(FIGUEIREDO, 1991, p.15). 

 

Todos esses fatores possibilitaram um momento privilegiado em termos de 

lucros para a indústria brasileira fazendo com que o número de fábricas fosse 

duplicado, segundo Figueiredo, isto pode ser comprovado analisando o censo no 

período de 1940 a 1950 (FIGUEIREDO, 1991). 

Se por um lado os empresários aumentaram seus lucros, por outro, os 

trabalhadores empobreceram e passaram a reivindicar o respeito à legislação 

trabalhista e condições mais dignas de vida. A carta de Teresópolis fala sobre o 

combate ao pauperismo, reconhecendo a situação crítica por que passava o 

operariado e também sobre o aumento da renda. Juntos estes dois fatores são 
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importantes para a criação de um mercado consumidor interno. O desenvolvimento 

das forças econômicas também contribuiria para o aumento da renda nacional. 

O item IV fala da democracia econômica. Neste item a carta se preocupa com 

o desenvolvimento de todas as regiões do país o que caracteriza a expansão e 

diversificação do capital, com cada região assumindo seu papel dentro do sistema 

produtivo. Paralelamente a isso, acontece a organização do aparelho administrativo 

e das leis. O Estado teve um papel importante nos investimentos para o setor 

industrial com a construção de indústrias de base com o apoio de seu aliado na 2ª 

Guerra, os Estados Unidos. 

No item V, justiça social, os empresários dizem que o que existe entre 

empregadores e empregados são incompreensões e mal-entendidos dissimulando a 

dominação. 

Da I Conferência das “classes produtoras” realizada em Teresópolis, em 

1945, foi articulada a “Carta de Paz Social”, que considerava a situação político-

social e indicava os caminhos a serem seguidos pelas organizações empresariais. 

Entre estes caminhos estava a criação, por parte do empresariado, de um Fundo 

Social que contribuiria não só para a melhoria das condições de vida, mas também 

para o aperfeiçoamento cultural e profissional do trabalhador. A opção primeira 

desta Carta foi buscar a colaboração entre “empregados e empregadores” através 

de uma obra educativa que conseguisse fortalecer neles os sentimentos de 

solidariedade. Para combater o conflito e a desordem entre as classes, pregava-se a 

intervenção dos assistentes sociais para “ajustar” o contingente de mão-de-obra às 

novas relações de desenvolvimento capitalista (FIGUEIREDO, 1991). 

A Carta Econômica de Teresópolis, em sua “Declaração de Princípios”, no 

item IX, relativo à política social, recomenda a criação de cursos intensivos de 

visitadores sociais em todos os Estados, com o objetivo de reintegrar os elementos 

humanos desajustados. Os desajustados não aparecem como gerados pelo modo 

de produção capitalista, mas como anomalias dentro do sistema e que devem ser 

tratadas com a união do Estado (sociedade política) e das Instituições (sociedade 

civil) (MIGUEL, 1979). 
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Setores empresariais, sob a liderança de Roberto Simonsen e João Daudt de 

Oliveira e com o apoio do governo, contribuíram para a criação dos serviços sociais 

da Indústria e do Comércio. Através da contribuição no valor de 2% do montante das 

folhas de pagamento dos trabalhadores da indústria e do comércio, ficou 

estabelecida a verba para a atuação da assistência social na área empresarial ( 

FIGUEIREDO, 1991). 

Foi de fundamental importância o apoio do governo a essas entidades, 

segundo Figueiredo, por se responsabilizar pelo recolhimento da taxa compulsória e 

pelo repasse às Confederações. Ela diz: 

Projeto dessa amplitude só poderia ser implantado com o apoio do governo 
que, além de criar através de decretos-leis estas entidades, se 
responsabilizava pelo recolhimento do respectivo valor e seu repasse para 
as Confederações Nacionais da Indústria e Comércio. Ao governo caberia 
apenas a tarefa de recolher a taxa compulsória. A organização e 
administração dos serviços sociais ficariam a cargo das representações 
sindicais empresariais, Confederação da Indústria e Comércio 
(FIGUEIREDO, 1991, p.36 e 37). 

 

Desde a Conferência de Teresópolis, já se cogitava da criação de instituições 

patronais com o objetivo de prestar serviços de assistência aos trabalhadores, os 

recurso viriam de um Fundo Social que seria administrado pelos empresários, isto 

estava na Carta de Paz Social. Mas, como os empresários não aceitaram contribuir 

voluntariamente para colocar estas medidas sociais em prática, surgiu a forma 

institucional que criou estas instituições com o apoio do governo brasileiro. 

Figueiredo, citando Alexim, diz que a forma institucional foi o recurso para 

garantir a participação do empresariado na prestação de serviços de assistência aos 

trabalhadores. Alexim afirma que: 
 

‘Os empresários não haviam respondido positivamente ao apelo de suas 
lideranças de contribuir voluntariamente para o esforço da adoção das 
medidas sociais postulados na Carta de Paz Social. (...) A forma 
institucional resultante – o SESI- representou um recurso para tornar 
compulsória a participação do empresariado no empreendimento social (...)’ 
(ALEXIM, João Carlos. 1979, apud FIGUEIREDO, 1991, p.37 e 38). 

 

 Hermes e Nunes descrevem como foi a criação da entidade SESI no governo 

de Dutra e quais eram os objetivos dos fundadores desta entidade. Eles dizem: 
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Ao início do mandato do General Eurico Gaspar Dutra na Presidência da 
República, com a participação do Cardeal- Arcebispo do Rio de Janeiro, D. 
Jaime Câmara, Simonsen e Lodi obtêm a assinatura do Decreto-lei nº 
9.403, em 25 de junho de 1946. Atribuía à Confederação o encargo de criar, 
organizar e dirigir o Serviço Social da Indústria, efetivado a 1º de julho. 
Objetivavam os fundadores do SESI a prestação direta e indireta de 
assistência aos empregados da indústria e atividades semelhantes, com a 
finalidade de contribuir para a solução de problemas e preenchimento de 
carências do trabalhador. Entre estes: condições de habitação e de 
transporte; alimentação e higiene; problemas econômicos e defesa dos 
salários reais ; problemas domésticos decorrentes das dificuldades de vida 
ou das relações de convivência; conhecimento e normas sobre os deveres 
sociais e cívicos; assistência médica, cirúrgica e odontológica. Concentra-se 
a ação do SESI precipuamente nos campos de educação, saúde, lazer, 
serviço social, cooperação e assistência (HERMES ; NUNES, 1994, p.38). 

 

 Na assinatura do decreto-lei que criou o Serviço Social da Indústria estavam 

presentes: o presidente da república, o Cardeal- Arcebispo do Rio de Janeiro e dois 

líderes industriais. A Igreja através da participação de uma alta autoridade 

eclesiástica mostra que tem influência na entidade patronal de prestação de serviço 

social aos trabalhadores. Igreja, Estado e empresários estavam juntos nesta 

empreitada de “harmonizar” a relação entre capital e trabalho. Os objetivos dos 

empresários, com relação à prestação da assistência social aos trabalhadores, não 

era nada modesta, pois pretendia abarcar seus problemas individuais, na família e 

em sociedade. O SESI atuaria buscando o bem estar, não só individual do 

trabalhador, mas com as visitas de assistentes sociais aos lares operários procuraria 

resolver problemas mais complexos e procuraria prevenir outros que pudessem 

surgir. 

 O Serviço Social patronal não tinha o objetivo de concorrer com os serviços 

sociais prestados pelo Estado. A ação privada visava complementar a ação 

governamental. A ação patronal seria uma espécie de prolongamento da assistência 

governamental. Apesar dos serviços sociais patronais se reconhecerem como de 

interesse público, não abriram mão de reafirmar, quando necessário, que eram 

instituições de caráter privado e donas de seus destinos e recursos financeiros. Os 

trabalhadores não ficaram passivos diante da definição de suas carências e 

necessidades por parte dos patrões, eles propuseram através da imprensa operária 

atividades culturais alternativas para o tempo de lazer. O SESC e o SESI no início 

tiveram dificuldades para conquistar os seus “clientes” e tiveram que rever sua 

estratégia para conquistar a classe trabalhadora (FIGUEIREDO, 1991). 
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 Em vários momentos da história destas entidades houve disputa entre o 

Estado e os empresários pelo controle das entidades patronais de serviço social, 

com o Estado acusando os empresários de não estarem usando os recursos das 

entidades adequadamente ou que os serviços das entidades patronais de serviço 

social não eram eficientes. Nesses momentos vários líderes empresariais se 

manifestaram defendendo o trabalho de suas entidades. Na revista Goiás Industrial 

de outubro de 1968 - nº 6, editada pela FIEG, temos uma matéria, que exemplifica, 

um dos momentos tensos da disputa pelo controle do SESI e do SESC. O 

presidente da FIEG (Federação das Indústrias do Estado de Goiás) José Aquino 

Porto se manifestou em defesa destas entidades patronais. Segue adiante o 

conteúdo da matéria: 

Esdrúxulo projeto de lei de autoria do Deputado Roberto Saturnino , ora em 
tramitação na Câmara dos Deputados, propõe a extinção do SESI e do 
SESC, criando, em lugar dessas entidades idealizadas e mantidas pelo 
empresariado brasileiro, o Instituto de Tecnologia e Administração de 
Emprêsas. Por julgar a medida inoportuna e atentória aos interêsses 
nacionais e aos do próprio trabalhador, o Presidente da FIEG, Dr. José 
Aquino Pôrto, tomou uma série de providências, visando, através de 
esclarecimento amplo, a impedir a aprovação do projeto. Assim endereçou 
o ofício nº 822/68 ao autor da proposição, ao mesmo tempo em que dêle 
enviava cópia a tôdas as Federações de Indústrias do País, conclamando-
as, como fez a FIEG, a levar às respectivas Bancadas e aos líderes da 
Maioria e da Minoria a sua palavra esclarecedora, com o convite ao 
Deputado Roberto Saturnino para uma visita aos Centros Sociais do SESI e 
aos Clubes do Trabalhador espalhados pelo território nacional, propiciando 
àquele parlamentar tomar conhecimento do vasto programa de atividades 
que o SESI vem realizando quer promovendo assistência à família operária, 
quer procurando integrá-la na sociedade (GOIÁS INDUSTRIAL, 1968, nº 6). 

 

 A classe empresarial, através da ação de seus profissionais de serviço social 

tentaram disciplinar a vida do trabalhador, seja no trabalho através de hábitos 

considerados mais produtivos e eficientes ou no tempo fora do trabalho com um 

lazer que proporcionasse a reposição das energias do trabalhador e o fizesse 

revigorar suas forças para uma nova jornada de trabalho. Os trabalhadores 

perceberam a tentativa de manipulação de suas vidas, mas não ficaram passivos às 

ações dos patrões e desenvolveram suas próprias estratégias de sobrevivência. 
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CAPÍTULO II - A REVOLUÇÃO DE 30 E O PROCESSO DE 

DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA GOIANA. 

 

2.1 A expansão do capitalismo em Goiás no governo de Pedro Ludovico 

Teixeira (1930- 45- 1950- 54). 

 

 A crise do sistema capitalista mundial, em 1929, acelerou o processo de 

ruptura do sistema político brasileiro e contribuiu também para acelerar as 

transformações econômicas que levaram à revolução de 1930. O rompimento do 

acordo do “café com leite” entre mineiros e paulistas leva as oligarquias 

descontentes a se aliarem a setores militares e das classes médias. 

 Segundo Ana Lúcia da Silva, em Goiás as oligarquias se constituíram como 

única força social; no campo, os trabalhadores estavam subordinados às oligarquias 

e, no meio urbano, não havia forças produtivas industriais para gerar uma burguesia 

e um proletariado e os setores médios eram inexpressivos. Ela diz: 

[...] Em Goiás, somente as oligarquias se constituíram como força social e 
estenderam o seu domínio a todos os níveis da sociedade. No campo, as 
massas trabalhadoras estavam subordinadas às oligarquias, pois delas 
dependiam econômica, social e politicamente. No meio urbano ainda não 
tinham se constituído em Goiás forças produtivas industriais, não existindo, 
portanto, um setor industrial com suas conseqüentes classes: burguesia e 
proletariado. Os setores médios, por sua inexpressividade numérica e 
absoluta dependência do universo econômico, político e cultural das 
oligarquias, não puderam se constituir como força social, com expressão 
política (SILVA, 2005, p.84). 

 

 Nasr Fayad Chaul discorda de Silva quanto à inexpressividade da classe 

média em Goiás. Para Chaul (1997, p.176), “a classe média - a urbana- teve um 

papel de forte influência junto aos grupos em ascensão”, apesar da inexistência da 

industrialização em Goiás e das classes burguesa e operária. Para ele: 

[...] uma parcela da sociedade da época, a que tinha expressão na política 
local, reunia o fazendeiro e o profissional liberal. Era o médico, o advogado, 
o farmacêutico, o engenheiro, o bacharel etc., quase todos ligados à 
estrutura fundiária, que demonstravam, por si mesmos, ou por meio de seus 
representantes, uma mudança nos quadros da política estatal. Faziam crer 
que o velho, a velha ordem oligárquica, tinha cedido lugar a uma nova 
ordem, de novos homens, com jalecos e leis, remédios e construções, que, 
assim, dariam ao Estado uma nova mentalidade: mais progressista, mais 
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moderna, mais dinâmica. Era o espelho dos anos 30 refletindo em Goiás 
(CHAUL, 1997 p.176). 

 

 Chaul cita, como exemplo, Pedro Ludovico Teixeira que era a “síntese de 

fazendeiro e de profissional liberal”, era o líder adequado para uma maior expansão 

econômica do Estado (Chaul, 1997). Para Silva, o movimento de dissidência da 

região sudoeste tinha como líder Pedro Ludovico Teixeira (Silva, 2005). 

 As regiões sudoeste e sul na década de 20 já eram consideradas o centro 

econômico do Estado e  lutavam pela modernização da economia e pela mudança 

de mentalidade das regiões mais atrasadas. Além do poder econômico os líderes 

das regiões mais dinâmicas do Estado desejavam o controle do poder político e, 

através dos meios de imprensa da época, criticavam a tradicional oligarquia dos 

Caiado. 

 Segundo Silva (2005, p.119), “sem alternativa de enfrentamento do grupo 

caiadista, criada a Aliança Liberal, as dissidências oligárquicas goianas a ela 

aderiram.” 

 Do contato entre elementos destacados da oposição goiana surgiu a Aliança 

Liberal em Goiás. Frustradas as esperanças de tomar o poder, a oposição goiana 

estava disposta a ir às últimas consequências e, em Goiás, o jornal a Voz do Povo 

apelava em editoriais para a violência como alternativa. A tomada de poder pelas 

armas se deu através das colunas lideradas por Ludovico e Artur Bernardes. A 

primeira coluna foi formada por forças civis goianos e a segunda por tropas militares 

mineiras (SILVA, 2005). 

 Em confronto com as forças governistas Pedro Ludovico é preso. A 24 de 

outubro Pedro foi levado à capital de Goiás e no percurso deu-se como vitoriosa a 

Revolução de Trinta em nível nacional. A 25 de outubro é ocupado o Palácio do 

Governo de Goiás e foi deposto o presidente em exercício. A 29 de outubro de 1930, 

uma junta governativa composta por um médico, um desembargador e um juiz 

governou por um período de 3 semanas sendo substituída a seguir pela nomeação 

de Pedro Ludovico Teixeira como interventor federal (MACHADO, 1990). 

 Maria Cristina Teixeira Machado analisa os motivos que levaram Pedro 

Ludovico a ser escolhido como líder da revolução em Goiás. Segundo ela, Pedro era 
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uma personalidade carismática e um líder, e sua atuação no campo da medicina, 

aliada a uma formação humanística, em um Estado carente de políticas sociais, lhe 

rendeu prestígio junto à população do Sudoeste goiano. A referência a Ludovico seja 

em correspondências, jornais ou depoimentos é sempre de um homem íntegro e 

capaz, sua vida política/administrativa foi marcada pela integridade moral e coragem 

de enfrentar seus inimigos políticos. Outra qualidade deste líder era a lealdade aos 

companheiros e a Getúlio Vargas. Era considerado até pelos seus adversários 

políticos como um homem íntegro, corajoso e leal. Para explicar o carisma deste 

personagem histórico Machado destaca a relação paternalística entre o líder e seu 

séquito. As pessoas recorriam a ele por questões políticas e pessoais de toda a 

natureza como se ele tivesse a capacidade de tudo resolver. Além destes fatores, o 

poder econômico da região Sudoeste constituiu-se em elemento primordial para a 

sua escolha. As regiões Sul/Sudoeste reivindicavam o poder político compatível com 

o seu poder econômico e representaram a principal frente opositora à  ordem 

oligárquica que dirigia o Estado. A sua condição de genro do poderoso senador 

Martins Borges, um dos grandes proprietários da região, lhe dava o suporte 

econômico e político. Além disso, contribuíram para a sua escolha para a 

interventoria em Goiás o fato de ser um político jovem, combativo e com ligações 

com o tenentismo (MACHADO, 1990). 

 Após a vitoria da revolução de 30,  o interventor não dispunha de uma base 

política que lhe desse sustentação no poder. Segundo Francisco Itami Campos, 

através de intervenções municipais, Pedro passa a compor com grupos 

oposicionistas locais. Além disso, o interventor enfrenta outro problema: 

A disputa pelo comando do Movimento de 1930. Com o executivo nas 
mãos, Pedro Ludovico vai pouco a pouco, fechando os espaços de seus 
correligionários capazes de lhe fazer frente. Com a construção de Goiânia, 
ele consegue alijar definitivamente seus contendores. Em 1937, 
concretizada a mudança, ele é a única opção de Getúlio Vargas para a 
Interventoria Federal de Goiás. CAMPOS, Francisco Itami, apud DALVA 
(org.), 2009, p.13). 

 

 Em 1930, o poder constituído encontra dificuldades quando começa a aplicar 

as propostas revolucionárias. Não havia nos municípios quadros aliancistas com 

preceitos tenentistas de eficiência e moralização. Em virtude disso, os ideais 

aliancistas predominam no nível do discurso e o coronelismo continuou imperando 

no interior. Uma motivação implícita ao movimento revolucionário era a dinamização 
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da incorporação do Estado à economia de mercado. Havia dificuldade de quadros 

com ideais aliancistas, além disso, a situação econômica do Estado foi agravada 

pela crise internacional e pela política tributária federal (eliminar gradativamente os 

impostos interestaduais). A aplicação deste programa de política tributária do 

governo federal era incompatível com os recursos disponíveis. Isso foi um dos 

motivos que levou o governo a lançar a causa da mudança da capital visando atrair 

capitais e dinamizar a economia do Estado (MACHADO, 1990). 

 Além de buscar dinamizar a economia do Estado e atrair capitais através da 

incorporação de Goiás na economia de mercado do país, outro fator de peso 

favorável ao ideal de mudança da capital por Pedro Ludovico foi, segundo Nasr 

Fayad Chaul, a situação em que se encontrava a cidade de Goiás. Pelo seu estudo 

do relatório do governo 1930 - 1933, Goiás, entre outros problemas, estava mal 

localizada situando-se em meio a uma bacia e cercada de altos montes, não era 

favorecida pelo clima com excessiva temperatura, tinha um problema insolúvel de 

abastecimento de água, não possuía uma rede de esgoto, e as habitações não 

obedeciam aos princípios de higiene e conforto (CHAUL, 1997). 

 Todos estes argumentos eram utilizados pelo interventor para convencer os 

goianos de que a melhor coisa a se fazer era construir uma nova capital, que seria 

mais moderna, mais dinâmica e afastada da oligarquia atrasada dos Caiado. 

 Sobre a construção de Goiânia e a oposição dos antimudancistas Nasr Fayad 

Chaul diz o seguinte: 

A construção de Goiânia ocorreu em meio ao burburinho político da vozes 
contrárias à mudança da capital. A oposição, em especial a da cidade de 
Goiás, alegava problemas de toda ordem para a não-realização de ato tão 
protelado. A falta de verbas, os gastos imensos despendidos por um Estado 
carente e a alegação de que esses recursos poderiam ser aplicados na 
solução de problemas crônicos de vários municípios nas áreas de saúde, 
educação e energia, faziam parte dos discursos antimudancistas. Os 
mudancistas ignoravam essas vozes de oposição. Para eles, não se tratava 
de remodelar o 'velho' e sim providenciar o 'novo'. Não se tratava de prever 
os gastos e sim calcular os investimentos. Não se podia mais manter o 
atraso (CHAUL, 1997, p.208). 

 

 A construção de Goiânia, segundo Palacin, foi encarada como um 

investimento necessário para desenvolvimento. Nem a oposição política e a falta de 

dinheiro, dentre outras dificuldades, foram considerados obstáculos para a 
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construção da nova capital de Goiás. Foi escolhida a data da revolução para o 

lançamento da pedra fundamental, que aconteceu em 24 de outubro de 1933. A 

“mudança provisória”, quando o governador Pedro Ludovico fixa residência em 

Goiânia, se deu em 1935. A mudança definitiva com os principais edifícios públicos 

concluídos aconteceu em 1937 (PALACIN, 2008). 

 Goiânia representava o novo e ao contrário da antiga capital identificada 

como atrasada, a nova capital é vista como símbolo de modernização e 

desenvolvimento. Representa uma nova mentalidade que será capaz de atrair não 

só capitais, mas também pessoas que queiram construir um novo Estado. Em 

sintonia com a política de Getúlio Vargas de integração das regiões brasileiras, 

Goiânia contribuirá para a integração de Goiás ao Brasil. 

 Goiânia se torna o símbolo de uma nova mentalidade administrativa 

racionalizando a ação do Estado. Com a nova mentalidade Goiás realizou uma 

experiência pioneira como a do Idort. O Instituto de Organização Regional do 

Trabalho (Idort). A pedido do governo de Goiás, este instituto faz um levantamento 

geral da organização do Estado, de 1936 a março de 1937 e propõe o plano geral da 

reforma aprovado no final de 1938. A partir de fevereiro de 1939 se iniciam os 

trabalhos da reorganização administrativa do Estado, que foi totalmente reformulada. 

O plano foi aplicado gradualmente e previu cursos especiais de preparo e 

aperfeiçoamento de pessoal.  (MACHADO, 1990) 

 Para Machado, esta experiência do Idort é pioneira. Mas mesmo sendo 

pioneira, segundo Campos, a tentativa de aperfeiçoar a máquina administrativa 

estadual foi infrutífera. Em 1943 o interventor declara-se desiludido dos meios 

tentados e resolve recorrer à competência e autoridade do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP). A ineficiência do serviço público goiano 

tem explicação nos baixos vencimentos e na falta de pessoal qualificado. Além 

disso, a situação educacional no estado, em 1940, era precária com 81% da 

população goiana composta de analfabetos (CAMPOS, Francisco Itami apud DALVA 

(org.), 2009) 

 Uma nova mentalidade administrativa buscou a racionalização da ação do 

Estado e o poder de atração de capitais representado por Goiânia, que trouxe uma 

nova dinâmica para o cenário econômico e político do Estado e refletiu no 
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crescimento do comércio e da indústria para atender às novas necessidades 

urbanas e ao grande número de imigrantes que a nova capital e o Estado passam a 

receber. Segundo Machado, Goiás conheceu uma dinamização econômica notável, 

o otimismo aparece no relatório de Pedro Ludovico ao governo federal em 1939 e o 

afluxo de capitais para o Estado pode ser constatado pela quantidade de 

estabelecimentos industriais e comerciais instalados. Ela diz: 

A dinamização econômica que se dá neste período, consolidando a 
inserção do Estado na economia de mercado, se traduz, principalmente, no 
afluxo de capitais para Goiás. Este fato pode ser constatado pelo volume de 
estabelecimentos industriais e comerciais que se instalaram em Goiás entre 
1935 e 1939. Enquanto que em 34 anos (1900/1934) se instalaram 160 
estabelecimentos industriais no Estado, de 1935 a 39, em 4 anos, portanto, 
foram instaladas 176 indústrias, ocorrendo um acréscimo na ordem de 
110%, o que correspondeu a 47,56% do total de estabelecimentos 
industriais constatados em 1940. O desenvolvimento comercial que no início 
do século fora significativo- momentos iniciais do processo de inserção do 
Estado na economia de mercado- cai e se estabiliza entre 1920 e 1934, 
tomando forte impulso entre 1935 e 1939: cresce em 217%, participando 
com 52,59% dos estabelecimentos comerciais existentes em 1940  
(MACHADO, 1990, p. 154 e 155). 

 

 Dentro desse processo de dinamização econômica, é importante destacarmos 

o papel da cidade de Anápolis, como grande centro atacadista e por abrigar as 

primeiras indústrias do Estado. Segundo Tadeu Alencar Arrais, Anápolis se destaca 

neste período. Ele diz: 

[...] até a consolidação de Goiânia na década de 1940, Anápolis, 
especialmente após a chegada da Estrada de Ferro em 1935, 
desempenhava papel polarizador na região, chegando a ser apelidada de a 
'Manchester Goiana', por ser um grande centro atacadista regional e por 
abrigar as primeiras indústrias de Goiás. Com sua posição geográfica 
estrategicamente próxima às áreas de povoamento e do final da estrada de 
ferro, Anápolis teve o seu perfil terciário aumentado, concentrando parte 
significativa do setor de varejo e também de atacado.  (ARRAIS, 2004, 
p.19). 
 

 Fez parte da dinamização econômica, que o Estado promoveu, a política de 

colonização. Com relação à política colonizadora desenvolvida desde 30 Machado 

diz o seguinte: 

A política colonizadora desenvolvida desde 30, antes mesmo da 
implantação da Marcha para o Oeste em 41, reflete-se na configuração da 
propriedade da terra. Ocorre um expressivo desenvolvimento das pequenas 
propriedades em Goiás: se, em 1920, as propriedades com menos de 100 
ha perfaziam 31,18% dos estabelecimentos agrícolas do Estado; em 1940, 
perfazem 54,21% - cresceram portanto, na ordem de 584,36%. As 
pequenas propriedades passam a predominar no total de estabelecimento 
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[sic]  agrícolas recenseados em 1940, observando-se um decréscimo das 
grandes propriedades (MACHADO, 1990, p.155). 
 

 Historicamente, as pequenas propriedades foram as maiores responsáveis 

pela produção de alimentos em nosso país. Em Goiás, segundo Machado, a política 

colonizadora foi responsável pelo fracionamento da posse da terra e pelo 

crescimento da produção agrícola uma das metas do programa revolucionário de 30. 

Com relação à produção agrícola em nosso Estado ela diz: 

Em 1920 a produção principal do Estado (arroz, feijão, mandioca, milho e 
café) importava em 218.314,0 toneladas; em 1939 o volume desses 
produtos sobe para 356.929,0 toneladas, crescendo na ordem de 63,49%. 
Como o fracionamento da propriedade não privilegia a pecuária extensiva, 
própria de grandes extensões de terra a produção pecuária cresce em 
apenas 16,76%- 3.238.731 cabeças em 1920 a 3.781.901 cabeças em 1940 
(MACHADO, 1990, p.156). 
 

 Falando sobre a política colonizadora do governo Getúlio Vargas, efetivada no 

Estado Novo com a “Marcha para o Oeste”, podemos dizer que ela foi fundamental 

para o incremento populacional de Goiás. Segundo Borges, a conquista do Oeste 

implicava: 

[...] orientar fluxos migratórios e investimentos empresariais para o interior 
do país, rumo à Amazônia; integrar novas áreas ocupando-as e tornando-as 
produtivas, em conformidade com o padrão de acumulação imposto pela 
industrialização em franco andamento no Sudeste. Em Goiás, já então uma 
fronteira aberta, os programas da 'Marcha para o Oeste' reforçam projetos 
do interventor Pedro Ludovico, à época em realização com a construção de 
Goiânia e com a Lei de Terras de 1935, esta última voltada a aumentar a 
renda e a captação de mão de obra de outros estados e países (BORGES, 
Pedro Célio Alves, apud SOUZA (org.), 2009, p.190). 

 

 Para Machado, a dinamização populacional que Goiás conheceu após 30 foi 

muito significativa em relação ao quadro nacional. No entanto, a dinamização 

econômica não alterou substancialmente sua participação na economia nacional. 

Nesse sentido ela afirma: 

Em 1943 a participação estadual no valor da produção agrícola nacional foi 
de apenas 1,65%; São Paulo entrava com 35,69%, Minas Gerais 15,86%, 
Rio Grande do Sul 8,53% e Bahia 5,52%. Apesar de Goiás deter o 4º 
rebanho bovino entre os estados brasileiros, situação semelhante a da 
Velha República, o volume de cabeças de Minas Gerais e do Rio Grande do 
Sul é muito superior ao do Estado, reduzindo a sua importância econômica 
e, por extensão, política, no cenário nacional: detinha apenas 8,75% do 
rebanho do país. Os estabelecimentos industriais, por outro lado, 
representavam, em 1941, apenas 1,03% do parque industrial do Brasil 
(MACHADO, 1990, p.161 e 162). 
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 Atendendo às necessidades expansionistas do capital nacional Goiás se 

moderniza e se insere na economia de mercado, mas não deixa de ser um estado 

periférico (MACHADO, 1990). 

 Segundo Machado, as necessidades expansionistas do capital nacional 

conduziram à Revolução de 30, e Goiás, dentro desse contexto, se incorporaria à 

economia de mercado. Para ela, a pessoa de Pedro Ludovico com seu carisma e 

sua conduta teve papel fundamental no destino de nosso Estado. Ela diz: 

A disposição apresentada para a efetivação da mudança da capital e a 
conduta moralizadora frente à direção do Estado agiram como atrativos 
para o capital nacional que confiava na diretriz do governo Pedro Ludovico. 
Finalmente, se as relações paternalistas do interventor com as classes 
dominadas foram movidas por necessidades administrativas, tiveram 
suporte em sua formação humanística, cooptando o crédito e apoio da força 
de trabalho no Estado. Este fato esteve evidente na construção de Goiânia. 
Assim, capital e trabalho foram articulados pelo carisma, dinamizando o 
processo de modernização do Estado  (MACHADO, 1990, p.162). 

 

 A queda do presidente Getúlio Vargas levou à queda do governador de Goiás 

Pedro Ludovico, pois Pedro foi colocado no poder de forma indireta através da 

escolha do Presidente da República. Segundo (CAMPOS, Francisco Itami apud 

SOUZA (org.), 2009), com a queda de Vargas em outubro de 1945 quando foi 

deposto pelos militares, Ludovico passa o governo em 6 de novembro de 1945 para 

o presidente do Tribunal de Justiça. 

 Getúlio Vargas e Pedro Ludovico governam no mesmo período (1930-1945 e 

1951-1954). Depois de perderem o poder em 1945 voltam a cena política pelo voto 

popular. Segundo Polonial temos algumas coincidências na vida destes dois 

políticos. Ele diz: 

O presidente suicidou-se em agosto de 1954 e o governador 
desincompatibilizou-se do cargo em junho do mesmo ano para ser vitorioso 
na campanha pelo Senado Federal. Outra coincidência entre os dois líderes 
foi o atentado a um jornalista de oposição. Em 1953 o jornalista Haroldo 
Gurgel, crítico do governo estadual, foi assassinado em Goiânia, causando 
forte protesto contra Pedro Ludovico Teixeira e em 1954 houve o atentado a 
Carlos Lacerda, também crítico do governo federal, que acabou em 
desfecho trágico (POLONIAL, 2006, p.89). 

 

 Pedro Ludovico foi eleito em 1951 com expressiva votação pelo partido PSD. 

O PSD goiano ajudou a eleger para presidente Getúlio Vargas (PTB) na mesma 

eleição. Junto com Pedro é eleito para prefeito Venerando de Freitas Borges do 
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PSD. Nesse período, dois setores passaram a exigir planejamento preferencial, o da 

energia elétrica e dos transportes em relação às rodovias (CAMPOS, Francisco Itami 

Campos, apud SOUZA (org.), 2009). 

 Na esfera federal, energia e transportes foram considerados como duas áreas 

estratégicas e que necessitavam de recursos. Em 1950 o governo dos Estados 

Unidos, segundo Skidmore, concluiu um acordo com o Brasil que objetivava  

[...] a organização da Comissão Mista Brasil- Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Econômico. A comissão mista começou seu trabalho em 
julho de 1951 e apresentou seu relatório final em dezembro de 1953. [...] O 
trabalho da comissão mista deu grande impulso ao planejamento da política 
de investimentos. [...] A comissão estabeleceu também objetivos e linhas-
mestras para grandes programas de investimento nas áreas de transportes 
e energia, que considerou como os dois principais pontos de 
estrangulamento da economia  [...] (SKIDMORE, 1982, p.125 e 126). 

 

 Em Goiânia a falta de energia preocupou os empresários, pois se tornou um 

entrave para o desenvolvimento do comércio e da indústria, e também gerava um 

desconforto para a população goiana que apresentava um expressivo crescimento 

na época. O governo de Pedro (1951- 1954), apesar dos esforços, não conseguirá 

grandes avanços com relação à melhoria da infraestrutura elétrica na capital do 

Estado. 

 Em relação à política neste período, a gestão de Pedro Ludovico segundo 

Campos, é marcada por atos de violência: 

Em 1952, a Assembléia Legislativa é invadida por um grupo de homens 
armados que procuravam deputados da oposição, autores de críticas ao 
governo. Como se noticiou, os homens que invadiram a Assembléia eram 
jagunços do PSD. Esse acontecimento repercutiu intensamente no estado. 
Violência maior ocorre em agosto de 1953: o jornalista Haroldo Gurgel é 
assassinado a tiros no centro da capital, e o crime é atribuído a jagunços do 
PSD  (CAMPOS, Francisco Itami, apud SOUZA (org.), 2009, p.31). 

 

 Os acontecimentos políticos, a falta de energia elétrica em Goiânia e as 

críticas desgastam o governo. Iniciou-se então a construção da Usina de Rochedo 

no rio Meia Ponte. Foi nomeada uma comissão para o planejamento e a construção 

da hidrelétrica de Cachoeira Dourada. Atos de banditismo praticados por supostos 

jagunços do PSD tiveram repercussão negativa para Goiás no cenário nacional. 

Devido a este baixo prestígio do estado, a partir de 1952, o governo federal deixa de 
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repassar as verbas destinadas à construção da usina Cachoeira Dourada 

(CAMPOS, Francisco Itami apud SOUZA (org.), 2009). 

 Segundo Rocha, a carência de energia poderia prejudicar o desenvolvimento 

da indústria de Goiânia e agravar o desconforto da população que corria o risco de 

blecautes. A primeira usina do Jaó não supria as necessidades da capital do Estado, 

mesmo tendo passado por uma reforma, após ter ficado fora de operação devido à 

enchente de 1945. No início de 1954 a energia produzida em Goiás era em torno de 

1.500 quilowatts a mesma quantidade que era produzida em 1945. O governo do 

Estado iniciou a construção da usina Rochedo e garantia à população, na campanha 

eleitoral de 1954, que esta hidrelétrica com 5 mil quilowatts  representaria a solução 

dos problemas. Os oposicionistas ao governo punham em dúvida esta afirmação e 

lançavam, nos comícios, esta provocação: “e se Rochedo rachar ?” (ROCHA, 2009).  

Com relação à infraestrutura de transporte nesse período Campos diz o seguinte: 

O setor rodoviário se desenvolve através da conjugação do Plano 
Rodoviário Federal e do Plano Rodoviário Estadual. O governo federal 
constrói quatro rodovias que cortam Goiás em diferentes sentidos. A 
principal delas é a Transbrasiliana, que deverá ligar Belém (PA) a 
Livramento (RS), cortando o estado no sentido norte-sul. No plano estadual, 
desde a criação da Comissão de Estradas de Rodagens, em 1947, o 
governo goiano vem tentando elaborar um plano rodoviário. As estradas 
goianas, que em 1952 tinham 3.845 Km de extensão, localizam-se, quase 
todas, na região sul do estado  (CAMPOS,Francisco Itami, apud SOUZA 
(org.), 2009, p.29 e 30) 

 

Falando ainda da infraestrutura dos transportes no Estado Borges diz: 

[...] o governo JK 'vincula a construção de Brasília às obras viárias', 
conferindo ao setor um lugar prioritário em seu governo, o que se observa 
também em Goiás, onde a questão dos transportes ocupa as prioridades 
durante o Estado Novo, imbricando-se aos desígnios de ocupação do 
território e da 'Marcha para o Oeste'. Logo em seguida, a elaboração do 
Plano Rodoviário Estadual, em 1948, mantém os investimentos na 
construção de estradas e conduz a que o final da década seguinte registre 
uma rede viária dez vezes maior que a existente em 1930  (BORGES, 
Pedro Célio Alves apud SOUZA (org.), 2009, p.192 e 193). 
 

 Vemos pelo que foi dito, que as bases para a integração de Goiás através do 

transporte rodoviário estavam sendo construídas. Goiânia e, posteriormente, Brasília 

tiveram papel fundamental como pólos de desenvolvimento e progresso para o 

interior do país. 
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 Além da infraestrutura do transporte e da energia, a urbanização da nova 

capital, também foi uma preocupação do governo Pedro Ludovico. Campos a este 

respeito diz: 

A urbanização de Goiânia é uma das preocupações do governo. Segundo 
Pedro Ludovico, a cidade havia sido relegada ao mais completo 
esquecimento, de novembro de 1945 até janeiro de 1951. Com isso, a 
administração estadual é acusada de desviar para a capital a maior parcela 
das rendas do estado. Pedro Ludovico, considerando essas acusações 
'falsas e injuriosas', afirma: 'Goiânia, hoje, concorre para a formação da 
nossa receita orçamentária com aproximadamente um quarto do seu total'  
(CAMPOS,Francisco Itami apud SOUZA (org.), 2009, p.30). 

 

 Rocha fala sobre a situação em que se encontrava a urbanização e o 

abastecimento de água na capital de Goiás no período referente a campanha 

eleitoral de 1954. Ele diz: 

Faltava ainda asfalto em grande parte da cidade. [...] A carência de 
pavimentação de ruas no bairro de Campinas era total, assim como no 
Botafogo [...] Vila Nova e Nova Vila. [...] o abastecimento de água também 
ficou vulnerável, pois a cidade já havia então rompido a barreira dos 50 mil 
habitantes que na sua concepção original se imaginou. A cidade começa a 
enfrentar o problema de falta de água (ROCHA, 2009, p.52 e 53). 

 

O crescimento da capital fica evidente neste relato. Seus criadores não 

imaginavam que a cidade cresceria tanto em tão pouco tempo. Com o progresso e o 

crescimento populacional surgem também os problemas de infraestrutura. 

Em relação à agropecuária o governo de Pedro, segundo Campos, procurou 

estimular uma diversificação na produção agrícola. O governo se preocupou também 

com a questão do crédito à agropecuária. A esse respeito campos diz: 

Ao considerar a questão do crédito e do financiamento à agropecuária, 
aponta a dificuldade de acesso ao crédito por parte do pequeno produtor. 
Além da deficiência do sistema bancário, restrito quase somente a Goiânia 
e Anápolis, a maioria das propriedades não dispõe de documentação 
legalizada, o que gera problemas de cadastro e impede o produtor de 
recorrer ao crédito bancário. (CAMPOS, Francisco Itami apud SOUZA (org.), 
2009), p.31) 

 

Apesar do discurso de Vargas sobre a importância da pequena propriedade 

rural na geração de riquezas e a crítica ao latifúndio, os projetos de colonização em 

terras devolutas foram tímidos e não lograram êxito (BORGES, 2000). 
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2.2 Os empresários goianos: a força da modernização. 

 

Para conhecer a história do empresariado goiano, foram escolhidas para 

estudo duas instituições. Uma representando os interesses do comércio e a outra os 

interesses da indústria. São elas respectivamente a Associação Comercial de Goiás 

(ACEG), que, em 1971,  tem seu nome mudado para Associação Comercial e 

Industrial do Estado de Goiás (ACIEG) e a Federação das Indústrias do Estado de 

Goiás (FIEG). 

 Começaremos mostrando como foi a criação das primeiras associações 

comerciais do país. No livro de sua autoria, "ACIEG: 70 anos promovendo o 

desenvolvimento regional 1937- 2007", Heliane Prudente Nunes descreve como foi a 

criação das primeiras associações comerciais do Brasil: 

A Associação Comercial do Rio de Janeiro foi a pioneira. Criada em 1909 foi 
a responsável pelo surgimento de algumas das mais importantes entidades 
do cenário nacional como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a 
Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA), o Serviço de Apoio à Pequena e Média 
Empresa (SEBRAE). [...] Em 1912, o presidente da Associação Comercial 
do Rio de Janeiro, Barão de Ibirocahy, reuniu em sua cidade os presidentes 
das associações dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Sergipe. Nascia, assim, a Federação 
das Associações Comerciais do Brasil que, em 1963, passou a se chamar 
Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB) (NUNES, 
2009, p.41 e 42). 

 

 Nunes, nos narra também como foi a criação da primeira associação 

comercial do Estado de Goiás: 

 

No dia 28 de dezembro de 1936 foi realizada a primeira reunião visando a 
fundação da Associação Comercial do Estado de Goiás, noticiada no dia 
seguinte pelo 'Correio Oficial': Sob o patrocínio do prefeito Venerando de 
Freitas Borges teve lugar, ontem às 18 horas no Cine Campinas, uma 
reunião dos comerciantes de Goiânia para fundação da Associação local. 
Presidiu a sessão o prefeito Venerando de Freitas, que expôs os motivos da 
convocação. Ficou constituída uma comissão para organizar os estatutos, 
composta dos Srs Licardino de Oliveira Ney, Floriano Coutinho e Calixto 
Abrahão. Dentro de poucos dias deverão estar confeccionados e aprovados 
os estatutos. Como advogado, ofereceu seus serviços profissionais à novel 
instituição o Dr. Zorastro Artiaga  (CORREIO OFICIAL,  29/12/1936 apud 
NUNES, 2009, p.42). 
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 Segundo Nunes, a eleição da primeira diretoria foi realizada a 06 de janeiro 

de 1937,. 

[...] sob a presidência do Sr. Divino de Oliveira, representando o prefeito 
Venerando de Freitas Borges [...] que se realizou a eleição da primeira 
diretoria. Ata da Fundação da Associação Comercial de Goiás. Aos seis 
dias do mês de janeiro de 1937, reuniram-se no Salão do Cine Campinas, 
os negociantes de Goiânia e de Campinas, previamente convocados pelo 
Prefeito Venerando de Freitas Borges, para o fim de se fundar uma 
associação comercial nos moldes daquelas já existes nas cidades 
importantes, e eleger a sua primeira Diretoria. À hora apresada, [sic] 
estando presentes grande número de Comerciantes e mais o Sr. Divino de 
Oliveira, representando o Senhor Prefeito da Cidade e o Dr. Zoroastro 
Artiaga, foi por este declarada aberta a sessão, assumindo em seguida a 
presidência o Sr. Divino de Oliveira. Consultada a Casa sobre a maneira 
pela qual deveriam ser escolhidos a diretoria e o Conselho Consultivo, 
opinou a maioria pela eleição.[...] foi convocado o Sr. Otacílio França, que 
verificou o seguinte resultado: Diretoria: Para Presidente- Cel. Licardino de 
Oliveira Ney (NUNES, 2009, p.43). 

 

 Segundo Ubirajara Galli, Licardino de Oliveira Ney foi prefeito de Campinas e 

hospedou em sua casa o interventor Pedro Ludovico Teixeira e sua família para a 

inauguração da pedra fundamental de Goiânia, no dia 24 de outubro de 1933, o 

prefeito fez também parte do grupo que doou terras para a nova capital. (GALLI, 

2007). 

Galli fala de Licardino como precursor do comércio em Campinas : 

Antes de enveredar-se pela política, Licardino de Oliveira Ney era 
comerciante. Em 1909, depois de trabalhar com o sogro Joaquim Lúcio 
Tavares na sua loja, uma das duas únicas existentes em Campinas- a outra 
era do coronel José Rodriques de Morais Filho-, abre o seu próprio 
comércio com dinheiro emprestado do sogro. Campinas recebia, portanto a 
sua terceira loja de comércio. Segundo Licardino de Oliveira Ney, 'loja 
daqueles tempos seria hoje um bazar'. Precursor do comércio, Licardino 
trouxe para Campinas a primeira bicicleta (1912), o primeiro telefone de 
manivela (1913), a primeira máquina de escrever (1914) e foi ele quem 
construiu a primeira casa de tijolos da cidade. Foi essa sua olaria que 
forneceu os primeiros tijolos para o soerguimento de Goiânia. Ainda 
montou, em 1926, o primeiro posto (bomba de gasolina) de Campinas, que 
tinha como fornecedor a firma Standart Oil Company of Brasil (GALLI, 2007, 
p.23 e 24). 

 

 A respeito da construção da primeira sede da ACIEG, Nunes (2009, p.47) diz 

que “[...] a primeira sede da ACEG [...] foi instalada na Av. Goiás, 382, centro de 

Goiânia. Antes da construção da primeira sede, a diretoria realizava as reuniões 

semanais alternadamente nas lojas dos próprios associados.” 
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 O presidente da Associação Comercial do Estado de Goiás (gestão 1965- 

1966) Joaquim José da Mota Junior, entrevistado por Nunes diz que Pedro Ludovico 

cedeu o terreno para a construção da 1ª sede na Av. Goiás. 

 A construção do prédio foi conseguida através de campanhas de arrecadação 

junto aos associados. Em uma das campanhas utilizaram o jornal O Popular de 

Jaime Câmara. No início da década de 70, foi criado o jornal Tribuna do Comércio, 

órgão oficial de divulgação, para divulgar os atos do comércio e promover a 

entidade. Antes da criação da tribuna do Comércio cabia ao Jornal do Comércio de 

Goiás, de propriedade particular, divulgar a instituição. Inicialmente era editado 

mensalmente e distribuído junto aos associados e às demais entidades de classe do 

país e às autoridades. A primeira edição é datada de julho de 1970. No final do ano 

de 1971 o redator chefe anunciou a intenção da presidência de passar a circulação 

desse meio de divulgação de mensal para semanal (NUNES, 2009). 

 A criação da Tribuna do Comércio foi aplaudida, segundo Nunes (2009), 

através de envio de ofício por Venerando de Freitas Borges. Venerando era diretor 

de secretaria da FIEG (Federação das Indústrias do Estado de Goiás) e um dos 

responsáveis pela edição do órgão oficial de divulgação da revista Goiás Industrial 

que nesta época era composto e impresso na tipografia Bandeirante em Campinas. 

 A revista Goiás Industrial teve sua primeira edição em junho de 1953. Seu 

diretor responsável era Gilson Alves de Souza, que foi um dos precursores da 

faculdade de Economia e Ciências Contábeis. Esta faculdade foi criada pela 

Associação Comercial do Estado de Goiás. 

 A Associação tem seu nome mudado, segundo Nunes, de ACEG (Associação 

Comercial do Estado de Goiás) para ACIEG (Associação Comercial e Industrial do 

Estado de Goiás) em 4 de novembro de 1971. A ACEG convocou uma assembléia 

extraordinária, nesta data, para realizar modificações nos estatutos da entidade que 

já não correspondiam à realidade empresarial. Foi inserido o aditivo “industrial” no 

nome da entidade passando a se chamar Associação Comercial e Industrial do 

Estado de Goiás (NUNES, 2009). 

 A respeito da mudança de nome da entidade classista, o presidente da 

ACIEG Wilton Honorato Rodrigues (Gestão 1968-1969), em entrevista concedida à 
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professora Heliane Prudente Nunes, disse que muitos empresários da indústria eram 

também filiados à Associação Comercial. Ele também disse que a intenção foi 

ampliar a representatividade, formalmente, da associação. 

 Segundo a entrevista do presidente da ACIEG, Heno Jácomo Perillo (gestão 

1975- 1977), concedida à  prof.ª Nunes, a FIEG através da pessoa do presidente e 

seus dirigentes não gostaram da mudança do nome da ACEG para ACIEG. Criou-se 

um mal estar entre a entidade representativa do comércio e o presidente e dirigentes 

da FIEG que, depois, acabaram fazendo as pazes com a ACIEG. Aquino Porto 

(presidente da FIEG) achou que a incorporação do nome indústria na entidade do 

comércio iria tirar o prestígio da instituição da indústria. Na ACEG, antes da 

mudança de denominação, já havia pessoas associadas que atuavam no comércio, 

na indústria e serviços. 

 O jornal Tribuna do Comércio (ano 2, nº 17, Nov./Dez. 1971, p.1) fala do 

aumento da influência da ACIEG em outros setores da economia, notadamente no 

setor da indústria e a participação de industriais nas reivindicações para a defesa de 

sua classe, vários deles nem pertencentes ao quadro social, que sentiram a força da 

entidade, a qualidade do suporte burocrático e o idealismo da Diretoria (NUNES, 

2009). 

 A respeito da manutenção desta entidade classista do comércio, podemos 

dizer que a ACIEG é uma entidade que foi e é mantida através da receita de seus 

associados. Ao longo de sua história, as diretorias se dedicaram para conseguir 

mais associados. As campanhas para filiação levavam  diretorias a visitar 

empresários e a esclarecer a importância da filiação a esta entidade para a defesa 

dos interesses da classe. Em alguns momentos se conseguiu um número grande de 

filiados com determinadas campanhas (NUNES, 2009). No entanto, segundo o 

depoimento do presidente da ACIEG, Wilton Pinheiro de Lima (Gestão 1968- 1969) 

à  prof.ª Nunes, como estes novos filiados não eram bem informados sobre os 

benefícios e os serviços prestados pela instituição, com o passar do tempo, 

deixavam de contribuir, assim existia um quadro social permanente, que sempre 

contribuía, e um quadro rotativo de associados. 
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 Ao analisar as atas de reunião da ACIEG, percebem-se reclamações 

frequentes com relação à baixa presença às reuniões por parte dos associados nas 

primeiras décadas o que dificultou o crescimento da Associação (NUNES, 2009). 

 A baixa presença dos associados nas reuniões da ACIEG pode ser explicada 

como um fenômeno da cultura política do nosso país. Este fenômeno esta 

relacionado com a falta de interesse do povo brasileiro, em geral, em exercer sua 

liberdade de cidadania e de participação nas decisões políticas. Ianni, citando 

Oliveira Vianna, alega que o povo não tem o sentido da liberdade. Vianna afirma: 

'Estudai a história social do nosso povo: nada encontrareis nela que 
justifique a existência do sentimento de liberdades públicas'. Apenas 'uma 
minoria de homens excepcionais pelo talento e pela cultura', mas formada 
sob 'influências de meios exóticos', estrangeiros, é que compreende e sente 
essas liberdades (Oliveira Vianna, 1952 Apud IANNI 1985, p.34). 
 

 Com relação à representatividade da Associação, Nunes cita um recorte de 

jornal (Arquivo Total, recortes de jornal, cx. 35234) que fala sobre a 

representatividade da ACIEG em seus primeiros 50 anos. Ela diz: 

A Associação representa os interesses do empresariado, buscando estar a 
par daquilo que se discute sobre a economia nacional. Procura oferecer ao 
empresariado local, por meio das reuniões, dos órgãos oficiais e de 
palestras, as informações sobre o cenário econômico do País. Junto às 
demais entidades de classe e nas reuniões da CACB, a Associação discute 
as decisões nacionais, as novas leis tributárias, a criação de novos órgãos 
estaduais ou federais. As discussões em âmbito nacional e regional estão 
presentes nas reuniões semanais, 'onde são discutidos os mais variados 
temas econômicos e políticos, entre outros, que afetam o empresariado' 
(NUNES, 2009, p.67). 

 

 Com relação à educação profissionalizante, a fundação João Daut’d Oliveira, 

foi criada pela ACIEG, provavelmente em 1949, e mantinha a Escola Técnica de 

Comércio que diplomou alunos em contabilidade, Técnico do Comércio e Ginasial 

Básico. Entre os professores estava Venerando de Freitas Borges. A ACIEG abriu 

outras escolas no interior do Estado com objetivo de qualificar a mão de obra. A 

associação também criou a Faculdade de Ciências Econômicas a terceira do gênero 

no Brasil as outras estavam localizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro (NUNES, 

2009). 

 Ao lembrar os precursores da faculdade de Economia e Ciências Contábeis a 

autora cita os seguintes nomes: 
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Gilson Alves de Souza, Henrique Coe, Ismerino Soares de Carvalho, Jaime 
Câmara, Jeová de Paula Rezende, Joaquim Câmara Filho, Venerando de 
Freitas Borges, Vicente de Paulo Umbelino de Souza, entre outros. Alguns 
deles faziam parte dos cargos de direção da ACIEG (NUNES, 2009, p.73). 

 

 Além de cargos de liderança na ACIEG (Joaquim Câmara Filho, Jaime 

Câmara, Henrique Coe foram presidentes) alguns tinham cargos importantes na 

FIEG (Gilson Alves de Souza foi secretário geral e Vicente de Paulo Umbelino de 

Souza fazia parte do conselho fiscal). Existia uma colaboração entre os vários 

órgãos de classe dos empresários em Goiás. Segundo entrevista ao presidente da 

Associação Comercial, Wilton Honorato Rodrigues (gestão 1968 a 1969), concedida 

a Heliane Prudente: as entidades já citadas, junto com a Federação da Agricultura, o 

CDL e alguns sindicatos buscaram agir coesamente. 

 A Associação sempre combateu a elevada tributação, seja ela cobrada pelo 

Estado ou pelo governo federal e buscou o apoio estadual e federal para o 

crescimento do comércio e da indústria em Goiás. Além da questão fiscal a 

instituição lutava em favor de investimentos na infraestrutura do Estado. A entidade 

se preocupou em expandir, criando novas associações no interior do Estado, com o 

objetivo de conseguir mais força representativa para discutir problemas nas esferas 

regionais e nacionais e opinar sobre esses problemas. (NUNES, 2009). 

Com relação à entidade máxima da indústria no território nacional, Hermes e 

Nunes falam como nasceu a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Eles dizem: 

No ano de 1937, o relatório da Diretoria da CIB, apresentado à assembléia 
Geral Ordinária de 31 de maio, externava que 'já era tempo de cogitar do 
registro sindical da Confederação Industrial do Brasil'. Os Estatutos 
aprovados em 1933 dispunham que a entidade máxima da indústria 
brasileira deveria, quando oportuno, tratar de seu registro sindical nos 
termos da legislação vigente. O registro somente poderia ser efetivado se 
estivessem reconhecidas, pelo Ministério do Trabalho, pelo menos, três 
Federações, em observância ao artigo 26 do Decreto nº 24.694, de 12 de 
julho de 1934, que regulou a constituição dos sindicatos do País, tanto de 
obreiros como de empregadores. Estavam reconhecidas quatro federações 
de sindicatos industriais: a Federação dos Sindicatos Industriais do Distrito 
Federal; a Federação das Indústrias Paulistas; a Federação das Indústrias 
de Minas Gerais, e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. [...] 
No dia 12 de agosto de 1938 deixava de existir a Confederação Industrial do 
Brasil. Nascia a Confederação Nacional da Indústria para ocupar o histórico 
lugar, já como entidade de grau superior patronal, congregando aquelas 
quatro Federações e para juntar quantas outras seriam fundadas no País 
afora reunindo sindicatos de industriais (HERMES e NUNES, 1994, p.23, 24 
e 25). 
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Segundo Hermes e Nunes, os homens que deram partida à Confederação Nacional 

da Indústria traçaram como objetivos para a entidade: 

[...] promover o desenvolvimento e a prosperidade de todas as atividades 
industriais, atuando em prol dos seus interesses e, de um modo geral, dos 
do País; representar e defender os interesses das federações filiadas 
perante os poderes públicos e colaborar com estes no estudo e solução dos 
assuntos que, direta ou indiretamente, possam interessar à indústria 
brasileira e à expansão da economia nacional; estudar e promover soluções 
para as questões e os problemas relativos ao trabalho industrial (HERMES 
e NUNES, 1994, p.27) 
 

A sindicalização da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aconteceu sob 

a nova legislação sindicalista da década de trinta, que tinha um caráter 

corporativista, que segundo Rodrigues busca a organização das classes sociais 

através da ação reguladora do Estado. Rodrigues diz que a fraqueza das classes 

industriais e comerciais na economia brasileira e a necessidade de proteção para 

sobreviver a concorrência estrangeira levaram ao intervencionismo estatal  

(RODRIGUES, 1990). 

Em Goiás, foi criada a Federação das Indústrias do Estado de Goiás entidade 

ligada à CNI, como parte do processo de expansão do capitalismo nacional e da 

dinamização da economia no Estado. 

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) foi fundada em 

17/12/1950 e foi requerida pelos sindicatos das indústrias de construção e do 

mobiliário no Estado de Goiás; da indústria de alfaiataria e de confecção de roupas 

de homens no Estado de Goiás; da indústria de calçados no Estado de Goiás; das 

indústrias de alimentação do Estado de Goiás e das Indústrias gráficas no Estado de 

Goiás (Livro Jubileu de Prata 25 FIEG- Esboço histórico da Federação das 

Indústrias do Estado de Goiás). 
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Figura 1:  Delegado Regional do Trabalho e Presidente da FIEG na instalação 

oficial desta entidade em primeiro de maio de 1952. 

 

Fonte- Livro: Aquino Porto e a Industrialização em Goiás 

 

A solenidade de instalação da FIEG aconteceu no salão de honra da 

Federação do Comércio em 1° de maio de 1952. Estiveram presentes na solenidade 

os Srs. Cel. Benedito A. Melo e Cunha, representante do governo do Estado, Desor. 

Eládio de Amorin, presidente do Tribunal de Justiça, Jaime Câmara, presidente da 

Federação do Comércio do Estado de Goiás, J. Câmara Filho, presidente da 

Federação das Associações Rurais do Estado de Goiás, representantes dos 

diversos sindicatos locais, Wagner Estelita Campos, secretário da Administração da 

Prefeitura do Distrito Federal, prof. Venerando de Freitas Borges, prefeito municipal 

local, Vicente Umbelino, diretor do Departamento Regional do SESC e SENAC, 

Gilson Alves de Souza, delegado regional do SESI, Lisando Campos Salles, 

representante do prefeito de Anápolis, deputado federal Galeno Paranhos, além de 

outras autoridades e pessoas gradas (GOIÁS INDUSTRIAL, 1953, nº1). 

Vemos que, na solenidade de instalação da FIEG, participaram autoridades 

do governo, da prefeitura, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da 

Associação do Comércio e líderes empresariais. Empresários e governo juntos num 

projeto desenvolvimentista que caracterizou a década de cinquenta e que tinha 

como uma de suas principais metas a industrialização do país. 
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Foram proferidos na ocasião três discursos de lideres empresariais goianos. 

O primeiro discurso da solenidade foi proferido pelo Sr. José Alair Martins 

Baptista (Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás) e em 

suas primeiras palavras ele diz que o marco inicial para o progresso de Goiás se 

iniciou com a mudança da capital da cidade de Goiás para Goiânia e também elogia 

Pedro Ludovico, dizendo que ele foi a redenção de Goiás. A nova capital (Goiânia) é 

vista como possibilitadora de novos horizontes. O discurso é de modernidade 

citando para isso o surgimento de várias indústrias (fábricas de calçados, 

Xarqueadas, industrialização do leite ,usinas de beneficiamento de arroz e café, 

frigoríficos e uma fábrica de fiação e tecelagem)   e de sólidas firmas comerciais no 

Estado (GOIÁS INDUSTRIAL, 1953). 

O discurso do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de 

Goiás enumera como pontos negativos para a modernização do Estado, problemas 

de infraestrutura, como a falta de energia elétrica e, no setor de vias de transportes: 

rodovias, há muito que fazer e com relação à estrada de ferro o reaparelhamento e a 

normalização do tráfego (GOIÁS INDUSTRIAL, 1953). 

A Associação Comercial do Estado de Goiás também relata problemas com 

relação à infraestrutura. A ACIEG enfrentou nas suas primeiras décadas sérios 

problemas que ocorriam no comércio. A ausência de ferrovias de escoamento na 

década de 50 foi o principal fator que atrapalhou o comércio em nosso Estado. 

Houve vários episódios de perdas de cereais neste período (NUNES, 2009). 

 Segundo Borges, a crise do transporte ferroviário piora após 1940. Sobre 

a crise enfrentada pela Estrada de Ferro Goiás, o autor afirma: 

A crise financeira da companhia ferroviária agravou o já precário estado de 
conservação da via permanente e do material rodante. As condições do 
tráfego em geral tornaram-se ainda mais difíceis, em especial no trecho 
mais antigo entre Araguari e Roncador. No trecho Roncador-Anápolis, 
construído na segunda etapa de implantação da linha, as condições de 
tráfego eram relativamente melhores. [...] A velha maria-fumaça a vapor 
somente foi substituída pelas locomotivas a diesel no final do anos 50 com o 
programa de reaparelhamento da estrada. Em face da crise do transporte 
ferroviário, aumentou-se muito a concorrência do caminhão, que se tornou 
mais rápido e seguro que o trem-de-ferro, apesar do preço alto do frete. [...] 
(BORGES, 2000, p.49) 
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 Em Goiás, na década de 1950, segundo Nunes, faltavam no comércio 

cimento e trigo. Ela diz que, em decorrência da precariedade dos transportes, "em 

1951 e 1952 Goiás atravessou uma fase de escassez de cimento, uma vez que 

demorava cerca de um mês para que o produto chegasse a Goiânia. Não raramente, 

o cimento chegava empedrado" (NUNES, 2009, p.74). 

Com relação à instalação da FIEG, o segundo discurso da solenidade foi 

pronunciado pelo Sr. Gilson Alves de Sousa (Secretário Geral da Federação das 

Indústrias do Estado de Goiás e Delegado Regional do SESI). Ele inicia sua fala 

dizendo que foi um dos iniciadores do movimento sindicalista dos industriais goianos 

e encarregado da coordenação e organização dos elementos necessários à 

formação da FIEG. Diz ser a criação desta Federação uma das grandes aspirações 

dos industriais goianos. Chama os industriais goianos de abnegados lutadores pelo 

progresso de Goiás. (Goiás Industrial, 1953).  Para ele, o verdadeiro líder industrial 

tem que se dedicar de corpo e alma à causa da industrialização. Só a 

industrialização é vista como fator de desenvolvimento para a região e para o País. 

O discurso reflete a ideologia desenvolvimentista do período. 

O Secretário Geral da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e 

Delegado Regional do SESI, Gilson Alves fala da necessidade de ver a classe 

industrial devidamente organizada para a defesa de seus interesses e para o estudo 

de seus problemas. 

Nesse sentido, a revista criada pela FIEG esforçou-se para defender os 

interesses da entidade. Para isso, as matérias publicadas tinham como tema a 

racionalização do trabalho e  estavam em sintonia com os preceitos do Instituto de 

Organização Racional do Trabalho (IDORT)  cujo objetivo era o de organizar a elite 

industrial e viabilizar seus projetos. A respeito desse Instituto, Correia diz o seguinte: 

O Instituto de Organização Racional do Trabalho surgiu a partir do trabalho 
de uma comissão constituída em 1929 pela Associação Comercial de São 
Paulo, que gerou o Instituto Paulista de Eficiência, transformado em junho 
de 1930 em IDORT. O Instituto integraria um sistema de instituições cujo 
objetivo era organizar a elite industrial brasileira e viabilizar projetos 
formulados pela categoria. Haveriam de integrar esse sistema o CIESP 
(transformado em 1931 em FIESP), o IDORT, o SENAI, o SESI e a Escola 
Livre de Sociologia e Política de São Paulo. O aumento da produtividade, 
via racionalização do trabalho e promoção da cooperação entre operário e 
patrão, era o objetivo central do IDORT (CORREIA, 2004, p. 79). 
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Sobre a implantação da FIEG o Secretário Geral da Federação das Indústrias 

do Estado de Goiás disse que a instituição, para ter a tutela legal, teve o apoio do 

presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, do Diretor do 

Departamento Regional do Sesc e Senac e do ex-Delegado Regional do Trabalho. 

Vemos uma ação conjunta entre as Federações do comércio, da indústria e o 

Estado. Nas palavras do líder empresarial Roberto Simonsen, temos a explicação 

para esta cooperação entre estas Federações e o Estado brasileiro. Roberto 

Simonsen, diz: 

‘um dos problemas graves com que se debate um país jovem como o Brasil, 
é o da formação de mão-de-obra para as atividades criadoras do comércio e 
da indústria. E, ainda nessa esfera, os problemas sociais decorrentes ou 
gerados por esse mesmo desenvolvimento exigem, cada vez mais, o 
aperfeiçoamento envolvendo os interesses superiores do capital e do 
trabalho, visa sobretudo o ajustamento do indivíduo à sua função social e , 
conseqüentemente, à sua produtividade do trabalho. As classes produtoras 
do comércio e Indústria- aperceberam-se desses problemas e, com o apoio 
do governo brasileiro criaram organismos especializados que têm por 
finalidade cuidar da formação da mão-de-obra e dos serviços sociais 
destinados à família comerciária e industriária’ (Simonsen, Roberto. 1975, 
apud FIGUEIREDO, 1991, p. 40). 

 

A respeito da instalação da FIEG o terceiro discurso da solenidade foi 

pronunciado pelo Sr. Jaime Câmara (Presidente da Federação do Comércio do 

Estado de Goiás). Ele diz que a criação da FIEG assinala o interesse dos industriais 

goianos pela arregimentação de sua classe (GOIÁS INDUSTRIAL, 1953, nº 1). 

Jaime Câmara continua seu discurso, dizendo que em 1945 surge o primeiro 

sindicato, graças ao esforço do Dr. Vicente Umbelino de Souza (diretor do 

Departamento Regional do SESC e SENAC). Apóia-o nessa iniciativa figuras do 

comércio como o Dr. Carlos Machado de Araújo, o saudoso Santino Lira Pedroza e 

outros. Câmara diz : “Vencendo uma série quase interminável de impecilhos, 

instalamos aqui mais cinco sindicatos, dando, assim, oportunidade para que fosse 

criada a Federação de Comércio do Estado de Goiás.[...] Consolidamos o nosso 

movimento sindical em Goiás” (GOIÁS INDUSTRIAL, 1953, nº 1). 

 Segundo Heno Jácomo Perillo presidente da ACIEG (gestão 1975-1977) em 

entrevista a Heliane Prudente Nunes diz que a Associação Comercial do Estado de 

Goiás foi a mãe que produziu e gerou todas as outras entidades de classe do 

Estado. As entidades ligadas ao comércio e à indústria nasceram na ACEG, que foi 
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a mais antiga entidade representativa dos empresários do Estado de Goiás. A 

Federação do Comércio, a Federação das Indústrias, os conselhos do SESC, 

SENAC, SESI e SENAI nasceram nesta entidade. 

Segundo Jaime Câmara, a ideia da fundação da FIEG nasceu na Associação 

Comercial, com cujo apoio se fundou o primeiro sindicato da Indústria, o da 

Construção Civil, de que foi presidente o Dr. José Alair Martins Batista (Vice-

Presidente da FIEG em 1953) e, mais tarde, numa reunião do Dr. Gilson Alves de 

Souza, Dr. Vicente Umbelino (Diretor do Departamento Regional do Sesc e Senac), 

Dr. José de Assis Drumond e Jaime Câmara. Ficou combinado, neste primeiro 

encontro, que a Federação do Comércio apoiaria, até financeiramente, se preciso 

fosse, todo o trabalho inicial de fundação dos outros sindicatos da indústria e seu 

respectivo reconhecimento no Ministério do Trabalho, a fim de que pudesse ser 

criada a Federação da Indústria de Goiás.  Tomou a frente desse movimento Gilson 

A. de Souza (GOIÁS INDUSTRIAL, 1953, nº 1). 

 A Federação das Indústrias do Estado de Goiás obteve do governo federal 

uma escritura de doação de um lote de terras situado no centro da capital. O terreno 

foi avaliado em Cr$ 2.000.000,00 e tem uma área total de 874 metros quadrados e 

foi conseguido graças ao trabalho da diretoria que foi auxiliada pelo ex-deputado 

Galeno Paranhos, autor do projeto de doação (GOIÁS INDUSTRIAL, 1955, nº 2). 

 A participação do governo federal na instalação da FIEG está relacionada à 

história do capitalismo brasileiro que, devido às dificuldades de desenvolvimento da 

iniciativa privada em nosso país, dependia dos favores e da proteção governamental 

nas ações empresariais.  

 Sobre a construção do palácio das indústrias, obra que abrigaria a FIEG, o 

SESI Regional e os sindicatos patronais das indústrias, foi publicada uma matéria na 

revista Goiás Industrial de outubro de 1955. A matéria diz o seguinte: 

Em importante reunião realizada no dia 26 de agosto [...] a diretoria da FIEG 
aprovou o projeto [...] para o Palácio das Indústrias, edifício sede da 
Federação, que será construído na avenida Anhanguera, esquina com a 
Avenida Tocantins, em frente do Cine Teatro Goiânia. O palácio das 
Indústrias terá quatro pavimentos, totalizando a área construída 2500 
metros quadrados. No andar térreo, além de lojas para aluguel, será 
construído um grande auditório. Nos demais pavimentos serão localizadas 
as administrações da FIEG, SESI Regional, Sindicatos Patronais das 
Indústrias e salas para escritórios. A construção será iniciada ainda neste 
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mês, devendo estar presente ao ato o Dr. Augusto Viana Ribeiro dos 
Santos, Presidente da Confederação Nacional das Indústrias (GOIÁS 
INDUSTRIAL, 1955, nº4, p.21). 

 

 Constatamos pela reportagem, que a CNI participava e apoiava as ações da 

FIEG e que as demais entidades patronais estavam juntas com a Federação das 

Indústrias do Estado de Goiás, buscando unir forças para o mesmo objetivo, de 

trabalhar para o desenvolvimento industrial de Goiás. 

 As entidades classistas do comércio e da indústria, de Goiás, no decorrer da 

suas histórias, uniram forças para combater os aumentos de impostos tanto 

estaduais como federais. 

 Com relação à atuação da ACEG na questão do aumento de impostos 

estaduais. Nunes diz: 

Em reunião de 27 de junho de 1954, a Diretoria da ACEG convidou o Diretor 
da Receita do Estado para falar a respeito do imposto sobre vendas e 
consignação entre os Estados de São Paulo e Goiás no interesse de discutir 
sobre os prejuízos que tal imposto acarretava para Goiás. Nessa mesma 
reunião, criticou-se a contribuição cobrada pela Estrada de Ferro Goiás, o 
que onerava mais a mercadoria (NUNES, 2009, p.76). 

 

 Sobre a atuação da FIEG  na questão do aumento de impostos federais, 

temos a seguinte reportagem da revista Goiás Industrial: 

A FIEG, através de seu órgão oficial de divulgação, a revista Goiás 
Industrial, combateu também o aumento dos impostos. A reportagem da 
revista de 1955, nº 2, publicou o ofício em que a Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás se dirige à bancada goiana no parlamento nacional. 
Neste ofício essa entidade de classe se manifesta contra o projeto de lei, 
apresentado ao Congresso, instituindo o imposto adicional de renda sobre 
os lucros das pessoas jurídicas em relação ao capital. No ofício, esta 
entidade de classe, diz que o governo adota soluções de emergência para 
resolver o déficit do orçamento penalizando o consumidor e desestimulando 
a iniciativa privada (GOIÁS INDUSTRIAL, 1955, nº 2). 

 

 O abastecimento de alimentos foi um problema, em Goiás, na década de 

1950. Estas duas instituições que representavam o empresariado goiano 

preocuparam-se em garantir o abastecimento de alimentos da população e 

resguardar a economia estadual contra a especulação e evasão de divisas. 

 Nunes afirma que a ACEG, em reunião na década de cinquenta, decide lutar 

pela garantia de abastecimento do arroz no mercado goiano, e afirma: 
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Em 1952 Goiás padecia com o problema de abastecimento de arroz, pois o 
Estado exportava o grão tipo 1 e ficava com o tipo 3 para atender a 
demanda interna. A maior parte de arroz goiano era exportada,  
comprometendo, assim, o abastecimento goiano. Após reunião da 
Associação, sob a presidência de Jaime Câmara, ficou decidido que 
enviariam telegrama a Getúlio Vargas solicitando que o arroz em Goiás não 
fosse exportado. Na mesma reunião decidiram propor a venda da 
Companhia de arroz- COAP, decisão esta que fora anunciada ao presidente 
da República por meio de telegramas. Os documentos parecem indicar uma 
política econômica da União, centralizadora, e que, de certa maneira, 
controlava as exportações dos Estados (NUNES, 2009, p.75). 

 

 A FIEG também se preocupou com o abastecimento de alimentos da 

população goiana e sugeriu a proibição da exportação de alguns produtos. A revista 

Goiás Industrial de maio de 1955 traz a reportagem em que a FIEG, após examinar 

o problema do abastecimento de cereais da população do Estado, dirigiu às 

autoridades Estaduais um ofício. Neste ofício, as entidades que congregam os 

industriais goianos se dizem preocupadas com a possibilidade de escoamento, pela 

exportação, da produção agrícola in-natura de toda a safra de arroz, café e suínos. 

Dizem, ainda, que esta exportação gerará a escassez de produtos como o arroz, a 

banha e a linguiça como já havia acontecido em anos anteriores. O documento 

termina sugerindo a proibição da exportação desses produtos, já citados, em todo o 

território goiano (Goiás Industrial, 1955, nº 2). 

 Na mesma reportagem, as entidades que congregam os industriais goianos 

ressaltam os prejuízos ocasionados para economia goiana em um ofício enviado às 

autoridades estaduais. Segue um resumo do ofício: a) Com a exportação de arroz 

em casca e de café em coco causaria a paralisação das máquinas de 

beneficiamento de cereais desempregando 1020 pessoas; b) a exportação de 

produtos agrícolas in-natura, privava os fazendeiros goianos do farelo e quirera 

imprescindível na nutrição do gado vacum, suíno e de aves; c) o não beneficiamento 

dos produtos agrícolas em Goiás traziam prejuízos para as finanças do Estado; d) o 

beneficiamento do produto, fora do Estado, ocasionava a perda de procedência 

prejudicando o comércio de café, limitando a quota junto ao Instituto Brasileiro do 

Café e dificultando a entrada do nosso produto nos portos de Santos e Rio de 

Janeiro e e) a exportação dos suínos ocasionava a escassez da banha, pois, a 

população não possuía outras fontes de gordura. O ofício redigido pela FIEG às 

autoridades estaduais, termina sugerindo que a produção seja beneficiada ou 

industrializada dentro do Estado (Goiás Industrial, 1955, nº 2). 
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 Vimos por estas reportagens e relatos que Goiás lutava para dinamizar a sua 

economia e para deixar de ser um simples exportador de matérias primas. As 

entidades de classe do comércio e da indústria tiveram um papel de denúncia das 

mazelas por que passava nosso Estado, bem como de mobilização dos empresários 

goianos e de busca de parceria com o governo Estadual e Federal para o 

desenvolvimento de Goiás. No entanto, é importante ressaltar que os esforços 

oriundos dos empresários goianos tiveram um reduzido impacto em relação ao 

planejamento da economia nacional, uma vez que a riqueza produzida pelas 

indústrias em Goiás reduzia-se a menos de 0,4 % se comparada à renda industrial 

brasileira. A economia agropecuária continuava monopolizando os investimentos 

financeiros provenientes do Estado de Goiás. 

 

2.3 A instalação do Serviço Social da Indústria (SESI) de Goiás. 

 

 Os empresários criaram o SESI como forma de atualização da ideologia 

dominante. Com a expansão da sociedade capitalista em âmbito nacional, ampliou-

se também o âmbito de atuação desta instituição, através da instalação da delegacia 

regional (MIGUEL, 1979). 

 Segundo Miguel, o Serviço Social em Goiás atua sobre os problemas ligados 

à urbanização e não diretamente à industrialização. Ela diz: 

O Serviço Social em Goiás participa do apelo desenvolvimentista, mas sua 
atuação não se dá sobre os problemas ligados diretamente à 
industrialização, uma vez que este não é o setor dominante no Centro-
Oeste. Sua participação dirige-se sobretudo aos efeitos da urbanização, 
lembrando que está juntamente com a industrialização compreendem 
elementos integrantes da expansão do sistema capitalista (MIGUEL, 1979, 
p.140). 

 

 Sobre o processo de desruralização e o crescente processo de 

urbanização em Goiás, Miguel diz: 

 

[...] enquanto o Censo de 40 registra uma população urbana compreendida 
em 14,6%, a sociedade rural conta com uma população de 85,4%. Já em 
1950 a população urbana havia aumentado para 20,2%, em 1960 foi para 
30,7% e em 1970 para 44%. Ao lado desse crescente processo de 
urbanização, as contradições são registradas: a) baixo nível de renda em 
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Goiás, decorre de ser uma economia primária de produtividade baixa e 
vulnerável às flutuações de clima e mercado; b) apenas uns 20% da 
população deve deter 80%  da renda gerada na economia, donde se infere 
que uns 80% da população vivem em nível de subsistência; c) embora a 
dependência do trabalhador rural ao latifúndio tenha perdido muito da 
conotação política do começo do século, continua total no aspecto 
econômico, seja como meeiro, agregado ou diarista, d) em 1970, em 
relação à cidade de Goiânia, 47% da população reside na periferia, em 
considerável escala como subempregados, e inúmeros desempregados, 
segundo os resultados preliminares do Censo de 70  (MIGUEL, 1979, p.79 e 
80).   
 

 Para Miguel, os problemas ligados ao crescente processo de urbanização em 

Goiás, que acabamos de ver pelos dados expostos, 

[...] vêm participar na explicitação de um contexto onde a atuação do 
assistente social se faz presente, atingindo sobretudo essa população 
imigrante, expulsa do meio rural, ainda 'não integrada' na estrutura 
ocupacional ou já 'integrada', como no caso dos 'beneficiários' das 
instituições patronais  (MIGUEL, 1979, p.81). 

 

Figura 2: SESI GOIÂNIA. Presidente da FIEG e altas autoridades 1949 

 

Fonte livro: SESI- 50 ANOS- GOIÁS NA PAZ SOCIAL 

 

 A necessidade da atuação do assistente social em nosso Estado contribuiu 

para o surgimento em 1949 do Serviço Social da Indústria (SESI) em Goiás. Em 

janeiro de 1953, o delegado regional do SESI enviou ofício ao presidente da 

Federação das Indústrias de Goiás (FIEG) assinalando a entrega do SESI à FIEG. A 

explicação desta decisão está no  fato de que não podia ser criado um 

Departamento Regional do SESI  no Estado, antes da criação de uma Federação 
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das Indústrias. Por este motivo é criada primeiro uma delegacia do SESI  em 1949 e, 

posteriormente, com a instalação da FIEG em 1952, o Serviço Social da Indústria 

transforma-se em departamento e passa a ser dirigido pela Federação das 

Indústrias do Estado de Goiás. 

 Na reportagem, sobre a entrega do SESI à FIEG , na revista Goiás Industrial, 

datada de junho de 1953, o delegado regional do SESI  Gilson Alves, relata como 

foram os fatos que levaram à criação da delegacia do SESI em nosso Estado. O 

delegado regional  diz que foi surpreendido no Rio de Janeiro com a notícia de que 

medidas do SESI nacional estavam sendo tomadas para a instalação de seus 

serviços no Estado de Goiás. Receoso de que a administração do Serviço Social da 

Indústria, Departamento de Goiás, fosse administrado  por pessoas que não 

pertencessem ao mundo industrial, Gilson Alves tomou medidas junto à 

administração central do SESI. Enquanto isso, os presidentes dos sindicatos ligados 

à indústria em Goiás telegrafavam à administração central dessa entidade, indicando 

Gilson como Delegado Regional do SESI em Goiás (GOIÁS INDUSTRIAL, 1953). 

 Miguel cita outro trecho da revista Goiás Industrial de 1953 que trata da 

entrega do SESI à FIEG, em que o delegado regional do SESI diz : 

Enquanto trabalhadores de outros Estados já gozavam dos benefícios de 
tão benemérita instituição, os nossos empregados viviam carentes de 
qualquer assistência social, obrigando-nos a sofrer com eles o desamparo e 
as mais soezes dificuldades [...]. [...] tive sempre a preocupação de 
administrar o SESI de acordo com o interesse da Indústria, sem jamais 
pretender desvirtuar as suas finalidades [...]. Se o empregado na indústria 
sempre foi um protegido aqui no SESI, o empregador sempre foi tido como 
seu protetor. Aliás, existe aqui impropriedade de termos, pois jamais 
fizemos a prestação de assistência social como um favor concedido pelos 
empregadores, senão como uma conquista desse mesmo empregado pelo 
seu esforço e dedicação no trabalho, conquista essa defendida pelo 
industrial como obrigação social daqueles que dirigem e financiam a 
produção. (Gilson Alves de Souza 1953, apud MIGUEL, 1979, p.82). 

  

 Miguel comenta esse trecho da revista Goiás Industrial. Ela diz que a 

dominação contida nesse discurso está assentada na contradição, pois de um lado 

sustenta a figura do “protetor”, que defende os interesses da indústria, de outro está 

a figura do “protegido” camuflando a dominação, pois os direitos do trabalhador 

foram conquistados através de sua luta histórica por melhores condições de trabalho 

e não foram simplesmente cedidos pelos patrões (MIGUEL, 1979). 
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 Figura 3: Família operária atendida pelo SESI 01/05/1950 

 

                     Fonte arquivo digitalizado do SESI 

 

No ofício do delegado regional do SESI enviado ao presidente da Fieg, em 

janeiro de 1953, estava o relatório das atividades do SESI desde a sua fundação em 

1949 até 1952. O relatório descreve as seguintes atividades: assistência médica, 

assistência à maternidade, assistência dentária, assistência jurídica, assistência 

social e recreação-esporte. Essas atividades do SESI de Goiás, como delegacia 

ligada ao departamento nacional do SESI, estão em sintonia com a linha de atuação 

do departamento nacional, promovendo as áreas de : educação, saúde, lazer, 

serviço social, cooperação e assistência. No entanto, a instituição enfrentou 

dificuldades na execução de certas atividades, devido à falta de energia elétrica, o 

que dificultou o atendimento odontológico e da assistência em geral. 

A assistência social conseguiu grande êxito, em face dos pequenos recursos 

de que dispunha. Não havia, no início de sua atuação, pessoal especializado para 

trabalhar nessa área, e a delegacia do SESI teve que empreender um grande 

esforço para treinar seu pessoal nos conhecimentos indispensáveis, ao mesmo 

tempo em que prestava a assistência social. Em 1953, além do treinamento a que foi 

submetido todo o pessoal da delegacia, já dispunha,  na direção do setor,  

profissional técnica com o curso de Serviço Social (GOIÁS INDUSTRIAL, 1953). 
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Nessa época, não havia uma escola no Estado que proporcionasse formação 

na área de Serviço Social. Escolas desse tipo só existiam fora do Estado. A primeira 

escola de nessa área de conhecimento só surgiu em Goiás, em 1957. 

Figura 4: Primeira turma do curso de corte e costura maio de 1950 

 

                        Fonte: Foto digitalizada arquivo SESI 

 

Dentro da atividade de serviço social, estava incluído o serviço social de 

grupo que contava com escolas de corte e costura, de donas de casa, de arte 

culinária e dietética infantil, de bordados etc. Algumas dessas atividades 

proporcionaram novas fontes de renda aos lares industriais (GOIÁS INDUSTRIAL, 

1953) 

O discurso empresarial estabelece como modelo a ser seguido, a mulher 

prendada e uma boa dona de casa que recolha todos os membros da família nos 

momentos de não-trabalho. Com esse objetivo é que são oferecidos os cursos do 

serviço social de grupo do SESI. 

No livro de Rago, Do cabaré ao lar , ela fala do modelo de mulher imposto 

pelos industriais à mulher operária : 

Peça fundamental na empresa de moralização do trabalhador, o modelo 
rígido e ascético da esposa-mãe-dona-de-casa deveria atuar no sentido de 
introduzir o sentimento de intimidade do lar, recolhendo todos os seus 
membros, nos momentos de não-trabalho, para a privacidade da estreita 
vida doméstica (RAGO, 1985, p. 206). 
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Goiás na década de 1950, apesar de não possuir uma classe operária, nesse 

período, por ser a indústria, nesta parte do país,  um setor ainda incipiente e sem 

muita expressão econômica, vivencia um momento de grande urbanização que, 

juntamente com a industrialização, compreende elementos integrantes da expansão 

do sistema capitalista. Goiás cresceu atendendo às necessidades expansionistas do 

capital nacional. A atuação do SESI em Goiás segue a mesma filosofia de 

disciplinarização e domesticação do trabalhador pregada pelo departamento 

nacional do SESI. O serviço social, através de visitas de assistentes sociais aos 

lares dos trabalhadores, do atendimento às crianças e à família do trabalhador com 

o saber médico e de profissionais de saúde, bem como com os profissionais do lazer 

atuando fora do período do trabalho, abriu brechas para a manipulação da vida do 

trabalhador pelo empresário. Além disso, estas ações tinham como objetivo pregar 

valores condizentes com os ideais da classe dominante. 

As atividades de recreação e esporte estão também presentes no relatório do 

SESI. Essas atividades eram um complemento da assistência social. O tempo do 

não-trabalho mobilizou a preocupação dos empresários, devido ao fato de estudos 

técnicos da época mostrarem que um trabalhador que usufruía de horas de lazer 

bem dosadas, produzia mais. Figueiredo  assim comenta  sobre a atuação das 

entidades patronais no tempo de lazer de seus empregados: 

O combate do tempo exterior ao trabalho promovido por instituições como o 
SESC e SESI pretendiam divulgar um modelo de comportamento, pautado 
nos interesses da produtividade. A disciplina para o trabalho se exercia 
também pela disciplina do tempo fora do trabalho. O tempo do descanso 
representava não o tempo livre para se fazer o que quisesse, mas o tempo 
necessário para se recuperar para o trabalho, não só fisicamente, como 
também emocionalmente. E esta 'recuperação' não se efetivava com o 
simples 'não fazer nada'. O significado do lazer, neste contexto, fica 
bastante evidente: '[...] o lazer significa sempre atividades bem dosadas de 
recreação e de repouso prático' (FIGUEIREDO, 1991, p.156). 

 

Na mesma reportagem da revista Goiás Industrial do ano de 1953 temos um 

relato do delegado regional do SESI sobre como foram as articulações junto ao 

Estado e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), no sentido de conseguir 

recursos para  instalar os serviços da delegacia do SESI em nosso Estado. No 

início, a delegacia do SESI não dispunha de recursos próprios, por isso, o delegado 

regional desta entidade procurou o Governo do Estado -, Pedro Ludovico Teixeira 

era o governador na época - no sentido de serem doadas áreas ao SESI nos 
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diversos bairros desta Capital, a fim de se poderem instalar os serviços desta 

delegacia. Somente duas áreas foram destinadas a esta entidade, uma na Vila 

Operária e outra no bosque situado na zona norte desta capital. O delegado regional 

do SESI conseguiu o apoio do Exmo. Sr. Presidente da Confederação Nacional da 

Indústria para o plano de construção de um ‘Centro Social’ no bosque supracitado, 

tendo aquela alta autoridade prometido a verba de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil 

cruzeiros) para aquela obra (GOIÁS INDÚSTRIAL, 1953). 

Constatamos,  pelas reportagens da revista Goiás Industrial, a participação da 

CNI e do Estado na instalação do SESI em Goiás. O governo de Goiás mostrou 

interesse na instalação desse serviço social empresarial, pois doou duas áreas para 

a construção da delegacia do Serviço Social Industrial. O Presidente da 

Confederação Nacional da Indústria prometeu a verba de duzentos mil cruzeiros 

para a construção de um centro social o que mostra o interesse dos industriais do 

Brasil em materializar seus ideais e divulgar sua visão de mundo por todo o território 

brasileiro. 
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CAPÍTULO III - A REVISTA “GOIÁS INDUSTRIAL” COMO PORTA 

VOZ DOS EMPRESÁRIOS. 

 

3.1  Estrutura inicial (1953- 1956) 

 

Figura 5: primeira revista Goiás Industrial 1953 

 

    Fonte: Biblioteca FIEG 

 

Acima vemos a capa da primeira revista Goiás Industrial editada pela 

Federação das Indústrias do Estado de Goiás. 

Este capítulo foi elaborado a partir de pesquisas realizadas nas revistas Goiás 

industrial, arquivadas nas bibliotecas do Sistema FIEG. O recorte temporal utilizado 

vai da década de 1950 à década de 1970. Não foram utilizados para a pesquisa 

todos os números da revista Goiás Industrial que foram publicados neste período, 

mas, sim, as reportagens mais significativas de cada década. A ausência de alguns 

números da revista se justifica não só por este motivo, mas também pela não-

publicação da revista em determinados anos. 
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A Revista Goiás Industrial foi criada como órgão de divulgação oficial da 

Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG). O Diretor responsável pela 

revista na década de 1950 foi Gilson Alves de Souza, secretário geral da FIEG e 

Superintendente Geral do Sesi em Goiás. O primeiro editorial de junho de 1953, da 

primeira revista, diz que seus principais objetivos são divulgar o progresso industrial 

de Goiás, e informar e defender a classe ligada à FIEG. 

A revista tinha a pretensão de ser trimestral, mas sua segunda edição o 

número dois da revista só foi publicada em maio de 1955, ou seja, quase dois anos 

depois da primeira publicação. Das revistas da década de 1950, só tive acesso a 

quatro números. Foram a revista nº 1 de 1953, a nº 2 de 1955, a nº 4 de 1955 e a nº 

6 de 1956. Das revistas da década de 1950, a que teve melhor qualidade de 

composição e editoração foi a primeira revista de 1953 as outras três tiveram uma 

qualidade inferior. 

Este fato nos faz pensar sobre sua real representatividade junto aos leitores, 

pois a publicação das revistas Goiás Industrial, como vemos no quadro abaixo, não 

obedeceu a uma regularidade, tanto no que diz respeito aos meses  como no que 

diz respeito ao ano de publicação. 

 

1953 / nº 1 1955 / nº 2 1955 / nº 4 1956 / nº 6

Junho Maio Outubro Março

Fonte: Biblioteca da FIEG

Quadro 2 - Números da Revista Goiás Industrial de 1953 à 1956 e os meses de publicação

 

 

Letícia Nunes de Moraes, autora do livro Leituras da Revista Realidade, 

explica um recurso eficiente empregado pela imprensa para convencer os leitores. 
 

Um recurso muito comum empregado pela imprensa para “conquistar 
corações e mentes” é o apresentar seus próprios interesses, enquanto 
órgão jornalístico, como interesses coletivos seus e dos leitores. Põe em 
prática esses objetivos ora se colocando como mediadora ou “porta-voz” 
dos interesses e inquietações da sociedade (ou de parte da sociedade que 
supõe representar) junto do governo ou poder vigente, ora se 
autodenominando “formadora de opiniões. Ou seja, ora é a imprensa que 
“assume” a opinião de seus leitores, ora são os leitores que “assumem” a 
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opinião do jornal. De qualquer forma, sempre se tenta sugerir a existência 
de uma unanimidade de interesses entre imprensa e público leitor  
(MORAES, 2007, p.19). 
 

 
 

Para entendermos se o discurso a favor do desenvolvimento no setor 

industrial, tão propagado pela Revista Goiás Industrial, se confirma na realidade 

histórica e geográfica vivida pelo Estado de Goiás na década de 50, é importante 

analisar os fatos e dados dessa época. Os trilhos da estrada de ferro chegam em 

Goiânia em 1950 trazendo a melhoria das comunicações com outras áreas e 

ajudando no projeto de Getúlio Vargas de unificação nacional, chancelado pelo 

Programa a  “Marcha para Oeste”. Segundo Tadeu Alencar Arrais, falando sobre o 

mercado de consumo urbano da década de 1950 diz: 

 

Já a partir da década de 1950, o mercado de consumo propriamente urbano 
começa a se fortalecer em Goiás, com a consolidação de Goiânia, que 
passa a ser a principal cidade de Goiás, além de Anápolis e algumas 
cidades do sul, como Rio Verde, Jataí, Itumbiara e Catalão  (ARRAIS, 2004, 
p.19). 

 

Segundo Borges, a participação das atividades industriais na renda do Estado 

de Goiás era pequena: 

 
A média da participação relativa das atividades industriais na renda total do 
Estado de Goiás não ultrapassa 6%, e apenas Goiânia e Anápolis 
centralizam alguns avanços ao longo da década de 1950, em especial no 
ramo de beneficiamento de cereais (Borges, apud Souza, 2009, p.206). 

 
 

 As informações do autor nos permitem deduzir que Goiás na década de 50 

tinha uma indústria incipiente e que o mercado de consumo urbano cresceu com o 

desenvolvimento das cidades do centro e sul do Estado.  A respeito do comércio na 

capital de Goiás, Bertran (1988, p.98) afirma que “Em 1940, apenas 3,8% dos 

estabelecimentos atacadistas sediavam-se em Goiânia. Em 1950, esse percentual 

subiu a 17%”. 

 Esse desenvolvimento industrial anunciado no editorial da revista Goiás 

Industrial não condiz com a realidade dos fatos que analisamos. Goiânia carregava o 

ideal de modernidade, de mudança e do novo, mas esbarrava numa sociedade 

tradicional e agrária que, segundo Palacín (2008, p.174), “Da população 

economicamente ativa 83,69% estava ocupada, em 1950, no setor primário, em 
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sistema de trabalho rudimentar; 4,17% no setor secundário, ainda incipiente, e 

12,14% no setor terciário.” 

 A revista Goiás Industrial, como porta voz de uma Federação de Indústrias, 

tinha como finalidade divulgar o ideal de desenvolvimento econômico e industrial a 

seus leitores. Seus editores, em suas reportagens e editoriais, ajudaram a plantar as 

sementes para a industrialização do Estado. Sementes que só começaram a dar 

frutos a partir das décadas de sessenta e setenta.  

 Falando sobre o impulso industrializante em Goiás, Borges diz: 

Somente nas décadas de 1960 e de 1970 manifestam-se os primeiros sinais 
de um efetivo impulso industrializante em Goiás, com registros censitários 
do desempenho setorial triplicando os índices dos anos 20, que chegam 
então aos 18% (BORGES, 2009, p.206). 

 

 Nesta pesquisa nas Bibilotecas do Sistema FIEG não foram encontrados 

exemplares correspondentes ao período de 1956 a 1968.  A revista de número 

quatro da década de 1950 foi a última encontrada e pesquisada.  Na década de 

1960 Goiás Industrial  entra em uma nova fase e a numeração da década de 1950 

parece ter sido desconsiderada, pois a numeração da revista recomeça. Embora não 

tenhamos tido acesso ao exemplar de número 1 de 1968, pesquisamos o de número 

2. A revista apresenta melhora em sua qualidade de impressão e, as que foram  

lançadas no ano de 1968 não seguem um padrão de publicação, com relação aos 

meses em que eram publicadas. Em 1969 a primeira revista tem a pretensão de ser 

trimestral, mas a segunda adota o padrão mensal que é seguido pela terceira e 

quarta revistas desse ano. A partir de dezembro de 1969, a revista adota o padrão 

bimestral para sua publicação. Algumas revistas dos anos de 1970, 1972 e 1973 não 

foram encontradas nas bibliotecas do Sistema FIEG. 

 Apesar do padrão bimestral adotado a partir de dezembro de 1969, as 

revistas só adotaram um padrão de meses (existia uma mudança dos meses de 

publicação) a partir de 1976. A primeira publicação desse ano tinha como referência 

os meses de janeiro e fevereiro, a segunda publicação os meses março e abril, 

seguindo este padrão e terminando com a sexta publicação com os meses de 

novembro e dezembro, ou seja, com seis publicações bimestrais por ano. Este 
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padrão foi seguido também nas revistas referentes aos anos de 1977 e 1978. 

Observe o quadro abaixo: 

1968 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Fev. Jan/Março Fev./Mar. Março/Ab. Maio/Jun. Jan./Fev. Fev./Mar. Jan./Fev. Jan./Fev. Jan./Fev.

Julho Setembro Abril/Mai. Julho/Ago. Set./Out. Maio/Jun. Ab./Maio Mar./Ab. Mar./Ab. Mar./Ab.

Ago. Outubro Jun./Jul. Nov./Dez. Nov./Dez. Julho/Ago. Jun./Julh. Mai./Jun. Mai./Jun. Mai./Jun.

Out. Novembro Set./Out. Ag./Set. Jul./Ago. Jul./Ago. Jul./Ago.

Dez. Dez.69/Jan.70 Dez.74/Jan.75 Out./Dez. Set./Out. Set./Out. Set./Out.

Nov./Dez. Nov./Dez. Nov./Dez

Quadro 3 -  Revistas Goiás Industrial de 1968 à 1978 e os meses de publicação

Fonte: Bibliotecas do Sistema FIEG

 

 Existe um intervalo de tempo que não é coberto por esta pesquisa, devido à 

ausência das revistas de número 16, 17 e 18 de 1970, a revista de número 22 de 

1972 e o número 23 de 1973, nas fontes pesquisadas. No entanto, tais interrupções 

desses números da revista Goiás Industrial foram superadas por meio de entrevistas 

com pessoas que vivenciaram os fatos. 

 Hélio Naves, diretor financeiro da FIEG, em entrevista aplicada sob a forma 

de questionário, disse que o motivo da falta de um padrão regular de publicações da 

revista Goiás Industrial, no período de 1968 a 1978 se devia ao fato de que, nas 

reuniões das direções das Federações e Sindicatos, existiam líderes que 

demonstravam boa vontade em divulgar os assuntos de interesse da indústria, 

enquanto outros não demonstravam a mesma boa vontade. 

 A justificativa para a não divulgação dos assuntos de interesse da indústria 

através da publicação da revista era a de contenção de despesas. Alguns líderes 

empresariais achavam que o gasto não se justificava, e que o dinheiro que seria 

gasto na confecção da revista podia ser usado para outras prioridades.  Por outro 

lado, outros líderes achavam que o gasto com a publicação da revista traria maior 

visibilidade aos interesses empresariais, portanto valia a pena o investimento. 

 Esse esclarecimento explica a mudança nos meses de publicação da revista 

e a falta de regularidade de publicações durante o período estudado. 
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 Segundo informações também obtidas por meio de questionário aplicado a 

Norton Ribeiro Hummel, um colaborador da revista na década de sessenta, o diretor 

responsável pela edição a partir de 1968 foi Venerando de Freitas Borges (primeiro 

prefeito de Goiânia). As revistas eram distribuídas gratuitamente para os órgãos da 

classe, autoridades do Estado e as Federações de outros Estados. Ainda segundo 

Norton, a base da FIEG é estendida na década de sessenta para o Distrito Federal. 

 Com a extensão espacial da base da FIEG, a representatividade da revista é 

ampliada, pois, na década de cinquenta, ela era denominada órgão de divulgação da 

Federação das Indústrias do Estado de Goiás e, na década de sessenta, a revista 

passa a ser denominada órgão de divulgação da Federação das Indústrias do 

Estado de Goiás e do Distrito Federal. Norton afirma ainda em sua entrevista que 

Venerando de Freitas Borges, na década de sessenta, reunia-se com os sindicatos 

filiados e estabelecia a pauta dos temas a serem tratados na revista. 

 Outro colaborador da revista na década de setenta, Marçal Sebastião Alves, 

no questionário aplicado afirmou que, em 1972, esta ampliação da 

representatividade,incluindo Brasília é desfeita e a revista volta a ser denominada 

órgão da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. 

 Segundo Norton R. Humel e Marçal Sebastião Alves, colaboradores da revista 

nas décadas de 1960 e 1970, a Revista Goiás Industrial dizia-se apolítica, ou seja, 

não defendia nenhum partido político e buscava mostrar aos empresários de fora do 

Estado a vocação de Goiás para a industrialização. Os recursos para manter a 

revista eram da própria FIEG. 

 No entanto, é possível perceber uma tendência laudatória em relação às 

medidas tomadas pelo governo, seja no plano federal ou estadual. 

 Ainda no questionário, Marçal Sebastião Alves diz que a Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) ajudava financeiramente a revista e as matérias que 

diziam respeito à indústria nacional eram enviadas pela CNI para as Federações das 

indústrias dos Estados. 

 A respeito da afirmação dos colaboradores da revista de que ela era apolítica 

não tem fundamento se considerarmos que o ser humano é um ser político. No caso 

dessa revista, que representa toda uma classe empresarial, a publicação de 
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reportagens de interesse dos empresários da indústria de Goiás já mostrava uma 

ação que tinha reflexos na sociedade, pois envolvia interesses não só dos 

empresários, mas também da classe trabalhadora. 

 Os eventos festivos e oficiais ocorridos no meio empresarial goiano eram 

registrados pelas reportagens e contavam com a presença de líderes empresariais 

nacionais e regionais, do Governador do Estado e do Presidente da República, além 

de outras autoridades. Esses eventos têm lugar de destaque na revista e são 

amplamente divulgados por ela.Como então, rotular tal publicação de apolítica? Os 

empresários são seres sociais e como tais têm seu papel de responsabilidade nas 

mudanças sociais. 

 A revista defendeu abertamente a industrialização do Estado de Goiás. Essa 

atitude teve suas implicações não só políticas, como também econômicas e sociais. 

 Com relação à publicação da revista da CNI, segundo o livro Trajetória da 

Confederação Nacional da Indústria, dos autores Hermes e Nunes, a CNI também 

possuía sua própria publicação, que teve seu primeiro número editado em setembro 

de 1947. Essa publicação recebeu o título de boletim de informações, e tinha em seu 

sumário assuntos ligados à economia nacional e internacional e assuntos de 

interesse da classe industrial. Anos mais tarde, em 1954, esta entidade lança o 

primeiro número da CNI Notícias. Em 1968, nasce a revista Indústria e 

produtividade, criada também pela CNI. Em sua primeira edição, traz na capa, como 

um dos destaques, o seguinte assunto: Goiânia tem agora clube do trabalhador 

(HERMES ; NUNES,1994, p.102 e 103). 
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Figura 6: Revista da CNI- Indústria e Produtividade 1968 

                            

 Fonte: livro Trajetória da Confederação Nacional da Indústria, dos autores Hermes e Nunes 

 

 A revista Goiás Industrial voltou a ser publicada, depois de sua ausência por 

12 anos, no mesmo ano do nascimento da revista Indústria e Produtividade, 

publicada pela entidade máxima da Indústria (CNI) em 1968, que teve na sua 

reportagem de capa assunto referente ao Clube do SESI, departamento regional de 

Goiás. 

 A primeira edição da revista eleita como porta voz da FIEG, Goiás Industrial, 

em junho de 1953, aconteceu alguns meses antes da primeira edição da publicação 

em março de 1954 da CNI Notícias, revista da Confederação Nacional da Indústria. 

Após a primeira edição da Goiás Industrial, com assuntos bem delimitados, divisão 

de assuntos por tópicos e um editorial otimista em relação ao desenvolvimento 

industrial em nosso Estado, as outras três revistas, da década de cinquenta 

mostraram-se com qualidade inferior de composição e editoração. 

 



 90

3.2  Revista Goiás Industrial: editoriais e reportagens (1953 a 1956) 

 

Com relação aos modelos de informações contidos Goiás Industrial, 

identificamos dois principais: editoriais e reportagens. Selecionamos alguns 

editoriais e reportagens que consideramos mais relevantes para a história da revista 

e para a história e economia de Goiás e do Brasil.       

 

3.2.1  Destaque de alguns editoriais da década de 1950 

 

O editorial da revista número dois, de 1955, fala que, os responsáveis pela 

revista, por motivos alheios à sua vontade, viram-se obrigados a suspender a 

circulação deste órgão de divulgação e afirmavam  que, no próximo número, já 

estariam superadas as dificuldades de composição e a revista voltaria à sua  forma 

original. No entanto a qualidade na confecção da revista de 1956 não foi obtida. 

O editorial da revista número quatro, de 1955, tem o seguinte título: 

Estatística, Grave Problema. O editorial fala da deficiência de Goiás com relação aos 

dados estatísticos, e dirige um apelo às autoridades estaduais para o 

reaparelhamento dos serviços de estatística, pois para examinar a situação 

econômica de uma região é preciso interpretar os números referentes  aos seus 

vários setores de atividades. 

 Este editorial mostra uma preocupação com a área de planejamento do 

Estado. Nesse momento, 1955, o país era governado por Juscelino Kubitschek, que 

tinha o planejamento, através de seu plano de metas, como um de seus objetivos 

principais, visando alcançar o programa do desenvolvimentismo. Este editorial 

reflete a concepção da classe empresarial que compreendia o planejamento como a 

forma estratégica de  tomar melhores decisões com relação aos investimentos 

pretendidos. 

 O editorial da revista número seis, de 1956, reclama a necessidade de 

reforma da administração federal com a substituição do Ministério da economia pelo 

Ministério da Indústria e do Comércio e a criação do Banco Central. Tal 

reivindicação era sustentada pela ideia de que a política monetária, de crédito, de 

câmbio e redesconto deveria ser orientada por um estabelecimento inteiramente 
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afastado das atividades de banco comercial, e defendia a manutenção do Conselho 

Nacional de Economia (CNE) que tinha o objetivo de orientar e coordenar a política 

econômica do governo, pois havia uma campanha visando desprestigiar o CNE. 

Segundo o editorial esta campanha nasceu devido à impossibilidade de subjugar o 

Conselho aos caprichos de grupos partidários ou à imposição de demagogos. 

Os empresários reivindicavam o controle por parte do governo da política 

econômica. A interferência do governo no mercado capitalista brasileiro era 

desejada, pois, segundo a teoria desenvolvimentista do período Juscelino 

Kubitschek, a ação governamental deveria suprir as necessidades da iniciativa 

privada. 

 Segundo Luz (2001, p.27), o desenvolvimentismo procura uma divisão 

adequada de tarefas entre a iniciativa privada e a pública, estabelecendo-se, assim, 

uma colaboração e nunca uma competição. Torna-se, portanto, extremamente 

necessário um Plano de Ação, em que se estabeleçam as áreas de atuação dos 

dois setores: o público e o privado. Será uma espécie de pacto, pois a ação 

governamental não é conflitante com a iniciativa privada, visando suprir as suas 

necessidades. Por isso, segundo o economista Roberto Simonsen, há necessidade 

de planejamento e coordenação para que o Plano tenha maior aplicabilidade e a 

empresa privada maior lucratividade. 

 

3.2.2 Destaque de algumas reportagens da década de 1950 

 

 Na década de 1950, destacam-se reportagens que abordam problemas na 

infraestrutura de Goiás. As reportagens falam da precariedade da energia elétrica, 

da importância de construir usinas hidrelétricas para permitir o progresso industrial 

de Goiás e denunciam também a precariedade do transporte ferroviário. As 

reportagens da década de 1950 trataram também, de assuntos relacionados à busca 

da “paz social” pela delegacia regional do trabalho de Goiás e da esperança de 

mudanças no panorama político esperada pelos editores da revista Goiás Industrial 

com a construção da nova capital federal no Centro Oeste do país. 

 Uma das principais reportagens da revista, de 1953 fala sobre a construção 

da usina Rochedo, no rio Meia Ponte, e que daria a Goiânia mais 8000 H.P. de 
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energia possibilitando mais conforto à população e o aumento dos empreendimentos 

industriais. Esta obra era necessária devido à falta de energia elétrica vivida pela 

mais jovem capital brasileira daquela época. Enquanto a usina estava em 

construção, o governo adquiriu um motor diesel-elétrico de 1200 H.P. para suprir, 

provisoriamente, a cidade de luz e força (GOIÁS INDUSTRIAL, 1953). 

 No que diz respeito à infraestrutura, a Revista Goiás Industrial  apresenta uma 

reportagem de 1955  sobre o problema do transporte ferroviário em nosso estado, 

denunciando o grave problema estrutural porque passava a linha férrea no Brasil e 

em Goiás. Esta reportagem mostra o descaso com que foi tratado este meio de 

transporte. A revista diz: 

Entre os maiores danos nacionais do longo período ditatorial está, sem 
discussão, o do abandono governamental às estradas de ferro. [...] O mal 
foi-se agravando de tal sorte, que se chegou ao cúmulo da inércia: 
huove[sic] um ano (o de 1952, se não nos enganamos) em que não se 
assentou um milímetro de trilho siquer, [sic]  em todo êste vasto País ! Em 
Goiás, a conclusão do ramal Bulhões - Goiânia, que levou mais de 15 anos, 
é bem um sinal de como a irresponsabilidade dos governos não gosta de 
encarar seriamente o seríssimo problema nacional dos transportes (GOIÁS 
INDUSTRIAL, 1955, n°4, pág. 5). 

 

 Com relação ao transporte ferroviário em Goiás, e sobre a disputa pelo 

controle da Companhia E. F. Goiás entre grupos goianos e mineiros na década de 

1950, Borges diz que a ligação ferroviária de Goiânia contrariava interesses políticos 

e comerciais de Anápolis e do Triângulo Mineiro. Goiânia rivalizava-se com a cidade 

de Anápolis no que diz respeito a ganhar espaço como pólo econômico-financeiro do 

Estado. Já os triangulinos encaravam a ligação ferroviária de Goiânia como o 

primeiro passo para que os goianos conseguissem o controle sobre a Companhia E. 

F. Goiás. Forças econômicas e políticas mineiras dificultaram ao máximo a 

construção do ramal de Goiânia com o objetivo de retardar a obra. A disputa acirrou-

se entre grupos goianos e mineiros nos anos 1950. Com a nomeação de Mauro 

Borges para a diretoria da estrada, Goiânia passou a ser a sede da Companhia E. F. 

Goiás e várias mudanças administrativas ocorreram na empresa (BORGES, 2000). 

 Com relação à busca da “paz social” entre os trabalhadores goianos, uma das 

principais reportagens da revista Goiás Industrial de 1953 traz o seguinte título: 

Plena harmonia sindical em Goiás. Na matéria, o delegado regional do trabalho fala 

que a delegacia estava cumprindo sua missão de mantenedora da paz social entre 
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os trabalhadores goianos. Além disso, orientava e auxiliava na formação das 

entidades de classe locais. O delegado regional do trabalho dizia que este órgão do 

ministério do trabalho era capaz de assegurar plena harmonia no seio das classes 

trabalhadoras goianas (GOIÁS INDUSTRIAL, 1953). 

 Esse discurso proferido pelo referido delegado está ancorado na concepção 

defendida pela política sindical do governo de Vargas, o qual dispunha de uma série 

de mecanismos legislativos de controle dos trabalhadores. Estes mecanismos 

impediam uma participação mais autônoma por parte dos empregados. Portanto, o 

discurso do delegado de manter a paz social evidencia o controle que acontecia das 

organizações de classe dos trabalhadores. O discurso de plena harmonia falseia a 

verdade, escondendo os mecanismos de exploração e de manipulação das 

organizações trabalhadoras. 

 Apesar do discurso do delegado regional do trabalho, que dizia poder 

assegurar uma  perfeita “paz social” entre os trabalhadores goianos, ele relata de 

forma contraditória, na mesma reportagem, uma reivindicação do sindicato dos 

bancários por aumento de salário (GOIÁS INDUSTRIAL, 1953). 

 Na mesma matéria jornalística, ele dizia que todas as eleições tinham sido 

realizadas em ambiente democrático e não havia nenhum sindicato que estivesse 

sob regime de intervenção. 

 O relato da reivindicação do sindicato dos bancários por aumento de salário 

mostra a ausência de harmonia entre os interesses empresariais e dos 

trabalhadores bancários. Esses fatos acabaram sendo expostos, mostrando uma 

realidade diferente da que a delegacia regional do trabalho em Goiás queria passar. 

Além disso, a referência no texto da reportagem ao mecanismo de intervenção nos 

sindicatos mostra também o autoritarismo com que era conduzida a política 

trabalhista nesta época. 

 Com relação à revista Goiás Industrial, podemos dizer que a edição em Goiás 

de uma revista vocacionada a representar a classe industrial e promover o 

desenvolvimento industrial em nosso estado, nos parece o reflexo de uma 

conjuntura de dinamização da economia goiana no cenário regional, e da ideologia 

desenvolvimentista no cenário nacional. 



 94

 Esta realização editorial idealista para Goiás nessa época refletia a ideologia 

desenvolvimentista vivida na década de cinquenta no país, e não uma realidade 

industrial significativa do Estado em relação à industrialização do Brasil, que se 

concentrava principalmente no sudeste. Apesar do desenvolvimento observado nos 

vários setores da economia goiana, nesta época, a sua representatividade 

percentual no conjunto da economia nacional ainda era insignificante. 

 Este fato nos colocava como um estado periférico e dependente dos estados 

mais dinâmicos e desenvolvidos do sudeste do país. A expansão capitalista tornou 

necessária a busca por novas terras, novos mercados e matérias-primas para suprir 

os centros industriais da região sudeste. Nessa perspectiva, Goiás foi visto como 

uma nova fronteira a ser explorada. 

Com relação à ideologia desenvolvimentista Gil Mendes Luz diz : 

No plano político, o desenvolvimentismo pauta-se por uma interferência 
bastante ampla do Estado nos assuntos econômicos. Respeita-se, 
sobremaneira, o papel que cabe ao setor privado da economia. [...] Nas 
sociedades subdesenvolvidas, como é o caso do Brasil e, 
conseqüentemente, o estado de Goiás sendo uma unidade da Nação, o 
empresário capitalista se ressente de certas facilidades que lhe propicie [sic] 
a instalação e expansão de empreendimentos suficientemente rentáveis. 
Fazia-se necessária a ação do Governo para criar condições infra-
estruturais, até mesmo buscando recursos externos para o funcionamento 
adequado da empresa privada, ou seja, condições para o desenvolvimento 
interno. Nesses casos é que o Governo arcará com a responsabilidade, 
construindo o apoio para que o capital privado propicie condições ao 
desenvolvimento harmônico da sociedade. Isso segundo a ideologia 
desenvolvimentista (LUZ, 2001, p.26). 

 

 O desenvolvimentismo, segundo Luz (2001), foi a grande arma política de 

Juscelino Kubitschek (JK) e Brasília foi a grande arma simbólica de seu governo. 

 Com relação à destinação da área para a construção de Brasília, temos a 

matéria publicada pela revista Goiás Industrial de 1955, nº 2, que fala do Decreto nº 

480 de 1955 em que o governo do Estado destinava área para a construção da nova 

capital federal. A matéria dizia que a opinião da revista Goiás Industrial era que, com 

a construção da nova capital, o governo federal ficaria livre das negociatas que 

aconteciam no Rio de Janeiro, capital federal da época (GOIÁS INDUSTRIAL, 1955, 

nº 2). 
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 A nova capital planejada por JK era vista como símbolo de mudança e 

renovação na política brasileira. Era, também, um símbolo de modernidade e 

desenvolvimento econômico. A nova capital federal mudou para sempre o panorama 

político e econômico do Centro-Oeste brasileiro. Vencendo todas as opiniões 

contrárias à sua construção, Brasília se tornou realidade graças a seus idealizadores 

e principalmente à persistência de JK. A nova capital federal promoveria o 

desenvolvimento da região e mudaria para sempre o cenário político do Brasil. 

 

3.3 Nova Estrutura da Revista Goiás Industrial (1968 a 1978) 

 

 Com o objetivo de avaliar as principais reportagens e editoriais abordados na 

revista Goiás Industrial, no período selecionado, utilizamos o seguinte procedimento: 

levantamos os editoriais e as reportagens de destaque que estão presentes em 

todas as revistas desse período e que abordam a dinamização da economia por 

meio do desenvolvimento industrial e a atuação do Departamento Regional do SESI 

em Goiás. 

 

3.3.1 As reportagens em destaque: a Dinamização da economia por meio do 

desenvolvimento industrial nas décadas de 1960 e 1970. 

 

 O secretário executivo da FIEG, Gilson Alves de Souza fala do percentual da 

participação da agricultura, do setor de serviços e da indústria no produto interno 

bruto de Goiás. A agricultura contribuía, segundo ele, em 1968, com 62% do produto 

interno bruto, vindo em seguida o setor de serviços com 31% e, em último lugar, a 

indústria com 7% (GOIÁS INDUSTRIAL, 1968, nº 4). 

 Para Gilson Alves, o aproveitamento do potencial energético do segundo 

estágio da usina hidrelétrica de Cachoeira Dourada que em  breve estaria 

disponível, bem como  o aproveitamento da infraestrutura da futura cidade industrial 

são considerados pelo líder industrial como fatores de desenvolvimento (GOIÁS 

INDUSTRIAL, 1968, nº 4). 
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 A economia goiana no final da década de sessenta se urbaniza rapidamente, 

gerando um crescimento no setor de serviços. Goiânia, na década de 1960, 

experimentou um elevado crescimento populacional. 

 Segundo Palacin (2008) os progressos na urbanização não foram 

acompanhados por um desenvolvimento da indústria em Goiás. Em 1970 ela 

contribuía com apenas 4,5% da renda estadual. A urbanização acelerada fez 

crescer, sim, o setor de serviços. 

 Com relação ao setor de energia, a reportagem da revista Goiás Industrial de 

1968 diz que a inauguração do segundo estágio da Cachoeira Dourada e a 

construção de usinas e extensão das linhas de transmissão constantes do plano 

trienal (1968- 1970) aprovado pela CELG determinaria o afluxo de capitais para 

Goiás (GOIÁS INDUSTRIAL, 1968, nº 5). 

 O projeto idealizado, do segundo estágio da Cachoeira Dourada acabou se 

concretizando garantindo energia para os empreendimentos industriais, no entanto, 

o projeto da cidade industrial, que está na reportagem da Goiás Industrial de 1968, 

número quatro, não se concretizou por falta de interesse político.  

 A revista nº 9 de 1969 tem o seguinte título: “Batalha pela industrialização do 

Estado de Goiás”. Este título condiz com as matérias publicadas nas revistas nº 8, 9 

e 10 de 1969, pois as reportagens reclamam da falta de incentivos com o objetivo de 

atrair capitais para a instalação de indústrias em Goiás, a falta de interesse 

governamental para com a industrialização do Estado e a busca pela implantação de 

pólos industriais em Goiânia ou em outros locais do estado, projeto que não 

alcançou êxito. O tom usado pelos empresários é de luta contra todas as 

adversidades enfrentadas na busca do desenvolvimento da região. 

 Com relação às mesmas revistas, o nordeste é citado como exemplo de 

políticas acertadas no âmbito estadual e municipal com relação ao crescimento de 

suas indústrias. Este crescimento maior das indústrias do Nordeste aconteceu 

devido, principalmente, aos incentivos através de recursos do governo federal para 

essa região advindos da Superintendência de desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM) e da Superintendência de desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 
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Nesse período vigorava o AI 5 que impôs restrições ao conteúdo dos veículos 

de informação. Moraes, citando Maria Aparecida de Aquino, diz que no caso dos 

periódicos que não pertenciam à grande imprensa, "Os cortes censórios atingiam 

também críticas à política econômica do governo e à abertura desenfreada ao 

capital estrangeiro. Atingiam também críticas à política social do regime" (AQUINO 

Maria Aparecida de. 2000. Apud MORAIS, 2007, p. 43). 

 A crítica é feita à política econômica do estado, mas não à do governo federal 

devido aos motivos expostos. 

 Com relação à industrialização, Borges diz que na década de 1960 Goiás 

tinha dificuldades em industrializar seus produtos agropecuários. Quase toda a 

produção goiana era beneficiada em outros estados. É o caso do boi, que era 

exportado principalmente em pé, por longas distâncias até os mercados do Sudeste. 

Isto acontecia devido à deficiência dos transportes e à ausência de frigoríficos no 

estado de Goiás. Poucas empresas frigoríficas de São Paulo e Minas Gerais 

controlavam a compra do gado impondo seus preços e provocando perdas para os 

pecuaristas goianos na comercialização do gado de corte (BORGES, 2000). 

 O secretário executivo da FIEG elaborou estudo sobre o aproveitamento 

industrial do boi e o enviou ao secretário de planejamento do Estado de Goiás, 

apresentando também algumas sugestões para a industrialização de Goiás. O líder 

industrial propunha a criação de uma grande central frigorífica capaz de absorver a 

produção de carne das diferentes regiões do país e a criação de várias indústrias 

para a fabricação de vários produtos, cujas matérias primas tivessem origem no 

gado. Sugeria também que o estado produzisse tudo o que importava de outras 

regiões (GOIÁS INDUSTRIAL, 1968, nº 4). 

 Os empresários goianos através de suas entidades de classe, principalmente 

do comércio e da indústria batalharam para vencer essas dificuldades decorrentes 

da estrutura de mercado vigente na época. A FIEG através de seu órgão de 

divulgação, a revista Goiás Industrial, denunciou e batalhou junto ao governo federal 

e estadual para dinamizar a economia do Estado de Goiás e para alavancar o 

desenvolvimento através da industrialização. 
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 Goiás foi muito penalizado devido ao baixo lucro que auferia por ter nessa 

época uma economia baseada na agropecuária e a  busca pela dinamização de sua 

economia, através da industrialização, como dizem as reportagens da revista, 

significou uma verdadeira batalha. 

Paulo Bertran (1988) cita três circunstâncias que historicamente inviabilizaram 

uma maior industrialização tanto do Estado quanto da capital de Goiás, são elas: 

concorrência de Anápolis, devido a uma estrutura agroindustrial mais organizada; 

falta de terminal ferroviário, pois Anápolis era o terminal de cargas ferroviárias do 

Mato Grosso goiano: só muitos anos após, Goiânia teria seu terminal ferroviário; a 

construção de Brasília, pois os capitais acumulados durante o surto agrário 

encontram em Brasília a migração dos rendimentos de capital para o novo mercado 

aberto na nova capital da República nos anos 1950/1960. Ele diz: 

Enfim essas duas ou três circunstâncias descritas (...) resultaram em 
movimentos turbadores do processo de acumulação de capitais em Goiânia, 
carreando obstáculos que historicamente inviabilizaram uma maior 
industrialização tanto do Estado quanto da capital, se é que isto serve de 
desculpa para não se mencionar a coisa muito mais ampla e escandalosa 
da 'industrialização' de São Paulo, assentada em ininterruptos fluxos de 
subvenção de dinheiro público, praticada desde mil novecentos e cinqüenta 
(BERTRAN, 1988, p 99-100). 

 

Na última revista de 1969, os líderes das instituições de classe da indústria e 

do comércio respondem à pergunta: Por que industrializar Goiás ?  A 

industrialização é vista como o caminho para superar o subdesenvolvimento. Os 

líderes empresariais diziam que Goiás já tinha a infraestrutura básica para receber 

as indústrias, bastava agora, que alguém assumisse a responsabilidade de dar início 

ao processo de industrialização. A reportagem lembra que o governador Otávio Lage 

em seu “Plano de Ação” para 1968/70 propunha: a instalação de uma Cidade 

Industrial , a  formação de mão-de-obra industrial de nível técnico e o incremento da 

mineração através de pesquisas para o conhecimento do potencial da atividade 

mineradora do estado ( GOIÁS INDUSTRIAL, 1969, nº 12). 

O dia 22 de outubro de 1969, segundo reportagem de revista número onze, é 

considerado histórico para as classes produtoras, pois o governador recebe as 

classes empresariais e reconhece, pela primeira vez, a necessidade de se conceder 

os incentivos fiscais à indústria. Isso aconteceu depois de Otávio Lage ler o 
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memorial entregue pelos empresários em que  era apresentada  uma ligeira análise 

da fase vivida pela economia goiana, naquele momento, da necessidade de 

industrialização, e  também aludindo ao Decreto do Prefeito do Distrito Federal, que 

concedia incentivos fiscais às indústrias instaladas no Distrito Federal ou àquelas 

que viessem a se instalar ali pelo prazo de dez anos. O governador, após ler o 

memorial, ficou convencido de que o Decreto era uma concorrência desleal e 

garantiu que até o final de 1969 ele concederia incentivos fiscais às indústrias de 

Goiás ( GOIÁS INDUSTRIAL, 1969, nº 11). 

Otávio Lage assinou, no final do ano de 1969, decreto-lei concedendo 

incentivos fiscais à indústria, aliado aos incentivos municipais, ficando a iniciativa 

privada, segundo a revista Goiás Industrial, dotada de condições excepcionais para 

a expansão da indústria em Goiás. A matéria da revista dizia que tinha chegado a 

hora da industrialização e conclamava governo, classes produtoras e povo para a 

implantação de um grande parque industrial (GOIÁS INDUSTRIAL, 1969, nº 12). 

Segundo Borges (apud Souza, 2009), o plano de governo de Otávio Lage 

(1966 a 1970) tem um discurso contraditório, pois nele coexistem discursos anti-

Estado com recomendações de teor estatista. Um exemplo está na afirmação de um 

trecho do plano de Otávio Lage que diz: “o setor privado em Goiás demonstra 

esforço concentrado, de que talvez não haja exemplo na América Latina”. Uma 

afirmação louvando a iniciativa privada. No entanto, as justificativas apresentadas 

para a distribuição de recursos, optam pela maior presença do estado para o 

desenvolvimento, principalmente, no que diz respeito aos gastos com infraestrutura. 

Justificativas que louvam, neste caso, a iniciativa pública. 

A revista Goiás Industrial mostra que o dia 22 de outubro de 1969 foi 

considerado histórico para os empresários, pois, segundo eles, pela primeira vez em 

seu governo, Otávio Lage reconheceu a necessidade de incentivos fiscais à 

indústria. Apesar de seu plano de ação para 1968/70, que propunha investimentos 

na industrialização, o governador,  contraditoriamente só reconhece a necessidade 

de apoio estatal à iniciativa privada no final do ano de 1969 (GOIÁS INDUSTRIAL, 

1969, nº 11). 

 Com relação à criação de um grande frigorífico nacional do Brasil Central, 

Borges (2000) diz que no início dos anos de 1940,  o Conselho Técnico de 
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 Economia e Finanças, órgão estadual, reivindicava o monopólio estadual da 

carne no Centro- Oeste. Esta proposta visava melhorar o abastecimento interno de 

carne para outros estados do país, devido à localização de Goiás na zona central do 

Brasil, mas a proposta não se concretizou. 

 A reportagem da revista Goiás Industrial de 1970  fala sobre a proposta de 

uma central frigorífica em Goiás que passou a ser defendida pelos industriais de 

alimentação no país, reunidos setorialmente. Segundo a matéria, Goiás pela sua 

posição estratégica poderia promover o abastecimento de carne para todo o Brasil 

(GOIÁS INDUSTRIAL, 1970, nº 15). 

 Interessante observarmos que a proposta de uma central frigorífica nacional 

na década de quarenta ressurgiu trinta anos depois com o mesmo argumento da 

localização estratégica de Goiás para a distribuição da carne para o país. Mas era 

necessário o apoio do governo federal para realizar este empreendimento, o que 

não aconteceu na época. 

 

A- Empresas em destaque no Estado de Goiás 

 

 Com relação às grandes indústrias de Goiás, a reportagem da revista Goiás 

Industrial de 1973 mostra as grandes indústrias de destaque do território goiano. 

Uma indústria é de transformação mineral e três estão ligadas à indústria de 

alimentos (agroindústria) (GOIÁS INDUSTRIAL, 1973, nº 24). 

 A indústria de transformação mineral citada foi a Companhia de Cimento 

Portland de Goiás. Segundo a revista essa indústria iniciou suas atividades no final 

de 1970 e veio solucionar a carência de cimento não só no estado de Goiás como 

no Distrito Federal. Com uma produção diária era de doze mil sacos de cimento e 

estava situada no município de Palmeiras às margens da BR-060 (GOIÁS 

INDUSTRIAL, 1973, nº 24). 

 Goiás sofreu durante vários anos com a carência deste produto, devido à 

distância dos grandes centros que industrializavam este mineral não metálico e das 

dificuldades no transporte, chegando o produto muitas vezes empedrado e sem 
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condições de uso. A solução do problema da carência de cimento veio ao encontro 

dos anseios da população e principalmente dos empresários da construção civil que 

dependiam desse produto. 

 A primeira indústria de alimentos, a ser citada pela revista Goiás Industrial de 

1973, foi a indústria e comércio de laticínios em geral, denominada Companhia 

Goiana de Laticínios. Com sede em Goiânia e operando desde 1955, tinha como 

objetivo primeiro a pasteurização do leite, mas também se dedicava ao comércio de 

laticínios em geral. Os principais mercados consumidores eram os estados de Goiás, 

São Paulo, Pará, Pernambuco, Alagoas e o Distrito Federal. A segunda indústria de 

alimentos foi a CAGIGO- Cia. Agro- Industrial de Goiás que tinha por finalidade o 

beneficiamento de produtos oleaginosos. Industrializava o arroz um dos produtos 

primários mais importantes do estado naquela época. Com sede em Itumbiara 

iniciou suas atividades em novembro de 1962. Tinha mercado em todas as capitais 

do país, e nas principais cidades dos estados de Minas, Goiás, São Paulo e Rio 

Grande do Sul. A terceira indústria de alimentos foi o Moinho Goiás S/A. O moinho 

produzia farinha de trigo, farelinho de trigo, massa comum e massa especial. 

Constituído em março de 1956 e com sede em Goiânia, o moinho iniciou 

efetivamente suas atividades industriais em meados de 1958. Seus principais 

mercados eram: Goiás, e grande parte dos Estados de Mato Grosso, Bahia, 

Maranhão, Minas Gerais, Pará, Acre, Distrito Federal e o então Território de 

Rondônia (GOIÁS INDUSTRIAL, 1973, nº 24). 

 Vimos pela matéria publicada acima, na revista Goiás Industrial de 1973, que 

as indústrias em destaque são indústrias, na sua maioria, do ramo de alimentação e 

somente uma no ramo de minerais não-metálicos. Segundo Estevam (2004), o 

Estado de Goiás se especializou na transformação de produtos alimentares, estando 

nessa área a maior parcela das transformações industriais em Goiás e em segundo 

lugar, vinha a transformação de minerais não- metálicos. 

No médio norte goiano surgiu também uma indústria na área de produtos 

alimentícios, aproveitando os incentivos da Superintendência de Desenvolvimento 

da Amazônia, SUDAM, para a Amazônia legal (que incluía a Amazônia goiana que 

representava 43,8% da área geográfica de Goiás). 
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A reportagem da revista Goiás Industrial de 1977, nº46, tem como empresa 

de destaque a indústria Araguaia. A indústria foi fundada em 1969 e se aproveitou 

de uma série de condições favoráveis para iniciar suas atividades como: incentivos 

fiscais do governo federal para promover a integração da Amazônia legal ao 

desenvolvimento geral do país através da SUDAM, que considerou o projeto da 

empresa de interesse para o desenvolvimento da Amazônia legal; a vocação do 

Estado voltada para a produção de alimentos; a existência do eixo rodoviário 

Norte/Nordeste/Sul e a fertilidade do Vale do Araguaia. 

 Segundo Estevam (2004), a SUDAM foi um órgão de fomento que engendrou 

uma “política de desenvolvimento” que tinha como prioridades a agropecuária, a 

indústria e a infraestrutura. 

 A empresa Araguaia- Companhia Industrial de Produtos Alimentícios edificou 

seu parque industrial na cidade de Gurupi no Médio Norte Goiano. Suas instalações 

atendiam os mais avançados padrões técnicos. A empresa foi pioneira ao adotar 

inovações, até então inéditas em todo o mundo, como o sistema internacional 

chamado “Parboil Rice”, para processamento industrial contínuo na parboilização do 

arroz (GOIÁS INDUSTRIAL de 1977, nº46). 

 

B- A indústria Goiana analisada pelo líder sindical das indústrias em Goiás 

 

 Com relação à análise da industrialização em Goiás pelo presidente da FIEG, 

temos a seguinte reportagem da revista Goiás Industrial, 1975, nº 34. O presidente 

da FIEG José Aquino Porto diz que a industrialização do Estado aconteceu 

principalmente no eixo Goiânia- Anápolis.  

Estevam, falando sobre essa concentração industrial em Goiás, afirma que  

A concentração industrial esteve localizada em Goiânia e Anápolis, os dois 
centros responsáveis pela dinâmica da economia regional, onde 
predominavam as indústrias alimentares responsáveis por cerca de 80% da 
produção industrial do estado.  Com a concentração industrial em São 
Paulo, a economia do país foi afetada e o reflexo nas demais áreas se deu 
pela reformulação das relações inter-regionais. Tais relações entre as 
regiões periféricas e o centro dinâmico favoreceram o surgimento de 
atividades locais concentradas em núcleos urbanos (ESTEVAM, 2004, p. 
139).  
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 Goiás, como região periférica em relação a São Paulo, vai assumir seu papel 

nessa economia de mercado especializando-se na industrialização de produtos 

agropecuários. 

 Falando sobre a desconcentração das atividades industriais no governo 

Geisel, o presidente da FIEG, José Aquino Porto disse que, no II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), estava prevista a desconcentração das atividades 

industriais (GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 34).  

 Oliveira afirma, sobre a descentralização espacial dos projetos de 

investimentos, que  "o II PND atendia a pressão pela modernização das regiões não 

industrializadas do país, mediante a descentralização espacial dos projetos de 

investimentos" (OLIVEIRA, 2007, p. 236). Oliveira ainda diz que a política econômica 

do II PND tinha também como objetivo a alteração na estrutura produtiva de maneira 

a diminuir a necessidade de importações e fortalecer a capacidade de exportação do 

Brasil, 

 Dentro dessa nova conjuntura de modernização das regiões não 

industrializadas, vigente no país, Aquino Porto sugeria três tipos de industrialização 

para Goiás. Eram elas: a industrialização dos produtos primários advindos da 

produção agropecuária, a industrialização dos produtos vegetais e minerais e a 

industrialização de bens de consumo (GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 34). 

 O líder maior da entidade que representava os industriais em Goiás achava 

que o empresariado goiano deveria pensar na demanda interna antes de falar em 

exportar os produtos de Goiás, pois as exportações estavam sujeitas às flutuações 

do mercado internacional (GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 34). 

 Apesar da política econômica do governo Ernesto Geisel de incentivo à 

exportação, através do programa criado pelos Ministérios de Planejamento, Fazenda 

e Transportes, que propunha atender compromissos nos mercados externos 

utilizando os Portos de Vitória, Santos, Paranaguá e Rio Grande, Goiás não teve o 

apoio necessário com relação à infraestrutura e financiamentos para o 

beneficiamento de seus produtos. Com isso, deixou-se o estado como simples 

fornecedor de produtos primários, para serem beneficiados em outros estados 

(GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 35). 
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Com relação aos fatores que favoreceram a industrialização de Goiás, Borges 

destaca os seguintes: 

a) a urbanização acelerada (...) b) os avanços no setor de energia 
elétrica, com operação de três etapas da Usina de Cachoeira Dourada; 
c)a industrialização da agricultura que disponibiliza capital e libera mão 
de obra de baixo custo para as ocupações do mercado urbano; d) a 
expansão da atividade mineral, com incremento anual de 30% a partir 
de 1970; e) o crescimento da indústria da construção civil, com maiores 
investimentos nas regiões do centro-sul do estado, de Goiânia e do 
Distrito Federal; f) o boom econômico do início da década de 1970, 
anterior à crise internacional do petróleo (BORGES, 2009, p.206). 
 

 

 A urbanização acelerada gerou uma demanda por moradia, fazendo crescer a 

indústria de construção civil. O crescimento do setor industrial gerou uma demanda 

por energia que foi suprida com a construção das três etapas da Usina de Cachoeira 

Dourada. Também o crescimento da urbanização teve reflexo na composição da 

renda interna de Goiás. Segundo Estevam (2004, p. 187), “a agricultura perdeu peso 

a partir de 1960 e o setor industrial e o de serviços aumentaram sua participação 

relativa”. 

 Na tabela abaixo, podemos ver o papel da indústria, da agricultura e do setor 

de serviços na estrutura da renda interna de Goiás.  

Ano Agricultura Indústria Serviços

1960 49,5 7,3 43,2

1970 28 9 63

1980 27,9 21,7 50,3

Fonte: Centro de Contas Nacionais e Centro de Estudos Fiscais- DCS/IBRE/FGV e Dados do IPEA. 
NB. Exclusive Tocantins a partir de 1985. ESTEVAM, 2004, p. 188. (Adaptado)

Quadro 4  - GOIÁS: COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DA RENDA INTERNA 

 

 Segundo Estevam (2004, p.188), “na década de 1970 a indústria dá um salto 

na sua participação, minimizando a fatia do setor de serviços na composição da 

renda.” 

 Goiás vive na década de 1970, um crescimento no setor industrial. E, dentro 

da divisão inter-regional do trabalho no país, Goiás se especializou na 

transformação de produtos alimentares. 

 No processo de industrialização do território goiano terá papel importante as 

leis de incentivo fiscal. Segundo Borges (2009), a Lei nº 7700/1973, depois a Lei nº 
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7782/1974 e a Lei nº 7776/1973 foram instrumentos legais utilizados pelo executivo 

para intervir no processo de industrialização: 

A Lei nº 7700/73, depois a Lei nº 7782/1974, destacam-se como fatores de 
estímulo aos primeiros movimentos da industrialização em Goiás [...] Com 
um ano de implantação, a Lei nº 7.700 aprova recursos e concede 
benefícios oficiais para 52 projetos de empresas, que registram faturamento 
superior a 160% do investimento global, criando 13 mil empregos. A Lei nº 
7776/1973, que cria a Companhia de Distritos Agroindustriais de Goiás 
(Goiás Industrial), consegue constituir espaços para concentrar empresas 
processadoras em unidades-pólo de diferentes regiões do estado. Nesses 
distritos agroindustriais, o Estado beneficia as empresas com variado 
estoque de ajuda em infra-estrutura [...]  A cidade de Anápolis recebe o 
primeiro desses distritos em 1976 e, passadas duas décadas, ele congrega 
54 empresas e mais de 3 mil empregados [...] (BORGES, 2009, p. 210 e 
211). 

 

 Com relação à Lei nº 7700/73 de incentivo fiscal, o presidente da FIEG, José 

Aquino Porto, disse que essa lei foi um grande apoio ao desenvolvimento industrial e 

econômico de Goiás. A Lei nº 7700/73 previa concessão de benefícios às indústrias 

que se instalassem em Goiás até 1978 (GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 34). 

 Aquino Porto, em entrevista à revista Goiás Industrial fala sobre a perspectiva 

industrial de Goiás. Segundo ele, a participação do governo do Estado de Goiás foi 

decisiva nesse processo com a reorganização administrativa do setor público, 

através de órgãos de apoio à indústria e incentivos fiscal-financeiros. O governo 

Leonino Di Ramos Caiado apoiou a industrialização através da Lei nº 7700/73 e da 

Lei 7782/74 (GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 35). 

 As Leis nº 7700/73 e nº 7782/74 abriram perspectivas para a efetivação de 52 

projetos industriais, cujos investimentos globais, quando implantados, seriam da 

ordem de Cr$ 1,5 bilhões de cruzeiros (GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 35). 

 Além dessas leis de apoio à indústria, o empresariado goiano esperava muito 

do programa de desenvolvimento da Região Geoeconômica de Brasília pela sua 

importância de apoio à infraestrutura da região e à indústria, especialmente seu 

apoio decisivo à implantação do Distrito Agroindustrial de Anápolis (GOIÁS 

INDUSTRIAL, 1975, nº 35). 

 O programa de desenvolvimento da Região Geoeconômica de Brasília, 

segundo Estevam, foi elaborado devido à preocupação com o “desenvolvimento 

equilibrado” na abrangência de Brasília. A problemática urbana da capital federal 
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extrapolava seu contexto geográfico. A estratégia do programa de desenvolvimento 

da região geoeconômica de Brasília era fortalecer os núcleos urbanos periféricos, 

minimizando os fluxos migratórios em direção à capital. Além de diminuir o fluxo 

migratório, o programa tinha como objetivos a criação de empregos na região 

geoeconômica da capital federal, o fortalecimento dos núcleos urbanos adjacentes, 

preservação do caráter político-administrativo de Brasília e estímulos às atividades 

produtivas industriais e agropecuárias na região próxima à capital federal 

(ESTEVAM, 2004). 

 Com relação ao desenvolvimento industrial, segundo Estevam, o programa, 

concentrou-se fundamentalmente "na implantação do Distrito Agroindustrial de 

Anápolis. Este, situado no eixo Ceres-Anápolis, tornou-se o mais importante da 

região geoeconômica de Brasília" (Estevam, 2004, p. 160). 

 Segundo o líder maior da indústria goiana, José Aquino Porto, apesar do 

crescimento industrial, era baixa a absorção de mão de obra por indústria e também 

baixo o volume de produção por indústria. Coexistiam pequenas unidades familiares 

de produção de bens de consumo não duráveis, ao lado de empresas de médio 

porte implantadas com tecnologia e gerência avançadas. A participação do setor 

secundário na economia goiana foi irrisória. O setor terciário cresceu na economia 

goiana, enquanto o setor secundário permaneceu constante. Goiás aumentou sua 

participação na vida econômica da nação brasileira, mas não no setor industrial, 

como se pode ver no  gráfico abaixo (GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 35). 

Anos
Renda Interna Goiás/ 

Brasil
Renda Industrial Goiás/ 

Brasil

1939 1,17 0,36

1949 0,97 0,34

1959 1,53 0,39

1969 1,67 0,34

Quadro 5 - Estrutura Econômica- Posição Relativa

Fonte: FGV. Revista Goiás Industrial, 1975, nº 35, p. 9  

 Com relação à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(SUDECO), após a sua criação, os programas de financiamento e a aplicação de 

recursos em Goiás e a sua coordenação passaram para a área de controle daquele 

organismo federal (GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 35). 
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 Segundo Estevam (2004), a Comissão de Desenvolvimento do Centro Oeste 

foi transformada em SUDECO. Os programas de financiamento e a aplicação de 

recursos em Goiás que estavam sob o controle da Comissão de Desenvolvimento 

do Centro Oeste passaram para o controle da SUDECO. 

 Segundo Aquino Porto, a assistência da SUDECO era precária em relação 

aos municípios, especialmente nas zonas limítrofes com os estados do Pará e 

Maranhão, onde era flagrante a diferença, pois a Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e a Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE) prestavam efetiva assistência aos problemas municipais e 

regionais daqueles estados do Norte (GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 35). 

 Estevam (2004) fala que o norte de Goiás estava incluído na “Amazônia 

Legal” e nos programas de planejamento do governo federal a partir de 1960. 

Segundo ele: 

Em 1965 foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM) que incorporou parte da área abrangida pela SUDECO. Tais 
programas federais contribuíram para maior produção agrícola e efetivaram 
um padrão de colonização na fronteira altamente intensivo em capital (...) 
(ESTEVAM, 2004, p.153). 
 

 Com relação aos programas de desenvolvimento criados pelo governo federal 

com atuação no estado de Goiás, o presidente da FIEG diz que o Programa de 

Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria (PROTERRA) mostrou 

resultados positivos no desenvolvimento da Amazônia goiana e o Programa de 

desenvolvimento de cerrados (POLOCENTRO), constituía uma esperança para a 

agricultura e para a agroindústria de Goiás (GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 35). 

 Estevam (2004) diz que os recursos do PROTERRA foram usados na 

melhoria e implantação de estradas e no fornecimento de recursos para projetos de 

colonização, e o POLOCENTRO teve como objetivo a modernização das atividades 

agropecuárias no Centro-Oeste. 

 Com relação à visita do presidente da República Ernesto Geisel em Goiânia e 

sua recepção aos líderes empresariais, a revista de 1975 diz que foi entregue a 

Geisel, em Goiânia, pelo presidente da FIEG um documento contendo seis 

reivindicações para o estado de Goiás. Na ocasião, o líder da classe industrial em                
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 Goiás estava acompanhado de líderes das diversas classes empresariais de 

Goiás. O documento entregue solicitava a construção da hidrovia do Tocantins para 

o transporte de minérios da Serra dos Carajás; a construção da hidrelétrica de “São 

Félix” no alto Tocantins; a construção de usinas para produção de álcool no Estado 

de Goiás; o apoio do governo federal à política de criação de pólos agroindustriais 

no estado de Goiás, especialmente ao Distrito Agroindustrial de Anápolis; a melhoria 

da Estrada de Ferro Goiás e extensão da rede ferroviária ao sudoeste goiano para 

possibilitar o efetivo ingresso de Goiás no programa “corredores de transporte para 

exportação” e, finalmente, o reestudo da política nacional de classificação e preços 

do arroz (GOIÁS INDUSTRIAL, 1975, nº 36). 

 Entre os pedidos dos empresários, estava a construção de uma hidrovia como 

meio de transporte. A revista Goiás Industrial fala da hidrovia como meio de 

transporte, dependendo sua viabilidade de obras para a navegabilidade dos rios 

Tocantins e Araguaia. 

 A revista Goiás Industrial de 1976, nº 40, fala da hidrovia como opção 

econômica. A reportagem trata da construção da barragem de Tucuruí que seria o 

primeiro passo para a transformação dos rios Tocantins e Araguaia em vias 

navegáveis. O Ministro dos transportes, na época, disse que, com a barragem de 

Tucuruí, as corredeiras de Itaboca, o primeiro degrau e o primeiro obstáculo para a 

navegabilidade do Tocantins, seriam submersas dentro de pouco tempo pelo 

reservatório. Isso possibilitaria a navegação de grandes comboios pelo leito do rio 

goiano até atingir Marabá. Com a transformação dos rios em hidrovias, haveria uma 

econômica opção de transportes para o norte do país. Opções que, naquele 

momento histórico, estavam restritas à rodovia Belém-Brasília e ao transporte por via 

aérea. 

 Segundo Borges, o norte goiano isolado e carente de transporte terrestre 

dependia de suas vias fluviais. As tentativas de exploração dos rios Araguaia e 

Tocantins como vias de comunicação não chegaram a desenvolver-se como 

atividade econômica. As tentativas de desenvolvimento da navegação fluvial em 

Goiás não obtiveram sucesso. Em primeiro lugar porque as populações sertanejas 

produziam pouco excedente econômico, não oferecendo perspectivas de lucro aos 

capitais privados e, em segundo lugar, porque esses dois rios estavam de costas 
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para os principais parceiros comerciais de Goiás localizados no Sudeste do país. 

Por estes dois motivos, a navegação fluvial não se tornou viável, no período 

estudado, pois não interessava ao capital (BORGES, 2000). 

 O presidente Geisel visita novamente Goiânia em quatro de agosto de 1978. 

Após seu primeiro encontro com os empresários em 1975, a reportagem da revista 

Goiás Industrial de 1978 trata do agradecimento dos empresários ao presidente por 

alguns pedidos atendidos. Entre eles estava o apoio político e financeiro ao Distrito 

Agro-Industrial de Anápolis, a melhoria da Estrada de Ferro Goiás e o estudo de 

adoção do estabelecimento de preço único de derivados de petróleo em todo o país. 

Os empresários agradecem na matéria jornalística a melhoria da Estrada de Ferro 

Goiás, mas fazem um novo pedido para a continuação de sua melhoria e sua 

extensão ao sudeste goiano (GOIÁS INDUSTRIAL, 1978, nº 52).  

 Com relação à mesma reportagem da revista, podemos dizer que as 

melhorias na Estrada de Ferro Goiás deixaram a desejar. Era necessário  um  

empenho maior do governo federal com relação a este problema na infraestrutura de 

transportes de Goiás. Com relação à sensibilização do governo para estudar a 

adoção de um preço único dos derivados do petróleo para todo o país, se fazia 

necessário devido à distância de Goiás em relação aos centros produtores do 

petróleo, o que encarecia o produto ao consumidor final.  

 Em 1976 é inaugurada a infraestrutura do DAIA estando presente o 

Presidente Geisel, o que mostra o apoio político e financeiro dado a esse projeto dos 

empresários goianos pelo governo federal. 

 Os empresários fizeram na oportunidade da visita do presidente alguns 

pedidos como a extensão da Amazônia legal em Goiás até o paralelo 16; a 

construção da IV etapa da Usina Hidroelétrica de Cachoeira Dourada, o que 

viabilizaria a exploração e a industrialização do cobre, níquel e urânio entre outros 

minerais do meio-norte goiano; a construção da Usina Hidroelétrica de São Felix; o 

apoio à concretização do corredor de exportação Goiás-Minas Gerais- Espírito Santo 

e a continuação da melhoria da Estrada de Ferro Goiás e sua extensão ao sudoeste 

goiano (GOIÁS INDUSTRIAL, 1978, nº 52). 
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 Os empresários goianos pediam a extensão da área de abrangência da 

Amazônia legal em Goiás, para que os recursos destinados à Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) beneficiassem uma área maior do estado 

de Goiás. 

 O pedido da construção da IV etapa da Usina Hidroelétrica de Cachoeira 

Dourada bem como o da construção da Usina Hidroelétrica de São Félix foram 

importantes para viabilizar as condições infraestruturais para o desenvolvimento 

industrial. 

 A construção do corredor de exportação Goiás-Minas Gerais-Espírito Santo 

estava dentro do projeto do governo federal, que visava aumentar as exportações, 

mas não teve êxito por falta de interesse político. 

 O projeto de continuação da melhoria da Estrada de Ferro e sua extensão ao 

sudoeste goiano não obteve êxito, pois, priorizou-se o transporte rodoviário. 

 A respeito do progresso industrial de Goiás, a revista Goiás Industrial de 1976 

entrevistou o presidente da FIEG José Aquino Porto, que dizia que Goiás progredira 

industrialmente de 1974 a 1976. Aquino Porto fundamentava sua afirmativa baseado 

na participação da indústria no Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) 

estadual que naquela época já havia atingido a porcentagem de 10%; no aumento 

de 18% no consumo de energia elétrica industrial em 1975, se comparado ao ano de 

1974; a mão de obra industrial que aumentara 27% e a arrecadação do Imposto 

sobre Produtos Industrializados que teve um crescimento superior a 100% (GOIÁS 

INDUSTRIAL, 1976, nº 38). 

 Aquino Porto, nesta mesma entrevista, diz que, a partir dos anos 1970, 

principalmente depois da reestruturação na Secretaria da Indústria e Comércio, o 

governo imprimiu nova dimensão à indústria e apoiou vários programas de 

industrialização. Os incentivos fiscais criaram um clima propício ao investimento 

tanto do empresário local como de outros Estados. A implantação do Distrito 

Agroindustrial de Anápolis (DAIA) foi colocado como uma das metas prioritárias do 

governo daquela época (GOIÁS INDUSTRIAL, 1976, nº 38). 

 Com relação à mesma reportagem, o governo de Irapuan Costa Junior 

divulgou, naquela época, que estava próxima a criação do Banco de 
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Desenvolvimento. Meta reivindicada há muito tempo pelas classes empresariais 

goianas. O presidente da FIEG via nesse Banco de Desenvolvimento a possibilidade 

do suporte financeiro para aceleração do desenvolvimento industrial de Goiás, 

principalmente porque seria um Banco de apoio às pequenas e médias empresas 

existentes.  

 Sobre a inauguração da infraestrutura oficial do Distrito Agroindustrial de 

Anápolis (DAIA), a revista Goiás Industrial de 1976 afirma  que, no dia nove de 

novembro de 1976, o Presidente da República, general Ernesto Geisel disse que a 

inauguração do DAIA que se erigia nas vizinhanças de Anápolis se constituía num 

marco de relevante importância para o desenvolvimento de toda a região. Para a 

implantação da primeira etapa da infraestrutura o DAIA contou com o apoio do 

governo do Estado de Goiás e do governo federal através do programa especial da 

região geoeconômica de Brasília, repasse via SUDECO e com recursos financeiros 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. A localização do DAIA era 

estratégica, situando-se no eixo Goiânia-Anápolis-Brasília que, segundo a revista 

Goiás Industrial, já representavam um mercado de mais de 2 milhões de 

consumidores (GOIÁS INDUSTRIAL, 1976, nº 42). 

 A afirmação do Presidente Geisel de que a inauguração do DAIA constituía 

um marco para o desenvolvimento da região, realmente se concretizou, pois o DAIA 

atraiu investimentos, infraestrutura, gerou empregos e renda para várias famílias, 

mudando a paisagem e alavancando o sonho da industrialização de Goiás. 

 Por ocasião do Jubileu de Prata (25 anos) da FIEG, houve,  junto com as 

comemorações dos vinte e cinco anos desta entidade, a publicação de um caderno 

de cunho informativo, no qual estava inserido um esboço histórico da fundação 

dessa entidade e um apanhado de sua luta em prol da industrialização do Estado de 

Goiás (GOIÁS INDUSTRIAL, 1977, Nº 44). 

 A entidade representativa da indústria mostrava preocupação em registrar 

suas ações e realizações publicando relatórios e livros comemorativos de datas 

significativas para sua história. 

 No ato da inauguração oficial do Centro Integrado de Vila Canaã, no ano de 

comemoração do Jubileu de Prata (25 anos) da FIEG, o presidente da instituição 
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entregou diplomas e comendas do mérito industrial. Ao homenagear o governador 

Irapuan Costa Junior com a comenda do mérito industrial, o presidente da FIEG 

disse que a condecoração era conferida a pessoas ou entidades que, por seus 

méritos, tenham contribuído para o progresso industrial da região e frisou que ao 

governador, devido a suas providências, visando acelerar o processo de 

industrialização de Goiás com a inauguração do Distrito Agro-Industrial de Anápolis-

DAIA e com a criação do Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás, era 

outorgado o diploma e a medalha do “Mérito Industrial”. O Ministro do trabalho 

também foi homenageado com o diploma e a comenda do mérito industrial, pelo 

presidente da FIEG, que justificou tal ato dizendo que o Ministro estava promovendo 

a aproximação entre o capital e o trabalho, contribuindo para a “harmonia” entre 

empregado e empregador (GOIÁS INDUSTRIAL, 1977, Nº 44). 

 A propaganda da indústria fica evidente em tais solenidades, pois são 

homenageadas autoridades do governo tanto estadual como federal que 

defenderam interesses da classe industrial. O discurso empresarial trata a relação 

entre empregador e empregado como passível de harmonia, negando as 

contradições da relação capital-trabalho. 

 Com relação à I Feira Industrial de Goiás, a reportagem da revista Goiás 

Industrial de 1978, nº 52, mostra o discurso do governador Irapuan Costa Junior na 

inauguração da Feira. Em seu discurso ele diz que a realização da primeira feira 

industrial de Goiás não era um fato isolado, mas sim o resultado de uma sucessão 

de eventos que faziam parte de elos da mesma corrente. Entre os eventos que 

faziam parte dessa corrente temos a inauguração do DAIA dentro do programa da 

Região Geoeconômica de Brasília em novembro de 1976,  com a presença do 

presidente Ernesto Geisel; a alocação de recursos para sua infraestrutura; sua 

implantação;  a inauguração das primeiras indústrias implantadas no DAIA e a 

inauguração do Centro de Gemologia no Distrito Agroindustrial de Anápolis. 

 Resultado  de uma série de realizações para torná-la  realidade, a I Feira 

Industrial de Goiás, realizada em 1978, constituiu um evento que mostrou o 

desenvolvimento produtivo de Goiás no setor industrial.  

 O Presidente Geisel visitou a I Feira no dia quatro de agosto,  acompanhado 

do ministro da Indústria e Comércio. O ministro da Indústria e Comércio Angelo 
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Calmon de Sá falando sobre a Resolução  nº 14 de 21/12/1977 do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico (principal órgão de implementação do II PND), que 

revigorava e ampliava o compromisso assumido pelo Governo com a 

descentralização industrial, afirmou que deveria ser dada à região Centro-Oeste " 

[...] prioridade à implementação de complexos integrados de caráter mineroindustrial 

ou agroindustrial, de forma a conferir adequado aproveitamento à natural vocação 

desta área [...]”  (GOIÁS INDUSTRIAL de 1978, nº 52). 

 Goiás se insere dentro do contexto produtivo nacional se especializando em 

primeiro lugar na agroindústria e, em segundo, na transformação de minerais não-

metálicos. 

 A ideia da realização da I Feira Industrial de Goiás nasceu da necessidade de 

o Estado mostrar aos compradores nacionais e estrangeiros os produtos aqui 

fabricados, e que utilizavam matérias-primas e mão-de-obra locais; o estágio da 

então florescente industrialização goiana e as facilidades e incentivos oferecidos 

pelo governo para a instalação de indústrias no DAIA e em outros pólos projetados e 

em fase de implantação. (GOIÁS INDUSTRIAL de 1978, nº 52). 

 A I Feira Industrial de Goiás teve a função de divulgadora dos produtos 

fabricados em Goiás e também do nível de industrialização alcançado pelas fábricas 

goianas. 

 Em Anápolis, o presidente Ernesto Geisel inaugurou o Centro de Gemologia 

da Goiastur no DAIA. A implantação do Centro resultou do Convênio firmado entre o 

Ministério do Trabalho e a Secretaria da Indústria e Comércio. O Centro tinha como 

objetivo formar mão de obra especializada para o setor de lapidação de pedras 

semipreciosas, e preciosas, bem como garantir a comercialização do produto, 

permitindo, assim, o retorno do investimento aplicado (GOIÁS INDUSTRIAL de 

1978, nº 52). 

 Com a inauguração do Centro de Gemologia no DAIA, em Anápolis, tivemos o 

beneficiamento da nossa matéria prima de origem mineral e a valorização do 

produto final. O Distrito Agroindustrial de Anápolis cumpriu a vocação de Goiás, que 

tinha como maior parcela das suas transformações industriais, segundo Estevam 
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(2004), os produtos alimentares e, em segundo lugar nas transformações industriais, 

estavam as transformações de minerais não-metálicos. 

 

3.3.2 As reportagens e editoriais em destaque: o Departamento Regional do 

Serviço Social da Indústria em Goiás e sua atuação nas décadas de 1960 e 

1970. 

 

 Na revista Goiás Industrial de 1968 temos uma reportagem que trata da 

reunião do conselho nacional do serviço social em Curitiba. Nesta reunião, o SESI 

remodela suas bases programáticas, quais sejam as de pesquisas, saúde, 

recreação, habitação e educação, abrangendo economia, família, moral e cívica, 

formando o indivíduo para a vida grupal, intergrupal e comunitária. A promoção do 

bem estar social do trabalhador, segundo eles, levará a elevação da produtividade. 

Nesta reunião, o SESI define o propósito de cooperar com o rumo “revolucionário” 

do Estado, ou seja, com a ditadura militar, fixando o valor da mentalidade 

empresarial  (GOIÁS INDUSTRIAL, 1968, nº 2). 

 Ao ler a reportagem, constatamos que o SESI remodela suas bases no que 

diz respeito a formar o indivíduo para a vida grupal, intergrupal e comunitária, o que 

está em sintonia como o momento político vivido com a ditadura militar, ou seja, de 

controle do indivíduo pregando valores cívicos, o respeito à ordem e ao poder 

constituído. O texto continua dizendo que o Serviço Social da Indústria cooperaria 

com a ditadura militar e também trabalharia para formar o indivíduo para assimilar a 

mentalidade empresarial, ou seja, todo um conjunto de normas que 

correspondessem aos valores burgueses dominantes. 

 Com relação às reuniões anuais das entidades da indústria, o editorial da 

revista número quinze, de 1970, vem com o seguinte título: “Aos obreiros da 

Industrialização e do Progresso do Brasil”. Neste editorial o presidente da FIEG-DF 

dirige a saudação aos presidentes das Federações das Indústrias de todo os Estado 

e aos representantes dos Conselhos Nacionais do SESI e do SENAI que visitaram 

Goiânia como parte do cronograma de reuniões anuais realizadas por essas 

entidades. 
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 O SESI e o SENAI eram administrados por departamentos (conselhos) 

nacionais e compostos por departamentos regionais. Os conselhos nacionais eram 

responsáveis pelo planejamento geral e os departamentos regionais adaptavam o 

plano geral às especificidades de cada região do país. Os departamentos regionais 

estavam sob a coordenação do departamento nacional (FIGUEIREDO, 1991). 

' Na revista número nove, de 1969, o presidente da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), Thomás Pompeu, expressa o pensamento da classe industrial sobre 

a ditadura militar de 1964. Para o líder maior da indústria nacional, a “revolução” 

restaurou a ordem política, econômica e social do país que se encontrava em um 

caos político-administrativo e em uma crise econômica que levou o país à beira da 

hiperinflação. As taxas de crescimento do produto real caíram de 1961 a 1963, 

registrando-se, neste último ano, queda absoluta no nível de renda real per capita no 

país. Para o presidente da CNI a ditadura de 31 de março de 1964, apesar dos 

sacrifícios impostos às classes trabalhadora e empresarial, fez com que os índices 

do produto real voltassem a crescer, atingindo em 1968 a taxa de 6,5%, baixou-se a 

inflação para menos de 25% no período 1967/68 e com relação à balança de 

pagamentos passamos de insolventes a superavitários. 

 É importante destacar que a recuperação econômica, celebrada pelo líder da 

entidade maior da indústria no país, foi possível através de medidas que 

penalizavam a sociedade, como corte de despesas e aumento de impostos, o 

controle do setor privado, e o controle dos salários. 

 Segundo Skidmore (1988), a combinação de corte de despesas e aumento de 

impostos reduziu o déficit público anual. Outro fator importante para a política de 

estabilização, segundo a equipe econômica do Presidente Castelo Branco, foi o 

controle do setor privado que não pôde ser realizado em outros planos das décadas 

de 50 e 60 devido a desentendimentos entre o Ministério da Fazenda e o Banco do 

Brasil por terem sido os esforços de estabilização ortodoxos do primeiro frustrados 

pelas políticas pró-empresas privadas do último. Com o fortalecimento do poder 

executivo e o grande poder dado à equipe econômica, os executores das medidas 

econômicas não tiveram esse tipo de problema. O último fator importante para a 

política de estabilização e o controle da inflação foi a política salarial. O governo 

utilizou-se da lei trabalhista para intervir e afastar os líderes dos sindicatos. Sem 
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possibilidade de oposição nos sindicatos, o governo implantou a sua política salarial 

que tinha como objetivo impedir que os salários subissem mais depressa do que a 

taxa descendente de inflação. Resultado, em meados de 1968 a estabilização foi 

alcançada.  

 Esta reportagem não estava em destaque mas merece ser citada pela sua 

relevância com relação à ditadura militar. Na matéria da revista Goiás Industrial, do 

ano de 1969, temos o registro da visita e palestra de militares nos estabelecimentos 

de ensino do SESI e SENAI na Semana da Pátria, no período de primeiro a sete de 

setembro. Com dois meses de antecedência, a Assessoria Especial de Relações 

Públicas da Presidência encaminhou milhares de ofícios aos dirigentes de todos os 

órgãos representativos do Povo, anunciando a disposição do Governo de imprimir 

ao aniversário da Independência um sentido festivo e cívico. A Federação das 

Indústrias do Estado de Goiás e Distrito Federal recebeu um desses ofícios e, na 

Semana da Pátria, procedeu em todas as suas unidades da capital e do interior ao 

hasteamento da bandeira, a entoação do hino nacional, a realização de palestras 

sobre o significado da Independência e o trabalho do exército, ou seja, uma 

verdadeira propaganda da ditadura militar (GOIÁS INDUSTRIAL, 1969, nº 10). 

 Esse momento histórico foi de arrefecimento das relações entre o regime e 

movimentos sociais engajados na luta pela redemocratização do país. A linha dura 

do regime militar aumentou os mecanismos de controle ditatorial e fez uma intensa 

propaganda para convencer os incautos de que não valia a pena discordar do 

sistema de governo. 

 Devemos lembrar, também, que a crise política que culminou com a 

decretação do AI 5, em 13 de dezembro de 1968, iniciou-se com um discurso do 

deputado federal Márcio Moreira Alves sugerindo um boicote popular ao desfile 

militar de 7 de setembro em resposta a agressividade da invasão militar da 

Universidade de Brasília, ocorrida poucos dias antes (MORAES, 2007). 

 Em 1969 o regime militar convoca os dirigentes de todos os órgãos 

representativos do Povo, através de sua Assessoria Especial de Relações Públicas 

da Presidência, a participarem das comemorações da Semana da Pátria, com 

demonstrações de espírito cívico, palestras sobre o significado da Independência e 
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do trabalho do exército, além de desfiles militares que tinham um componente 

psicológico na estratégia de intimidação da população pelas armas. 

 As entidades patronais estavam ao lado da ditadura na busca da “paz social” 

e do desenvolvimento econômico. 

 Na reportagem de 1968 do órgão oficial de divulgação do empresariado 

goiano, as entidades FIEG-DF, SESI e SENAI são consideradas de utilidade pública 

pela Lei nº 3960, de 07 de agosto de 1968, do município de Goiânia. A reportagem 

da Goiás Industrial mostrava o pronunciamento do prefeito Iris Rezende Machado 

enaltecendo o trabalho que os três órgãos, estavam desenvolvendo a favor do 

desenvolvimento do Estado.  O prefeito referiu-se de modo especial ao Clube 

Antônio Ferreira Pacheco, cuja finalidade era oferecer aos trabalhadores na 

indústria, um local para sua recreação e de sua família (GOIÁS INDUSTRIAL, 1968, 

nº 5). 

 Apesar de a entidade de serviço social patronal (SESI) se reconhecer como 

de interesse público, não abrirá mão de reafirmar, quando necessário, que é uma 

instituição de caráter privado e dona de seu destino e recurso financeiro. 

 O governo federal em vários momentos da história do SESI tentará obter o 

controle sobre esta instituição, pois ambicionava conquistar mais um órgão de poder 

político. A reportagem de Goiás Industrial do ano de 1968,  aborda o projeto de lei 

que tramitava na Câmara Federal e que foi proposto pelo Deputado Roberto 

Saturnino.  Este projeto propunha a extinção do SESI e do SESC criando, no lugar 

dessas entidades, o Instituto de Tecnologia e Administração de Empresas. O 

presidente da FIEG, Aquino Porto, tomou uma série de providências visando 

esclarecer e impedir a aprovação do projeto. Enviou ofício ao autor da proposição e 

cópia do ofício a todas as Federações de Indústria do país, conclamando aos líderes 

industriais que agissem em defesa dos interesses de sua classe (GOIÁS 

INDUSTRIAL, 1968, nº 6). 

 Ainda com relação à reportagem, temos que o fundamento utilizado pelo 

Deputado Roberto Saturnino para propor o projeto de lei era de que os grandes 

volumes de recursos arrecadados pelo SESI e pelo SESC não correspondiam aos 

benefícios sociais produzidos por estas entidades. Outro argumento para a 
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proposição do projeto foi de que a assistência social prestada pelo SESI e pelo 

SESC dava origem a um paralelismo injustificável, pois o governo federal já possuía 

um órgão para realizar a assistência social que era o Instituto Nacional de 

Previdência Social. 

 O primeiro argumento, com relação ao grande volume de recurso arrecadado 

por estas instituições, se justifica, pois, segundo Figueiredo (1991), a verba que 

possibilitou a atuação destas entidades no âmbito da assistência social se dava por 

meio da contribuição compulsória no valor de 2% do montante das folhas de 

pagamento dos trabalhadores da indústria e do comércio, montante financeiro nada 

desprezível, comparado com outros serviços da Previdência Social: 

* Quadro 6 - Relação dos valores em cruzeiros de arrecadações anuais

Fonte: FIGUEIREDO, 1991, p. 37

1- LBA (1947)------------------------------------------ Cr$ 142.770.496,00

2- SAMDU (1948)------------------------------------- Cr$ 6.000.000,00

3- FCP (1947)------------------------------------------- Cr$ 15.000.000,00

4- SESI (1947)------------------------------------------ Cr$ 214.000.000,00

5- SESC (1949)----------------------------------------- Cr$ 86.572.000,00

*2 

 Cabe uma crítica ao argumento do Deputado Roberto Saturnino de que a 

assistência social prestada pelo SESI e pelo SESC dava origem a um paralelismo 

injustificável, pois o governo federal já possuía um órgão para realizar a assistência 

social. Os serviços sociais patronais, segundo Figueiredo (1991), não tinham o 

objetivo de concorrer com os serviços sociais prestados pelo Estado. A ação privada 

visava complementar a ação governamental. A ação patronal seria uma espécie de 

prolongamento da assistência governamental. 

 Segundo Figueiredo (1991), a desconfiança sobre se os recursos do SESI e 

SESC estariam realmente sendo aplicados para a assistência social, já havia 

ocorrido anteriormente, no início das atividades dessas duas instituições. O 

Deputado Diógenes Arruda achava que essas entidades não cumpriam o que 

prometiam, ou seja, estavam atuando mais politicamente do que prestando serviços 
                                                           

2 * 1- LBA (Legião Brasileira de Assistência), 2- SAMDU (Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência), 3- FCP 

(Fundação Casa Popular), 4- SESI (Serviço Social da Indústria) e 5- SESC (Serviço Social do Comércio). 
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sociais. Com essa convicção é que enviou à Câmara Federal, em 1948, projeto de 

lei para transferir os serviços das duas entidades para instituições do governo 

federal. Esta denúncia do deputado aconteceu, segundo Figueiredo, devido à 

inconstância das atividades desenvolvidas pelas entidades patronais de serviço 

social: 

[...] ora cooperativa de consumo e assistência aos serviços de maternidade, 
ora postos de vendas, ora serviços médicos de ambulatório ou serviços 
dentários, ora subvencionando associações religiosas, ora procurando 
atendimento com o poder público local  (FIGUEIREDO, 1991, pág.105). 

 

 As entidades de serviço social reconheciam que não resolveriam os 

problemas sociais dos trabalhadores, ao invés disso, atuaram no sentido de criar um 

ambiente menos hostil entre patrões e trabalhadores. Para atingir este objetivo, 

estas instituições alteravam suas estratégias de acordo com o público alvo e com o 

momento político/social. O Deputado Diógenes Arruda é que não compreendeu a 

mudança das estratégias das entidades de serviço social para atingir o objetivo que 

era “apaziguar os conflitos” entre capital e trabalho. (FIGUEIREDO, 1991) 

 A FIEG, o SESI, e o SENAI tiveram, no dia 4 de março de 1969, pela primeira 

vez a visita de um Ministro do Trabalho. Esta visita aconteceu quatro meses depois 

do projeto de lei do Deputado Roberto Saturnino que propunha a extinção do SESI e 

do SESC. O ministro chegou logo após a inauguração das novas instalações da 

Delegacia Regional do Trabalho, depois dirigiu-se ao clube Antônio Ferreira 

Pacheco, nome do primeiro presidente da FIEG, (também chamado de clube do 

Trabalhador), mantido pelo SESI. No clube foi homenageado pelo presidente da 

FIEG com o “Mérito Industrial” e a medalha do Mérito Industrial do Estado de Goiás, 

condecoração instituída pela FIEG em 1968, com o objetivo de homenagear 

pessoas ou entidades que tivessem contribuído para o progresso industrial da região 

(GOIÁS INDUSTRIAL, 1969, nº 8). 

  A reportagem da revista número oito, de 1969, continua com o agradecimento 

da homenagem e a afirmação do Ministro de que existia uma incompreensão em 

torno da extinção do SESI, do SESC, e da LBA e de outras entidades de cunho 

assistencial, pois não existia no Ministério do Trabalho e Previdência Social 

nenhuma ação proposta nesse sentido. O Ministro se reuniu com os representantes 

das classes produtoras na biblioteca do clube, e, segundo a reportagem,  
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estabeleceu com eles prolongado diálogo. Após o diálogo, ele foi convidado a visitar 

um Centro Social do SESI e um Centro de Formação Profissional do SENAI. 

Fica claro o caráter propagandístico deste encontro com esta autoridade do 

governo federal. O ministro sente a preocupação dos empresários e sai em defesa 

do ministério dizendo que não existia em seu ministério a intenção de extinguir as 

entidades de cunho assistencial no país.  No final da reportagem temos o discurso 

do presidente da FIEG dizendo “reinar a perfeita harmonia entre empregadores e 

empregados comungando do mesmo ideal de trabalhar para o engrandecimento 

coletivo, visando à paz social”. 

 O referido discurso não reconhece a luta de classes. A ideologia organicista 

do corporativismo foi durante muito tempo comum à cultura política do país. Nessa 

ideologia, segundo Rodrigues (1990), o funcionamento das “partes” era contido e    

“harmoniosamente” integrado em benefício de todo o organismo, contudo, segundo 

Vianna (1978, p. 150), “seus efeitos não se limitavam à manipulação de valores 

falsamente integrativos. A 'paz social' era procurada através de concessões e 

benefícios concretos, a que não era insensível a massa dos assalariados”. 

 O líder da entidade de classe da indústria em Goiás lembrou ao ministro, no 

final de seu discurso, os dois convênios firmados entre as Delegacias do Ministério 

do Trabalho e Previdência Social de Brasília e Goiânia, o Banco Nacional de 

Habitação e o Departamento Regional do SENAI em Goiás, com o objetivo de 

treinamento rápido de 1000 trabalhadores para a construção civil na capital federal e 

1000 em Goiânia. O Serviço Social da Indústria em Goiás e Brasília colaborariam 

com o convênio estabelecido, através de palestras de cunho educativo ou facilitando 

para os treinandos a obtenção de carteiras do Clube “Antônio Ferreira Pacheco” do 

SESI, pois, segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, 

o SENAI, o SESI e a FIEG pertencem à mesma família (GOIÁS INDUSTRIAL, 1969, 

nº 8).  

Vemos a associação entre empresários e governo federal na busca do 

alavancamento da indústria da construção civil. A grande demanda por habitação, 

ocasionada pela urbanização acelerada, por terem se tornado  as cidades de 

Brasília e Goiânia pólos de atração populacional para o interior do país, favoreceu o 

crescimento da indústria da construção civil. A FIEG,  juntamente  com SENAI, 
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responsável pela capacitação profissional ao  formar mão de obra tecnicamente 

preparada para a indústria da construção civil e com o SESI, que por meio do 

serviço social procurava “apaziguar os conflitos” entre capital e trabalho, ajudaram 

no desenvolvimento desse setor da indústria no Estado de Goiás. 

 Segundo Bertran, as transferências de recursos federais no final da década 

de sessenta injetaram na economia de Goiás uma resposta altamente positiva, 

acelerando as tendências de terceirização e de urbanização da economia. Devido à 

forte valorização dos patrimônios urbanos (desde a entrada em cena do BNH), 

grandes parcelas do capital produtivo rural votaram-se para imóveis urbanos, com 

propósitos especulativos. (BERTRAN, 1988) 

 Com relação ao Departamento Regional do SESI em Goiás, a edição de 1970 

teve como assunto a formatura da alunas dos Centros Sociais de Goiânia e 

Campinas que se formaram nos seguintes cursos: Arte Culinária, Bordado a 

Maquina, corte e costura, decoração do lar, tricô e cabeleireiro. A solenidade de 

formatura foi presidida pelo presidente da FIEG no Clube “Antônio Ferreira 

Pacheco”. Um líder empresarial, representando o paraninfo, falou em seu discurso 

da importância do trabalho que o SESI realizava formando as donas de casa 

(GOIÁS INDUSTRIAL, 1970, nº 15). 

 Nesse momento histórico, as atribuições masculinas e femininas eram bem 

definidas. O homem era o mantenedor do lar e a mulher a rainha da casa. Por isso a 

mulher deveria ser “prendada”, ou seja, saber cozinhar e realizar bem os serviços 

domésticos. 

 No editorial da revista Goiás Industrial de 1973, número vinte e quatro, o 

presidente da FIEG, José Aquino Porto, fala das comemorações do dia da Indústria 

e congratula os órgãos da Indústria do Estado de Goiás e todos os trabalhadores, 

independente da escala social, e pede para que todos trabalhem na luta pela 

industrialização. Relembra dois líderes industriais que tiveram seus nomes ligados à 

história de duas entidades industriais: o SESI e o SENAI. Roberto Simonsen abriu 

caminho e lançou as bases para a criação do SESI, e Roberto Mange, pioneiro do 

ensino industrial foi o primeiro Diretor Regional do SENAI em São Paulo, foi o 

responsável pela instalação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em 

Anápolis, cuja escola leva o seu nome. Aquino Porto dizia que “a juventude 
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arregimentada nestas entidades recebiam o influxo do amor ao trabalho, do culto ao 

civismo e o estímulo para a conquista de um lugar ao sol”. 

 A lembrança de dois líderes industriais e sua exaltação faz parte da história 

das instituições, pois as mesmas precisam de símbolos e referenciais que 

representem seus ideais junto à sociedade. José Aquino Porto fala também de 

virtudes que são trabalhadas nas instituições da indústria como o amor ao trabalho, 

o civismo e o estímulo de superação individual. O país nessa época vivia sob uma 

ditadura militar e podemos citar como exemplos de valorização do civismo pelos 

militares, as demonstrações públicas de amor à pátria em datas comemorativas 

como sete de setembro e a criação da disciplina Moral e Cívica, que passou a fazer 

parte dos currículos escolares. 

 Com relação ao clube Antônio Ferreira Pacheco, a reportagem da revista 

Goiás Industrial de 1973 diz que o clube oferece aos trabalhadores todas as 

condições necessárias para se refazerem do trabalho. O clube construído mantido e 

dirigido pelo Serviço Social da Indústria tem a finalidade de oferecer as condições 

para o lazer e a prática de esportes. Inaugurado em 1968, possui piscinas, quadras 

iluminadas, campos de futebol, salão para festas, bares, salão de jogos e bilhar, 

biblioteca, ambulatório médico, vestiários, estacionamentos e uma capela 

ecumênica (GOIÁS INDUSTRIAL, 1973, nº 26). 

        Figura 7: Vista do complexo de lazer do Clube Antônio Ferreira Pacheco 

 

                             Fonte: Revista Goiás Industrial 1978, nº 53 



 123 

 O SESI criou um verdadeiro complexo de lazer com várias opções para que o 

trabalhador recupere as energias gastas no trabalho e volte a ele com nova 

disposição. É o chamado “lazer saudável” onde o trabalhador nas suas horas de 

folga dedicava-se a atividades reparadoras de suas energias. Os lazeres 

considerados “não saudáveis” para os empresários seriam aqueles que não 

proporcionam a recuperação das energias do trabalhador. Aos empresários 

interessava um trabalhador com as energias renovadas por um lazer reparador, 

proporcionando assim maior produtividade e eficiência na execução de seu ofício 

(GOIÁS INDUSTRIAL, 1973, Nº 26). 

 Em relação ao lazer, a mesma reportagem da revista Goiás Industrial de 

1973, número vinte e seis, mostra o plano de recreação, educação e desporto do 

SESI, e diz que foi dada importância fundamental à educação da criança através do 

desporto. Essas crianças nos centros esportivos do SESI em Goiânia e em Anápolis 

recebiam uniformes, alimentação e assistência médica. As crianças são vistas como 

futuros trabalhadores que precisam de orientação, disciplina, espírito de grupo, 

integração aos valores dominantes e lazer. Todos estes aspectos eram 

desenvolvidos nos centros esportivos do Departamento Regional do SESI de Goiás, 

por profissionais especializados na área dos esportes e do lazer. 

 Entre as atividades desenvolvidas pelo Departamento Regional do SESI no 

ano de 1973 estão: na área da educação o oferecimento, nos centros sociais do 

SESI, do ensino primário e supletivo, cursos de pré-natais, formação doméstica e 

palestras educativas; na área da saúde, serviço de vacinação e odontológico. Na 

área do lazer, o entretenimento e a difusão cultural, teatro e banda de música, 

excursões, exposições, shows e espetáculos, filmes e atividades esportivas. Na área 

do serviço social, temos o serviço social do trabalho nas empresas e palestras 

(GOIÁS INDUSTRIAL, 1973, Nº 26). 

 Vemos pela reportagem que as atividades do Departamento Regional do 

SESI em 1973 abarcaram as áreas da educação, da assistência social, da saúde, do 

lazer, do esporte e da cultura. Tais atividades buscavam modelar o espírito do 

empregado na indústria para que eles correspondessem aos valores burgueses de 

seus patrões. 
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 Em 1974, houve competições esportivas, no clube Antônio Ferreira Pacheco, 

como parte do encerramento do curso de iniciação esportiva. A matéria usa como 

argumento para a realização de exercícios regulares a opinião de médicos e 

psiquiatras. Os profissionais da área de saúde trabalharam junto com o Serviço 

Social da indústria dando o suporte científico para a prática esportiva e justificando o 

exercício como fator importante para a manutenção da saúde. A criação do curso de 

“iniciação esportiva” do SESI aconteceu devido à deficiência das escolas no 

desenvolvimento da prática esportiva (GOIÁS INDUSTRIAL, 1974, nº 29). 

 A reportagem da revista de 1974, número vinte e nove, tem como matéria o 

desenvolvimento da prática esportiva pelo Departamento Regional do SESI de três 

modos diferentes: a iniciação esportiva, o desporto de base e o desporto de massa, 

cada um trabalhava com um público diferente. A iniciação esportiva era voltada para 

a sensibilização das crianças para vários esportes. O desporto de base estava 

voltado para a iniciação esportiva dos usuários e da comunidade, visando ao 

desenvolvimento integral do homem em seus vários aspectos (moral, psíquico, físico 

e social), além disso, buscava a socialização do trabalhador, a aquisição de novas 

habilidades e a implantação de novos hábitos. O desporto de massa tinha como 

objetivo o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido com as crianças, visando 

atingir um estágio superior no esporte que era a “seleção desportiva”. 

 A preocupação de incentivar o esporte, para o SESI de Goiás, incluía não só 

um programa desportivo voltado para as crianças mas tinha uma ambição maior se 

preocupando também com o emprego útil do tempo de lazer dos usuários e da 

comunidade que frequentava as suas unidades de lazer. O apoio para o surgimento 

de futuros atletas também era estimulado através de escolinhas e estágios de 

aperfeiçoamento (GOIÁS INDUSTRIAL, 1974, nº 29). 

 Com relação às Unidades de Lazer do SESI, no mês de férias, as escolas e a 

maior parte dos trabalhadores das indústrias tiravam férias em dezembro. As 

crianças que frequentavam os centros esportivos do SESI, no mês de férias, 

recebiam uniformes, alimentação e assistência médica (GOIÁS INDUSTRIAL, 1977, 

nº 48). 

 No mês de dezembro os trabalhadores e suas famílias usufruíam da estrutura 

de lazer construída e planejada para atender o filho do trabalhador, com toda a 
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assistência de alimentação, de uniforme e de saúde para um melhor aproveitamento 

das práticas esportivas, criando bons hábitos no futuro trabalhador.  

 Refletindo sobre o lazer, Camargo (1998), fala sobre as quatro categorias do 

lúdico elaboradas pelo sociólogo francês Caillois, que seriam: a aventura, a 

competição, a vertigem e a fantasia. Uma partida de futebol, por exemplo, está 

dentro da categoria aventura que tem por base a curiosidade. A curiosidade é 

importante não só para o homo ludens, mas serve de preparatório para o homo 

faber, pois motiva o desenvolvimento da inteligência prática. A competição que 

também é uma das faces da prática desportiva seria, segundo Camargo (1998, 

p.37), “um dos instrumentos do despertar do homo faber, pois competir requer a 

prática do autocontrole e da disciplina, duas qualidades básicas do humano que 

trabalha.”  

 O Serviço Social da Indústria de Goiás também se preocupava com o 

incentivo da cultura através do apoio ao teatro e promovendo o turismo. O teatro 

está dentro da categoria fantasia e, segundo Camargo (1998, p.39), “é também por 

meio do exercício da fantasia, bem ou mal aprendida que o homo faber aprende a 

criar desafios... ‘Ele não tem imaginação’, diz-se do empresário ou trabalhador que 

não consegue lidar com os problemas e crises do cotidiano.”  

 O turismo através da viagem está dentro da categoria vertigem, segundo 

Camargo, pois, ante algumas paisagens, entramos em êxtase. Falando sobre a 

vertigem, Camargo (1998, p.38), diz que “ao contrário da competição, em que se 

exigem controle e disciplina, aqui se exercita a capacidade de se deixar levar, de 

perder o controle e correr riscos em segurança, tão necessária ao futuro homo 

faber.”  

 As categorias do lúdico do sociólogo Caillois guardam relação com as 

intenções buscadas pelos profissionais do lazer do Departamento Regional do SESI 

de Goiás. O tempo do não trabalho não era para somente restaurar as energias do 

trabalhador através do lazer. Por trás das atividades lúdicas, desenvolvidas pelos 

profissionais dos centros de lazer do SESI Goiás, estavam intenções muito bem 

planejadas e estudadas pelos profissionais do lazer, que tinham como objetivos: 

modelar hábitos, atitudes e comportamentos que adaptassem melhor o empregado 

da indústria ao mundo do trabalho. 
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 Com relação à unidade operacional de lazer do SESI de Goiás, temos uma 

reportagem que inicia com a descrição das belezas naturais do rio Araguaia. A 

matéria registra a doação da área, pelo prefeito de Aruanã, para a construção da 

sede recreativa do SESI. O empreendimento seria construído pelo Departamento 

Regional do SESI de Goiás, numa área de vinte mil metros quadrados, sendo seis 

mil metros quadrados de área construída. Aruanã é descrita como um ponto turístico 

ideal para apreciar as belezas do Araguaia, tendo como atrativos também a caça e a 

pesca (GOIÁS INDUSTRIAL, 1974/1975, nº 31). 

 A reportagem mostra a preocupação dos empresários da indústria em 

proporcionar momentos de lazer ao trabalhador, numa paisagem bela e rica em 

recursos naturais. A preocupação em incentivar o turismo fica clara e a doação da 

área pelo prefeito de Aruanã, para a realização do empreendimento, mostra o 

interesse do município pelo projeto. 

 A revista Goiás Industrial de 1976 traz uma reportagem sobre a inauguração 

da colônia de férias do SESI em Aruanã. O ministro do trabalho Arnaldo da Costa 

Prieto e o governador Irapuan Costa Júnior descerraram a placa inaugurando a 

Unidade Operacional de lazer que recebeu o nome de Olavo Costa Campos. A 

escolha do nome foi em reconhecimento pelo seu trabalho em defesa da flora, da 

fauna e turismo em Goiás, principalmente do Rio Araguaia, e por ter sido ele um 

pioneiro do desenvolvimento da região. Estavam presentes na ocasião o presidente 

da FIEG e diretor regional do SESI em Goiás. A reportagem diz que as belezas do 

Araguaia, antes desfrutadas apenas por turistas bem situados na vida, agora 

estavam também à disposição do trabalhador da indústria com a inauguração dessa 

unidade operacional de lazer. Os trabalhadores poderiam desfrutar da Unidade de 

Lazer, pois as diárias seriam simbólicas e calculadas conforme a renda mensal dos 

usuários (GOIÁS INDUSTRIAL, 1976, nº 41). 
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Figura: 8 - Unidade Operacional de Lazer Olavo Costa Campos em Aruanã 

 

                         Fonte: Revista Goiás Industrial 1976, nº 41 

 A reportagem mostra a preocupação em possibilitar ao trabalhador da 

indústria, a condição de usufruir de uma unidade de lazer voltada para o incentivo do 

turismo e da valorização das riquezas naturais de Goiás. Com isso os empresários 

pensavam também em alavancar o que eles chamavam de indústria sem chaminés, 

ou seja, a atividade turística em Goiás. Assim se geraria renda e se promoveria o 

desenvolvimento daquela região do Estado. 

 O Ministro do Trabalho disse que aquela Colônia de Férias serviria para a 

recuperação do trabalhador. O governador do estado disse em seu discurso que, 

além dos benefícios que aquela Unidade de Lazer proporcionaria aos usuários do 

SESI, seria também uma contribuição valiosa para o turismo em Goiás (GOIÁS 

INDUSTRIAL, 1976, nº 41). 

 Com relação à indústria do turismo em Goiás, a reportagem de 1975 tem o 

seguinte título: Indústria de turismo em Goiás ainda é pioneirismo. Na matéria 

afirma-se  que Goiás era privilegiado por suas belezas naturais, mas que faltava 

investimento em infraestrutura para possibilitar o desenvolvimento da indústria do 

turismo. Cinco áreas são citadas como sendo de grande potencial para o 

desenvolvimento do turismo em Goiás. Eram elas: Caldas Novas, Goiânia, Araguaia, 

Pirenópolis e a Cidade de Goiás. Caldas Novas era um pólo de atração por ser o 
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maior manancial hidrotérmico do mundo. Goiânia, por ser a capital do Estado de 

Goiás e pelo desenvolvimento no setor de serviços era vista como pólo turístico. O 

Araguaia tinha como atrativo as suas belezas naturais, a caça e a pesca. Pirenópolis 

tinha como atrativo turístico a Festa do Divino e a beleza natural do município, e a 

cidade de Goiás, considerada berço da cultura goiana, possuía também um acervo 

de objetos de Arte Sacra, além de seu patrimônio histórico preservado (GOIÁS 

INDUSTRIAL, 1975, nº 33). 

 Todos esses lugares eram e continuam sendo fator de atração de turistas 

para Goiás. Graças ao trabalho dos empresários, em parceria com o governo 

estadual, em divulgar as belezas naturais e culturais do território goiano. 

 Com relação ao teatro operário do SESI, a reportagem da revista Goiás 

Industrial de 1975, número trinta e quatro, não estava em destaque nessa 

publicação,  mas foi incorporada pelo fato de o teatro não ter sido usado somente 

como diversão. O teatro teve também uma função social dentro da política da 

entidade SESI, que foi o de normatizar a vida do trabalhador até nos momentos de 

não-trabalho. O título da reportagem era “Educação-Meta do teatro operário do 

SESI”. 

 A matéria diz que, além de divertir, o teatro pode educar. O Superintendente 

Regional do SESI em Goiás ao ser entrevistado pela reportagem, disse que, pela 

carência e pelas poucas possibilidades do usuário do Departamento Regional do 

SESI, Goiás não deveria realizar somente um lazer assistemático e relaxador de 

tensões, mas um lazer que precisava ser sistemático e didático (GOIÁS 

INDUSTRIAL, 1975, nº 34). 

 Segundo a mesma reportagem da revista número trinta e quatro, a educação 

artística e  cultural, física e desportos proporcionava ao operário, à criança e a todos 

os  dependentes do SESI o encaminhamento adequado à realidade urbano-

industrial. O resultado é uma cultura que os enriquece espiritualmente e que os faz 

sentirem-se mais ajustados ao mundo em que vivem, sem tensões insuportáveis e 

para que libertem a criatividade e a qualificação positiva do seu comportamento 

funcional e social. Concluindo, a reportagem afirma que o teatro é a mais alta 

expressão de cultura e educação. O teatro operário do SESI se apresentou nos 

bairros, através do teatro de fantoches, onde o personagem “o goianinho” introduzia 
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métodos higiênicos e educativos, levando os espectadores infanto-juvenis à 

adquisição de  hábitos sanitários e à adoção de valores alimentares. 

 Os empresários se servem da cultura para introduzir métodos higiênicos e 

educativos a um trabalhador que em sua maioria havia migrado do campo e não 

possuía hábitos condizentes com o mundo urbano e industrial. Os patrões usaram o 

mundo lúdico, através da fantasia do teatro, para ganhar a confiança e a atenção do 

trabalhador e assim introduzir padrões mais condizentes com o homo faber. 

 A FIEG aproveitou a data histórica de seu Jubileu de Prata, 25 anos de 

existência, para inaugurar o Centro Integrado SESI/SENAI em 29 de março de 1977, 

na Vila Canaã em Goiânia. O Centro Integrado SESI/SENAI foi preparado para 

abrigar mil e duzentos alunos, em três turnos. Destinava-se aquele centro a ministrar 

cursos preparatórios para o mercado de trabalho e proporcionar lazer aos 

trabalhadores da indústria e a seus familiares. Contava também com biblioteca, 

ambulatório odontológico, serviço médico, e um ginásio com capacidade para 4000 

espectadores (GOIÁS INDUSTRIAL, 1977, Nº 44). 

 Os empresários reuniram neste centro de atividades de atendimento ao 

trabalhador da indústria  a formação profissional, a educação para o lazer “saudável” 

e o atendimento à saúde.  Com isso os empresários consolidaram uma mentalidade 

de ação, que vinha sendo desenvolvida desde o início das atividades do Sesi e do 

Senai em Goiás no sentido de possibilitar aos trabalhadores na indústria, as 

condições necessárias para a atuação do homo faber de modo eficiente e produtivo. 
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CONCLUSÃO  

 

A maior parte da produção historiográfica de Goiás elegeu como objeto 

principal de investigação  temas relacionados à estrutura agrária do Estado, 

abordando a ocupação e expansão econômica do seu território. Se durante o 

período colonial, notadamente no auge da produção aurífera, Goiás foi destaque no 

cenário econômico do Brasil, a rápida decadência das minas o delegou a  uma 

condição de periferia e à adoção de uma produção agropecuária de subsistência. 

Essa situação perdurou até a década de 1970, quando os esforços dos empresários 

goianos solicitaram do governo federal e estadual uma política fiscal e de incentivos 

legais, no sentido de promover a industrialização de Goiás. Foi uma tarefa árdua que 

significou a quebra de paradigmas relacionados a valores culturais e econômicos, 

secularmente predominantes na mentalidade da classe produtora agrária do Estado.  

Esse processo foi registrado pela Revista Goiás Industrial, órgão oficial de 

divulgação, da FIEG, que nasceu na década de 1950, em um período caracterizado 

pela política desenvolvimentista nacionalista. Esta política exerceu forte influência na 

classe empresarial goiana, no sentido de buscar a dinamização da economia de 

Goiás que, até então,  vivia ainda sob o domínio dos interesses de  uma sociedade 

eminentemente agrária. As ações desenvolvidas pelos empresários goianos, na 

busca de incentivos para seus projetos econômicos foram, durante os anos de 1953 

a 1978 (descontínuos) expressos na  circulação da revista,  retratados em detalhes. 

Goiás Industrial teve a função de porta voz dos interesses da classe  industrial 

goiana e também de divulgador do progresso industrial obtido por  Goiás.  

As publicação dessa revista, por meio dos seus editoriais, é caracterizada por  

matérias que denunciavam a precariedade da infraestrutura de Goiás e a falta de 

interesse político  de incentivar a industrialização. Os empresários goianos do 

comércio e da indústria criticaram a alta carga tributária, a deficiência na área de 

transportes e a deficiência no abastecimento de alimentos. A revista tinha, também a 

função de mobilizar a classe empresarial no sentido de lutar pela industrialização do 

Estado. Também os empresários do comércio, por meio de sua associação ACEG, 

se uniram à FIEG para buscar soluções que possibilitassem o desenvolvimento 

econômico e a geração de mais renda.  
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A classe empresarial de Goiás lutou para dinamizar a sua economia e para  

que o estado deixasse  de ser um simples exportador de matérias primas. E, por 

meio da Revista Goiás Industrial constatamos que as entidades de classe do 

comércio e da indústria goiana tiveram um papel importante nas mudanças 

econômicas que aconteceram em Goiás da década de 1950 até a década de 1970. 

Na perspectiva conceitual, a pesquisa revela a ação intervencionista do 

estado brasileiro como estimulador da industrialização no Brasil, priorizando os 

estados do Sudeste. Nessa empreitada fatores de ordem externa como a Segunda 

Guerra Mundial foram importantes para abrir o mercado internacional para os 

produtos brasileiros industrializados. É importante ainda destacar a política adotada 

por Getúlio Vargas com o programa Marcha para o Oeste e a de Juscelino 

Kubitschek que em parceria com a iniciativa privada tomaram medidas de estímulo à 

industrialização do país, com a instalação de uma estrutura energética, capaz de 

sustentar as exigências do setor industrial, e uma malha viária que interligou áreas 

de produção industrial com áreas fornecedoras de matérias primas. O projeto de 

desenvolvimento industrial, proposto por esses governantes, vai apostar na união 

entre a iniciativa privada e a iniciativa pública devido à lenta formação e frágil 

atuação da burguesia brasileira no cenário econômico nacional. Tal fragilidade vai 

ser rompida por uma conjuntura internacional e nacional favorável, fatores esse que 

explicam o intervencionismo estatal corporativista, visando apoiar e proteger as 

atividades produtivas de nosso país. 

Nesse cenário, Goiás ainda continuava como fornecedor de carne e produtos 

agrícolas primários para as regiões industrializadas do Sudeste. Toda a luta dos 

empresários goianos para incluir Goiás no rol dos estados industrializados, foi 

devidamente registrado pela Revista Goiás Industrial , porta voz dos empresários 

goianos. As reportagens por ela publicadas nas três décadas de circulação nos 

permitem compreender como os empresários goianos, em parceria com o governo 

Estadual e Federal, buscaram o desenvolvimento econômico de Goiás.  

Além dos fatores internacionais e nacionais favoráveis e estimuladores da 

industrialização do país, em termos regionais, na década de 1960 Goiás vai ser 

marcado  por  um crescimento no setor de serviços, impulsionado pelo aumento do 

mercado de consumo urbano tendo Goiânia, Anápolis e Brasília como principais 
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pólos de atração de migrantes. Tal conjuntura reflete no setor das indústrias de 

alimentos em Goiás, que passa a ter um expressivo aumento.  

Outro fator que beneficiou a classe empresarial goiana foi a construção da 

Belém- Brasília, que  facilitou a integração da região ao comércio nacional. Alguns 

editoriais da revista na década de 1960 demonstram que, no final dessa  década, o 

governador Otávio Lage, apesar de apresentar em seu plano de governo o apoio à 

indústria, de fato só consegue alcançar algumas tímidas decisões no final do seu 

governo, materializadas pela concessão de  incentivos fiscais à indústria goiana, 

tornando-a assim mais competitiva.  

Outro recorte interessante da revista Goiás Industrial da década de 1970 é a 

constatação de que somente a partir dessa data a economia goiana iniciará uma 

efetiva industrialização. Apesar das inúmeras dificuldades para a dinamização da 

economia goiana devido a  uma estrutura econômica  por tradição  baseada no setor 

primário da economia, o setor secundário foi conquistando espaço  e  consolidando 

o desenvolvimento da indústria no território goiano. Goiás como Estado periférico se 

submete às regras de mercado ditadas pela indústria do sudeste do país, e as 

regras impostas definem  Goiás como  especialista na industrialização de alimentos.  

Outros fatores também contribuíram para incentivar a industrialização no território 

goiano como investimentos governamentais na  infraestrutura elétrica que dava 

condições para a implantação de vários empreendimentos industriais, além do alto 

crescimento econômico por que o país passava. Além disso, o grande aumento 

demográfico de Goiânia, Anápolis e Brasília garantiam mercado de consumo para os 

produtos industrializados. 

Na revista Goiás Industrial, podemos constatar que no setor de alimentos 

temos  exemplos das indústrias implantadas em Goiás como a Companhia Goiana 

de Laticínios, com sede em Goiânia e especializada na pasteurização do leite e no 

comércio de laticínios em geral; a CAGIGO- Cia. Agro-Industrial de Goiás, com sede 

em Itumbiara e especializada no beneficiamento de produtos oleaginosos e na 

industrialização do arroz;  Moinho Goiás S/A, com sede em Goiânia que produzia 

farinha de trigo, farelinho de trigo, massa comum e especial e a Araguaia- 

Companhia Industrial de Produtos Alimentícios, com sede em Gurupi e pioneira ao 

adotar inovações inéditas no mundo com o sistema chamado Parboil Rice para 
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processamento industrial contínuo na parboilização do arroz. No setor de minerais 

não metálicos, que foi o segundo setor que mais se destacou na industrialização de 

Goiás depois do setor de alimentos, temos como exemplo na revista Goiás Industrial 

a Companhia de Cimento Portland de Goiás com sede no município de Palmeiras e 

que, segundo se afirma na revista de 1973, tinha uma produção diária de doze mil 

sacos de cimento. Esses são alguns exemplos das indústrias que se instalaram no 

território goiano no período histórico pesquisado, tendo como fonte o órgão de 

divulgação oficial da FIEG. 

A revista Goiás Industrial destaca que a participação do governo do Estado de 

Goiás através de órgãos de apoio à indústria e incentivos fiscal-financeiros foi 

decisiva no processo de industrialização do Estado. 

O governo federal através de suas agências de desenvolvimento (SUDECO, 

SUDAM e SUDENE) e de seus programas de desenvolvimento contribuiu para o 

aumento da produção agrícola, a melhoria da infraestrutura das estradas e, 

consequentemente para o desenvolvimento das indústrias em Goiás. 

A realização da I Feira Industrial de Goiás em 1978 marca um período 

histórico promissor para a indústria goiana. Segundo editoriais da revista Goiás 

Industrial, nesse evento foi possível aos empresário goianos demonstrarem aos 

compradores nacionais e estrangeiros os produtos da indústria goiana. Nesse 

período ocorreram outros eventos importantes como a alocação de recursos para a 

infraestrutura do Distrito Agroindustrial de Anápolis, a sua implantação, que 

aconteceu em 1976, a inauguração das primeiras indústrias implantadas no DAIA e 

a inauguração do Centro de Gemologia do DAIA. Na revista avalia-se que a criação 

do DAIA foi um marco para o desenvolvimento da região, atraiu investimentos, gerou 

melhorias na infraestrutura, gerou empregos e renda para várias famílias. Enfim, 

mudou a paisagem e alavancou o sonho da industrialização em Goiás. 

Na década de 1960 inicia-se o período da ditadura militar. Nas revistas Goiás 

Industrial dessa década é possível observar registros de fragmentos dos discursos 

empresariais demonstrando apoio total à ditadura militar, com elogios à 

“restauração” da ordem política, econômica e social.  
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A linha dura do regime militar aumentou os mecanismos de controle ditatorial 

e fez uma intensa propaganda sobre as medidas por ele tomadas. Para divulgar 

essas medidas são enviados representantes do governo para visitar as unidades de 

ensino do SESI e do SENAI nas datas cívicas, ocasião em que proferiram  palestras 

sobre o significado da independência, na Semana da Pátria, com  hasteamento da 

bandeira, a entoação do hino nacional. Percebe-se que nessas datas o governo 

aproveita do espaço das instituições educacionais para realizar a propaganda do 

regime militar. 

Em reportagens da década de 1960, percebe-se que as entidades FIEG, 

SENAI e SESI são reconhecidas como entidades de  utilidade pública. No entanto o 

SESI, embora se reconheça como de interesse público, não abriu mão de reafirmar, 

quando necessário, que é uma instituição de caráter privado.  

Esse discurso aparece em vários editoriais da revista, demonstrando que, em 

algumas ocasiões, essa autonomia da SESI se viu ameaçada por representantes do 

governo federal, com a intenção de  se apoderar de seus recursos e de suas 

instalações com objetivo de criar outro órgão sob seu poder.  

A justificativa era que o Serviço Social da Indústria não cumpria com os 

objetivos para os quais fora criado, mas o que o governo não entendia era a 

estratégia de atuação do SESI, motivada em criar estratégias para “apaziguar” os 

conflitos entre capital e trabalho. A proposta de uma “paz social” era buscada por 

meio da concessão de benefícios, o que não era indiferente à massa dos 

assalariados.  

O Departamento Regional do SESI de Goiás atuou na sociedade goiana com 

a finalidade de buscar soluções dos problemas relacionados à indústria, que foi o 

objetivo principal pelo qual esta entidade foi criada. No entanto, em Goiás, ele agiu 

também com muita relevância, denunciando os problemas ligados a urbanização 

acelerada de Goiás, notadamente da capital Goiânia. 

A atuação do SESI foi muito importante em relação ao homem trabalhador 

goiano, que na sua maioria vinha da zona rural e tinha que adquirir hábitos 

condizentes com o mundo urbano. Palestras sobre higiene, cuidados com a saúde e 

hábitos alimentares eram realizadas nos centros sociais do SESI, preparando esse 
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trabalhador para as novas exigências do mundo do trabalho. Nesse sentido, o 

trabalhador assistido pelo SESI era acompanhado por profissionais de serviço 

social, da área médica e por profissionais do lazer. 

Desse modo, o empresário tinha o controle de boa parte da vida do 

trabalhador. No seu período de trabalho ou em seus momentos de lazer, o que 

possibilitava ao patrão a oportunidade de saber o que o seu funcionário estava 

fazendo. É o que podemos denominar de “lazer dirigido”. 

O investimento feito nas unidades de lazer do SESI tinha,  como a pesquisa já 

apontou, o objetivo de manipular o trabalhador em sua hora de lazer. No entanto, 

não podemos de deixar de reconhecer que as atividades esportivas e de lazer 

oferecidas pelo SESI supriam muitas necessidades dos trabalhadores. O lazer 

possibilitava ao trabalhador o surgimento de relações que extrapolam a hierarquia e 

o controle empresarial. É importante destacar o lazer em áreas turísticas como 

Aruanã que ajudaram na divulgação e na promoção do turismo em Goiás. 

Por fim, consideramos que essa pesquisa contribuiu com a historiografia 

goiana ao apresentar uma nova abordagem da história econômica de Goiás, 

revelando o conturbado processo de industrialização do estado, o que significou 

lutar contra os interesses dos empresários da região Sudeste do país, interessados 

na permanência de Goiás como mero produtor de bens primários agrícolas e 

pecuários e o domínio da mentalidade local agrária e pecuarista predominante no 

Estado de Goiás. 
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APÊNDICE 

  

Questionário aplicado aos entrevistados Norton Ribeiro Hummel, Marçal Sebastião e 

Hélio Naves. 

 

Perguntas  

 

1- Por que o número dois da Revista Goiás Industrial só foi publicada em maio 

de 1955, quase dois anos após a primeira publicação que aconteceu em junho de 

1953? 

2- A que público se destinava a revista Goiás Industrial? 

3- Quem definia os temas da revista?  

4- Qual era a proporção dos temas de interesse regionais e dos temas de 

interesse nacional? 

5- Onde eram distribuídas as revistas ? 

6- Além da busca pela industrialização de Goiás, quais os outros objetivos da 

revista? 

7- Várias mudanças ocorreram com relação à edição, redação e impressão? 

8- Qual o período que o senhor colaborou com a revista? 

9- Como era a recepção e o interesse pela revista? 

10- Quais as dificuldades na confecção, impressão e distribuição da revista? 

11- Quais eram as dificuldades na infraestrutura que Goiânia apresentava que 

interferiam no trabalho de confecção da revista? 

12- Qual a razão da falta de periodicidade da revista? 
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Ata de Fundação da ACEG – 1937 

 

Fonte: Arquivo da ACIEG 
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Ata de Fundação da FIEG – 1952 
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Fonte: Livro Aquino Porto e a Industrialização em Goiás. Autor: Coelho Vaz 

 

 


